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Detaljplan för flerbostadshus vid Göketorpsgatan 47 
inom stadsdelen Torp i Göteborg, standard planförfarande 

 Samrådsredogörelse  

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

detaljplaneförslaget med standardplanförfarande. Planförslaget har sänts för yttrande 

under tiden 21 februari 2018 – 13 mars 2018. Planförslaget har skickats ut enligt bifo-

gad lista över samrådskrets, bilaga 1. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § plan- och 

bygglagen (PBL, SFS 2010:900) och nu kända förhållanden att ett antagande av en de-

taljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. Länsstyrelsen meddelar även i sitt ytt-

rande att man delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär betydande 

påverkan på miljön. I övrigt framför Länsstyrelsen inga erinringar mot planen. 

De viktigaste synpunkterna har inkommit från Statens Geotekniska Institut (SGI).  

SGI lyfter i sitt yttrande att bergteknik och stabilitet behöver redogöras för i planhand-

lingarna.  

Inkomna synpunkter från berörda, sakägare och närboende i området handlar om nega-

tiv påverkan på solljus, insyn, bebyggelsestruktur, trafiksituation, gatuparkering och 

naturvärden. Kretslopp och vatten efterfrågar ett förtydligande av skyfallshantering. 

Kontoret har bedömt, utifrån framtagen bergteknisk utredning att inga åtgärder behövs 

avseende risk för blockutfall eller lösa block. Utifrån en komplettering av den geotek-

niska utredningen inför granskning görs bedömningen att inga åtgärder behövs för 

själva markstabiliteten inom eller i anslutning till planområdet. Bedömningarna har 

lagts till i planbeskrivningen. 

Förtätningsprojektet i befintligt tätbebyggt område i Göteborg medför påverkan på sol-

ljus och insyn. Kontoret bedömer att detta är en generell konsekvens vid förtätning och 

inte av sådant slag som medför betydande olägenhet för människors hälsa.  
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Bebyggelsestrukturen ändras vid västra sidan om Göketorpsgatan med en byggnadsvo-

lym som kan återfinnas på östra sidan om gatan. Det flerbