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

Granskningsutlåtande 

Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd för 
detaljplaneförslaget med standardplanförfarande. Planförslaget har sänts för yttrande 
under tiden 17 januari – 13 februari 2018. Ett samrådsmöte hölls onsdagen den 31 janu-
ari. Förslaget har därefter sänts ut för granskning under tiden 19 september 2018 –10 
oktober 2018.  
Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  
Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. Förslaget 
finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggpro-
jekt.  

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör i huvudsak skuggningspåverkan samt trafiksäkerhet och påver-
kan till följda av ökad trafik. Bristen på allmänna lekplatser och skolplatser i närområdet 
har också framförts. Den allvarligaste invändningen gäller föreslagna hushöjder och 
bristande anpassning till omgivande bebyggelse. 
Genom planförslaget etableras en ny höjdskala i området vilket bidrar till att stadsbilden 
förändras. Kontoret har bedömt att behovet av tillkommande bostäder överväger den på-
verkan som förslaget ger genom ökad trafik och skuggning. 
Kvarstående erinringar finns från flertalet fastighetsägare.  
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. Fastighetskontoret 

Har inget att erinra emot granskningshandlingen. 
Kommentar: 

Noteras. 
2. Göteborgs Energi 

Göteborg Energi Nät AB 

Har mottagit ärendet och konstaterar att vissa av de synpunkter som skickats in i tidi-
gare remissomgång inte beaktats. 

Har befintliga kablar (10 kV och 0,4 kV) på östra sidan om Klövervallsgatan i närheten 
till fastighetsgränsen. Kablarna kan komma i konflikt med byggnationen beroende på 
vilken byggnadsmetod som väljs (till exempel spontning) och får då flyttas på exploatö-
rens bekostnad. Det ligger även elledningar över den sydvästra delen av fastigheten, 
som inte är i bruk och som kan tas bort i samband med byggnationen. Beställning av ut-
sättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg Energi Nät AB i 
god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i närheten av Göteborg 
Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten vid elkablar följas. 

Göteborg Energi Fjärrvärme har tagit del av ovanstående ärende och vi har inget att er-
inra. 

Göteborg Energi Fjärrkyla har tagit del av ovanstående ärende och vi har inget att er-
inra. 

Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) har inga driftsatta gasledningar i området. Det 
finns en gammal icke-driftsatt gasledning i sydvästra hörnet av fastigheten, denna är 
kryssad i bifogad fil. 

Göteborg Energi GothNet AB har inget ytterligare att erinra. 

Kommentar: 

Noteras. Yttrandet har vidarebeordrats till exploatören som ska bekosta en eventuell 
flytt av ledningar. Detta framgår av planbeskrivningen. 

3. Göteborgs Stads parkering 

Har inget att erinra emot granskningshandlingen och ser att tidigare synpunkter i stort 
beaktats sedan samrådet. 
Kommentar: 

Noteras. 

4. Kretslopp och Vatten 
 
Kretslopp och vatten ser inga behov av ändringar i planhandlingarna.  
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Kretslopp och vatten har inga synpunkter på granskningshandlingarna vad gäller avfall. 
Till bygglovet ska exploatören redovisa en fungerande avfallshantering för rest-, mat- 
och grovavfall, farligt avfall samt förpackningar och tidningar för bostäderna i detaljpla-
nen. Kretslopp och vatten uppmanar exploatören att beakta de kommentarer som fram-
kom under samrådet och tillämpa de riktlinjer som finns i skriften Gör rum för miljön 
på stadens hemsida. Kretslopp och vatten står gärna till tjänst framöver vad gäller plane-
ring av avfallshanteringen. Kontakta vid behov ansvarig avfallshandläggare.  

Kretslopp och vatten har inga synpunkter på granskningshandlingarna vad gäller VA.  
Inför byggnation ska berörd fastighetsägare kontakta Kretslopp och vatten för informat-
ion om de tekniska förutsättningarna gällande VA-anslutning.  

Kommentar: 

Noteras. Information om avfallshantering och VA-anslutning vidarebefordras till explo-
atören. 

5. Kulturförvaltningen 

Har inget att erinra emot granskningshandlingen. 
Kommentar: 

Noteras. 

6. Lokalförvaltningen 

Det är av vikt att behovet av samhällsservice tillgodoses vid byggandet av bostäder för 
att en komplett stad ska skapas, främst behovet av skola och förskola då det befintliga 
behovet av skola och förskola redan är stort. I de detaljplaner där det inte går av något 
skäl att tillgodo se något av dessa samhällsviktiga funktioner bör planförfattaren säker-
ställa att dessa funktioner, relaterade till detaljplanens utbyggnad av bostäder tillgodoses 
i tillräcklig omfattning. Där så inte sker skapas ett framtida problem för invånarna i 
stadsdelen samt behovet av parkering och även fordonstransporter ökar om avståndet till 
samhällsservicen är längre än nödvändigt. 

Kommentar: 

Av planhandlingarna framgår att en ny förskola planeras vid Slättadamm. En förskola 
inom aktuellt planområde bedöms ej vara lämplig bland annat med hänsyn till att möj-
ligheten för goda lekmiljöer är begränsad. 

7. Miljöförvaltningen 

Anser fortfarande att bestämmelsen angående förorenad mark behöver ändras. Vi ifrå-
gasätter att det är praktiskt genomförbart att sanera marken innan startbesked ovan 
mark. Vårt förslag på bestämmelse är: ”Innan byggnation startar ska marken saneras så 
att den är lämplig för planerad markanvändning, i detta fall bostäder.”  

Kommentar: 

Bestämmelsen avseende förorenad mark ändras och skrivningen ”ner till känslig mar-
kanvändning” utgår. 

8. Stadsdelsförvaltningen Lundby 

Ser positivt på att detaljplanen möjliggör förtätning och kompletterar området med lä-
genheter. De kringliggande verksamheterna och torgen mår bra av att det tillkommer ett 
ytterligare befolkningsunderlag. Idag är det svårt att orientera sig och röra sig i området 
till fots särskilt för barn, äldre och personer med funktionsvariationer. Därför är det po-
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sitivt att förslaget möjliggör nya gångvägar längs exempelvis Rågåkern och gamla Björ-
landavägen. Förvaltningen framhåller även möjligheten att skapa bostäder med särskild 
service (BmSS) och trygghetsboende i området.  
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 kvällstid av den nya byggnationen utan 
att kompensationsåtgärder påvisas. Förvaltningen ser också att en ökad trafikmängd på-
verkar barn i större utsträckning än vuxna. Det är särskilt viktigt att säkerställa en trafik-
säker miljö vid infarten till parkeringsgaraget från Rågåkern eftersom att många barn 
vistas i området.  
Kommentar: 

Noteras. 

9. Trafikkontoret 

I framtagande av mobilitets- och parkeringsutredning för planförslaget har det identifie-
rats att det finns en risk för parkeringsflykt då omkringliggande gator har gratis parke-
ring. Det är därför beslutat att exploatören ska ta fram en utredning som inventerar par-
keringen i området, presenterar problematiken med parkeringsflykt och framställer 
några möjliga lösningar till detta. Gratisområdesutredningen är ännu inte klar och TK 
menar att den måste vara klar innan antagande av detaljplanen. 
I mobilitets- och parkeringsutredningen påtar exploatören sig att genomföra mobilitets-
åtgärder för att kunna sänka parkeringstalet. Ett mobilitetsavtal måste tas fram innan an-
tagande av detaljplanen. 
Kostanden för utbyggnad av allmän platsmark uppskattas till 500 000 kr. Kostnaden är 
en A-investering och tas därför i sin helhet av exploatören. Ökad kostnad för drift upp-
skattas till 1000 kr per år. 
Kommentar: 

Gratisområdesutredning och mobilitetsavtal ska tas fram innan antagande av detaljpla-
nen. 

10. Park- och naturnämnden 

Park- och naturförvaltningen ser positivt på att förtäta staden med nya bostäder på en 
kollektivtrafiknära plats. Tidigare synpunkter från samrådet gällde brist på allmänt till-
gängliga lekplatser i närheten av planområdet. Denna synpunkt kvarstår i gransknings-
skedet. Norr om planområdet växer tre träd, där ett av dem kan komma att behöva tas 
ner vid genomförande av planen. Trädet ska i sådant fall ersättas.  
 
Planområdet är beläget i ett område med bristande tillgång till allmänna lekplatser. 
Närmaste allmänt tillgängliga lekplats återfinns vid Maskrosgatan, ca 850 meter bort. 
Den lekplatsen är dock förhållandevis liten. Den bristande tillgången till allmänna lek-
platser innebär att det är särskilt viktigt att möjligheter till lek tillgodoses på bostadsgår-
den inom planområdet, något som även anges i Plan- och bygglagen.  

Enligt Grönstrategi för en tät och grön stad ska en bostadsnära park finnas inom 300 
meter från bostaden. Från den föreslagna bebyggelsen är det ca 350 meter att gå till 
stadsdelsparken Flunsåsparken. Stadsparken Hisingsparken ligger ca 500 meters prome-
nad norr om den föreslagna bebyggelsen, dock utgör Björlandavägen en barriär på 
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vägen dit. Förvaltningen anser att den mycket goda tillgången till större parker i närom-
rådet i detta fall inte skapar brist på bostadsnära park, även om 300 meter anges som en 
gräns i stadens Grönstrategi.  

Trots att det går att nå två stycken stora parker relativt snabbt och enkelt är det viktigt 
att skapa goda miljöer för utevistelse på bostadsgården. För att möjliggöra att den upp-
höjda gården kan planteras med träd bör den konstrueras med ett planterbart bjälklag 
som möjliggör ett jorddjup om minst 1 meter.  
 
I gräsytan strax norr om planområdet växer tre träd som ska skyddas vid genomförandet 
av planen. Riktlinjerna i Teknisk handbok ska följas. Det största av träden är en poppel 
som växer ca 6 meter från föreslagen byggrätt, räknat från trädets stam. I det fall att det 
inte möjligt att bevara det trädet ska det ersättas med tre nya träd i enlighet med anvis-
ningarna i Teknisk handbok. Om trädet fälls ska veden omhändertas för att till exempel 
läggas ut i naturmark i syfte att bidra till den biologiska mångfalden. Park- och naturför-
valtningens parkförvaltare för området ska då kontaktas.  
Kommentar: 

Bristen på allmänt tillgängliga lekplatser i närområdet, liksom vikten av goda lekmiljöer 
på gården poängteras i planbeskrivningen. Rekommendation om minsta jorddjup vidare-
befordras till exploatören och infogas i planhandlingarna.  
 
I det fall träd påverkas av exploateringen ska dessa skyddas eller vid behov ersättas i en-
lighet med anvisningarna i Teknisk handbok. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

11. Länsstyrelsen 

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. Länsstyrelsens granskningsyttrande har bilagts. 

Kommentar: 

Noteras. 

12. Lantmäteriet 

 
Anser att det skulle vara bra om gatunamnen Björlandavägen (kan visas med pil) och 
Rågåkern finns i grundkartan. 
 
I planbeskrivning på sida 6 bör följande justeringar göras: Ta bort E och F beteckning-
arna på stadsplanerna och lägg till II istället. Sid 21: Rita in pilar på kartan som visar till 
alla områden som ska övergå till allmän plats. 71kvm omfattar alla tre områdena? 
 
Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget. 
 
Kommentar: 

Redaktionella justeringar görs i planhandlingarna och på grundkartan. 

13. Statens geotekniska institut 

SGI har inga kvarstående frågor eller invändningar mot planförslaget. 
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Kommentar: 

Noteras. 

14. Trafikverket 

Trafikverket har inga invändningar mot planförslaget. Trafikverket noterar att stadens 
riktlinjer för parkering har ändrats och att utredningen har uppdaterats uppmuntrar fort-
satt till låga parkeringstal.  
Trafikverket har inget ytterligare att tillägga.  
Kommentar: 

Noteras. 

15. Vattenfall 

Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför 
inget att erinra. 
Kommentar: 

Noteras. 

16. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Har inget att erinra mot förslaget. 
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.  

17. Samfälligheten Körkarlen, Rågåkern, Tolered GA:8,  

Protesterar kraftigt mot förslaget. Anser att: 
Placering av infart till garage för nybygget är direkt olämpligt, även om infarten flyttats 
längst ner på gatan Rågåkern. Detta med hänvisning till lekande barn, redan befintlig 
trafik för boende på Rågåkern, gående till hållplatsen från vårt område och från villorna 
på Gamla Björlandavägen, tillgänglighet för renhållningsfordon för tömning av Rå-
gåkerns avfallskärl, stående längst ner på områdets parkering, utryckningsfordon och 
transporter. Vändplats saknas; att använda Rågåkerns garageplan är direkt olämpligt och 
trafikfarligt. Oro finns också för att bilar kommer att parkera på områdets parkerings-
platser. Att ytterligare utöka trafik på den smala gatan Rågåkern är direkt olämpligt och 
trafikfarligt. Förordar att ni i stället placerar garageinfarten till Klövervallsgatan eller 
Gamla Björlandavägen – de alternativ som också anges som möjlig lösning i er plan – 
under “Trafik och parkering”.  
Planerad hushöjd mot Rågåkern Byggnadens utformning är inte anpassad mot befintlig 
radhusbebyggelse vid Rågåkern, endast mot Gamla Björlandavägen. Samma regel/syn-
sätt skall gälla för vårt radhusområde som för villa- och radhusbebyggelsen vid Gamla 
Björlandavägen, dvs en nedtrappning av antal våningar till två eller max tre våningar. 
Detta både för insyns- och ljusaspekten och för att inte blockera in vårt radhusområde 
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helt. Önskar att ni i stället undersöker möjlighet att utöka våningshöjden mot Björlanda-
vägen med ytterligare en våning. Jämför med Stenas pågående nybyggnation vid 
Fyrklöversgatan. 

Kommentar: 

Enligt gestaltningsförslaget föreslås en garageinfart längst ned på Rågåkern men planen 
medger även att garageinfarter får placeras mot Klövervallsgatan eller Gamla Björ-
landavägen. Detta överensstämmer med vad som tillåts vid omgivande kvarter.  
Rågåkern är en lågtrafikerad gata med relativt god standard. Detaljplanen bedöms inte 
ge en markant ökning av antalet personbilstransporter och bidrar endast till marginellt 
till en ökning av antalet servicetransporter vid Rågåkern.  Nya gångbanor föreslås mot 
Rågåkern och Gamla Björlandavägen vilket förbättrar trafiksäkerheten. Vid Klöver-
vallsgatan finns redan idag trottoar. För att begränsa behovet av parkeringsplatser och 
trafik kommer mobilitetsåtgärder genomföras enligt upprättad parkerings- och mobili-
tetsutredning.  
Som regel ska kommunala gator avslutas med vändplan. I detta fall har dock en lösning 
utan vändplan accepterats och tillkommande bostäder prioriterats. En lösning utan vänd-
plan har godkänts av följande skäl; Få fordon förväntas behöva vända längst ned på Rå-
gåkern, gatan är kort vilket möjliggör backning, redan idag saknas vändplan och inga 
trafikproblem har rapporterats.  
Hushöjderna mot omgivande bebyggelse utgör en avvägning mellan volym och behovet 
av tillkommande bostäder. Förslaget innebär att tätheten i området höjs och att Björ-
landavägen får en mer stadslik utformning. Detta är en medveten inriktning då stråket är 
utpekat som kraftsamlingsområde enligt Göteborgsstads utbyggnadsplanering. Höjd-
mässigt ligger förslaget i linje med utformningen av kvarteren vid Fyrklöversgatan som 
nu byggs ut. 

18. Fastighetsägare, Rågåkern 133:13, Rågåkern 1 

Anser att de höga huskropparna inte alls är anpassade till övriga husnivåer runt om. An-
ser att man ej bör frångå den gällande detaljplanen om att bygga bostäder mer än 2 vå-
ningar höga. Detta skapar inget gemensamt och sammansatt utseende i området. 
Anser att beskrivningen avseende att barriärer är felaktig. Det är de höga huskropparna 
mot befintliga byggnader på Rågåkern samt Klövervallsgatan som istället kommer upp-
levas som en barriär. 
Överklagar mot nya förslaget på garage in- & utfart via gatan rågåkern. Detta kommer 
att öka trafiken på gatan rågåkern avsevärt samt öka bullernivån hos befintliga boende. 
Då samtlig trafik till och från parkeringsgarage kommer att passera rågåkerns lekplats 
anser vi att garageinfarten är högst olämplig placerad av säkerhetsskäl. 
Detta främst då många lekande barn finns i området. Anser även att vändplatsmöjlighet 
saknas och att det låter orimligt att trafiken ska vända i parkeringsgaraget. 
 
Överklagar mot antalet parkeringsplatser per lägenhet. Då man ändå anser att det blir en 
såpass hög ökning av trafik i området till följd av nybyggnation anser vi att parkerings-
möjligheten per lägenhet bör ökas, alternativt sänka antalet lägenheter till den grad att 
fler parkeringar per lägenhet kan uppnås. 
 
Anser att man i solstudien tillhörande förslaget medvetet utelämnat vad som efterfrå-
gats. Det som efterfrågats var fler datum, större skala, samt fler klockslag. 
Man utelämnar Juli samt Augusti vilket är dom månaderna man oftast har gott om 
kvällssol på området Rågåkern. Överklagar även mot dom höga huskropparna då dom 
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stjäl kvällssol från dom boende på området Rågåkern. I synnerhet dom mest närliggande 
boende samt även vår rekreationsyta/lekplats som nyttjas av alla i området. Då merpar-
ten av dom boende på området Rågåkern jobbar dagtid är våran rekreationsyta/lekplats 
välbesökt på eftermiddagar/kvällar för återhämtning i eftermiddag samt kvällssol. 
Kommentar: 

Avseende hushöjder och garageinfart se svar till Samfälligheten Körkarlen, Rågåkern, 
Tolered GA:8, yttrande 17.  
Beskrivningen om barriäreffekter är ett resultat av en workshop om sociala konsekven-
ser, beskrivningen ändras ej.  
Antal parkeringsplatser per lägenhet är beräknade utifrån Göteborgsstad riktlinjer för 
mobilitet och parkering.  
Studier av solförhållanden under juli och augusti tas fram. 

19. Fastighetsägare, Rågåkern 133:14, Rågåkern 2  

Anser rent allmänt att radhusområdet med adress Rågåkern kommer att vara inklämt 
mellan två höghusområden, det som nu håller på att byggas på Fyrklöversgatan och nu 
detta på tomten mellan Rågåkern och Klövervallsgatan. Radhusområdet kommer att 
verka malplacerat och mera likt ett kolonistugeområde. 
Anser även att: den nya fastigheten ska begränsas i höjd och därför inte kan rymma så 
många lägenheter. Lägenheterna bör vara större, så att barnfamiljer kan bo där. Att man 
inte bör tillåta en lägre parkeringsberäkning än den redan mycket låga teoretiska modell 
som kommunen numera anammar. Kommunen har fel tankesätt avseende parkering. 
Hyrorna i garaget bör marknadsanpassas till den grad att alla blir uthyrda. Att kommu-
nen ska lösa parkeringsbekymret och tvinga in bilar i garaget genom att kostnadsbe-
lägga parkering på gatorna är ingen trevlig lösning och gör mer eller mindre hela stads-
delen till sakägare. Infarten till garaget bör inte vara från Rågåkern. Gatan är smal och 
slutar brant i korset mot Gamla Björlandavägen. Vid vinterväglag tvingas man om trafik 
kommer i korsningen att backa ner och ta ny stas. Trottoaren är dessutom så smal att ga-
tan utnyttjas för gångtrafik. 
Kommentar: 

Avseende hushöjder och garageinfart se svar till Samfälligheten Körkarlen, Rågåkern, 
Tolered GA:8, yttrande 17. Antalet parkeringsplatser är beräknade utifrån stadens rikt-
linjer för mobilitet och parkering, målet är att minska behovet av biltransporter.  
Exploatören ansvarar för att lägenhetsfördelningen och lägenhetsstorlekar. Det anses 
inte lämpligt att reglera lägenhetsstorlekar på plankartan eftersom det innebär en allt för 
detaljerad reglering. 
 
Gratisområdesutredningen syftar till att inventera den befintliga situationen samt att ut-
reda konsekvenser av omgivande gratisparkeringar. Det är trafikkontoret som beslutar 
om p-avgifter på allmän plats.  
 
Studier av solförhållanden under juli och augusti tas fram inför antagande. 

20. Fastighetsägare, Tolered 133:18, Rågåkern 6  

Protesterar mot de planerade stora och höga husvolymerna, tycker nuvarande förslag är 
dåligt anpassat mot omgivande bebyggelse och i synnerhet dåligt anpassat mot radhusen 
på Rågåkern. 
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Protesterar mot att infart sker via gatan Rågåkern. Gatan Rågåkern är redan idag livligt 
trafikerad och en ökning av trafiken är dåligt ur miljö och säkerhetsaspekten. (Stora de-
lar av gatan går dessutom längs med Rågåkerns gemensamma lekplats/rekreationsom-
råde) 

Protesterar mot att skuggningseffekten inte bedöms vara betydande, i solstudien ser man 
tydligt att radhusområdet Rågåkerns gemensamma lekplats/rekreationsområde blir helt 
skuggat stora delar av eftermiddagen/kvällen. Det gemensamma rekreationsområdet på-
verkas som mest när vi boende har möjlighet att nyttja området dvs eftermiddagar och 
kvällar när de flesta kommer hem från jobb eller skola. Är starkt kritisk till att skugg-
ningseffekterna inte bedöms vara betydande och att man inte tar tillräcklig hänsyn att 
detta är en gemensam rekreationsyta för 32 hushåll. 

Kommentar: 

Avseende hushöjder och garageinfart se svar till Samfälligheten Körkarlen, Rågåkern, 
Tolered GA:8, yttrande 16.  

Påverkan på den gemensamma lekplatsen bedöms inte vara betydande med hänsyn till 
det är en del av gemensamhetsytan som skuggas samt att detta inträffar under kvällstid. 

21. Fastighetsägare, Tolered 133:30, Rågåkern 18 

Protesterar starkt mot beskrivningen av föreslagen garageinfart och placeringen av 
denna. Det framgår inte varför ny placering av garageinfart skulle minska trafikflödet 
längsmed Rågåkern. Nytt förslag på placering av garageinfart anses inte hjälpa trafiksi-
tuationen. Hävdar att ny plan bör tas fram med placering av garageinfart mot Gamla 
Björlandavägen eller Klövervallsgatan. Boende vid Rågåkern har som målsättning att 
minska trafiken i området kring befintlig nedfart och parkering. 

Anser inte att detaljplanen tar hänsyn till barnperspektivet i närområdet. Utan ökar be-
lastningen på en redan utsatt väg med följd till fara för barn och vuxna. Det har inte ta-
gits någon hänsyn till Rågåkerns lekplats och rekreationsområde. 

Detta stämmer ej att fastighetsägare, Tolered 133:30 i mycket liten utsträckning blir på-
verkad av förlorad kvällssol som uppges i samrådsredogörelsen.  Påverkan kommer ske 
under dom timmarna som altanen används som mest på kvällen. Det kommer bli ett be-
tydande solbortfall under den tiden man utnyttjar altanen. Anser att ställningstagandet 
om att fastigheten kommer påverkas i lite utsträckning är direkt felaktigt. 

Vill se en utredning på hur området Rågåkerns infrastruktur kan komma att påverkas 
under byggtiden. Och hur Entreprenören avser att säkra intilliggande fastigheter. 

Protesterar mot de planerade stora och höga husvolymerna, tycker nuvarande förslag är 
dåligt anpassat mot omgivande bebyggelse och i synnerhet dåligt anpassat mot radhusen 
på Rågåkern. 

Kommentar: 

Avseende byggnadsvolymer, trafiksäkerhet och garageinfart se svar till Samfälligheten 
Körkarlen, Rågåkern, Tolered GA:8, yttrande 17. Utifrån de solstudier som upprättats 
för förslaget bedömer stadsbyggnadskontoret att fastigheten 133:30 påverkas mycket 
lite. Exploatören ansvarar för att omgivande bebyggelse inte påverkas under byggtiden. 
Detta säkerställs i bygglovskedet. 
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Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

22. Boende på Klövervallsgatan 4, Tolered 29:57 

Inga hus i närområdet är högre än 2.5, denna nybyggnation som kommer att vara på 
andra sidan gatan från oss, blir 5 våningar hög. Ifrågasätter hur detta kan vara tillåtet. 
 
Ifrågasätter varför inga skuggningsmätningar har gjorts för boende på Klövervallsgatan. 
Gjorda mätningar visar bara eftermiddagssol, kl. 16:00 och 18:00 för hus på östra sidan 
om nybyggnation och inget för Klövervallsgatan.  Anser att ljusmätningar/skuggeffekt 
skall utföras för både morgon och förmiddag för boende på Klövervallsgatan, sedan 
man enligt förslaget kommer vara i skuggan av ett 5 våningshus, speciellt under höst, 
vinter och vår.    
Anser att infart från Klövervallsgatan till garage i nybyggnation är oacceptabelt. Klöver-
vallsgatan är redan hårt trafikerad (ifrågasätter om detta undersökts) med trafik i båda 
riktningarna. En 30 km hastighetsbegränsning gäller men efterlevs inte. Inga farthinder 
finns i Klövervallsgatan.  Från Gamla Björlandavägen, båda riktningarna in på Klöver-
vallsgatan, kommer bilar i hög hastighet runt hörnen vilket för oss redan är ett problem 
när man kör in och ut från radhusens carports. Om det skulle vara en garageinfart från 
nybyggnation, blir det en ännu högre risk för olyckor på Klövervallsgatan. Värt att näm-
nas är också att det inte finns några cykelbanor på Klövervallsgatan, dvs cyklar delar 
vägbana med bilar. Det är mycket barn i området, både på Klövervallsgatan och Gamla 
Björlandavägen, ifrågasätter om någon utredning gjorts om trafiksäkerhet i området. 
 
Ifrågasätter om man informerat de boende i tex Gamla Björlandvägen hyreslägenheter 
om att de i framtiden kan behöva betala för sin parkering som nu är gratis. 
 
Fjärrvärmen är inte tillräcklig för nybyggnation. Behöver veta hur lösning för detta 
kommer att ske. Boende på Klövervallsgatan har fjärrvärme och accepterar ej framtida 
problem med vår att få tillräckligt med värme i våra radhus.  
 
Det finns mycket lera i marken och sedan det funnits en bensinstation här innan radhu-
sen byggdes är marken dessutom mycket mjuk. Radhusen på Klövervallsgatan sjunker 
och i hörnen på övervåning finns sprickor. I detaljplanen står det att man kommer att be-
höva sätta pålar i marken för att undvika problemet som med att husen sjunker. Ifråga-
sätter hur man ska säkerhetställa att pålning under byggnation inte har negativ inverkan 
på radhusen på Klövervallsgatan. Redan under tiden att Järnbröderna lokal revs och ce-
mentplatta lades, har boende känt hur radhusen skakat av arbeten som utfördes. Detta 
behöver utredas och detaljerat svar måste ges. 
 
I detaljplanen står det att ”översta lagret av fyllnadsmassor” om cirka 0.3 – 0.5 meter 
skulle ha avlägsnats och undersökts. Boende på Klövervallsgatan har inte sett att detta 
skulle ha gjorts. Den enda åtgärd och flyttning av grus eller ”massor” som gjorts är mot 
Gamla Björlandvägen där det finns en sluttning. För att få en större jämnare plan, så 
flyttades grus närmare mot Gamla Björlandvägen.   
 
Anser att soprum inte ska placeras mot Klövervallsgtan. Detta medför extra trafik av 
sophämtning. Undrar var sopbilen ska stanna utan att ge trafikproblem samt om påver-
kan av lukter från soprum undersökts. 
 
Ifrågasätter varför det finns bullermätningar gjorda men inte mellan nybyggnation och 
radhus på Klövervallsgatan. Det är mycket trafik på Klövervallsgatan så bullernivå 
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kommer att vara hög. 5-våningshus byggt så tätt mot våra radhus, så en bullerutred-
ning/mätning måste göras.  Detaljerat svar/utredning krävs. 
 
Ifrågasätter hur det blir med integriteten när det blir ett 5 vånings lägenhetshus mitt över 
gatan från radhusen. De boende har nu många lägenhetsfönster mitt emot som ger insyn 
rakt in i radhusen.  
 
Anser efter att ha läst hela förslaget att det ej är komplett samt att det finns alvarliga 
brister, innehåller felaktiga utlåtanden och har inte delgivits till alla som är/blir berörda 
av den. Godkänner förslaget ej förslaget i dess nuvarande form och reserverar rätt att 
överklaga detaljplanen. Anser att hela detaljplanen är skriven i en väldigt positivt ton 
utan att inkludera påverkan för oss på Klövervallsgatan, och kommer därför att över-
klaga beslut att anta planen innan kompletterande utredningar gjorts och blivit presente-
rade till boende på Klövervallsgatan. 
Kommentar: 

Avseende byggnadsvolymer och garageinfart, se svar till Samfälligheten Körkarlen, Rå-
gåkern, Tolered GA:8, yttrande 17.  
  
Skuggningsmätningar är utförda även mot Klövervallsgatan. Samtliga studerade tid-
punkter finns som separata dokument på stadens hemsida. Eftersom radhusen längsmed 
Klövervallsgatan blir påverkade under tidig morgon på en del av tomten, har skugg-
ningspåverkan bedömts som liten. Radhusen ligger nordväst om exploateringen.  
  
Översta lagret av fyllnadsmassor om cirka 0.3 – 0.5 meter ska avlägsnas från platsen. 
En bestämmelse om att marken ska saneras innan startbesked finns på plankartan.  
  
Göteborgs energi övervakar frågan om kapacitet för fjärrvärme. Val av värmesystem re-
gleras inte i detaljplan.  
  
Exploatören ansvarar för att omgivande bebyggelse inte påverkas negativt under byggs-
kedet. Detta bevakas bland annat under tekniskt samråd i bygglovskedet.  
  
Gratisområdesutredningen syftar till att samla in data om oreglerad gatuparkering samt 
att inventera parkeringsmöjligheterna i närområdet. Det är trafikkontoret som beslutar 
om P-avgifter på allmän plats. De beräkningar som utförts om hur exploateringen påver-
kar bullersituationen gäller för samtliga omgivande gator. Beräkningarna visar dock att 
ljudnivån höjs i liten omfattning. De störningar som kan uppkomma beror främst på 
ökat antal fordonspassager.  
Soprum kan placeras mot Klövervallsgatan, Rågåkern eller Gamla Björlandavägen och 
sopbilen kan stanna på gatan i likhet med dagens situation. Soprummen ska utformas ef-
ter BBR:s krav. 

Revideringar 
Planförslaget har reviderats. Revideringarna innebär endast redaktionella ändringar. Be-
rörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen inte inne-
bär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning. 
Planbeskrivning och utredningar: 

• Solstudier för juli och augusti tas fram.  

• Mobilitetsutredningen ändras avseende föreslagna mobilitetsåtgärder. 
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• Redaktionella ändringar i planbeskrivningen.  
Plankarta och grundkarta: 

• Träd har uppdaterats på grundkartan. 

• Formuleringen avseende bestämmelse om sanering av mark ändras. 
 

 

 

Karolina Rosgardt 
Planchef 
 

Åsa Åkesson 
Plansamordnare/Projektledare 
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Granskningsyttrande över detaljplan för bostäder vid 
Klövervallsgatan inom stadsdelen Tolered, Göteborgs 
kommun, Västra Götalands län

Handlingar daterade september 2018 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
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. 

Motiv för bedömningen
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 eller till 

risken för olyckor, översvämning eller erosion

Detta beslut har fattats av planhandläggare Torun Signer. 

Torun Signer 
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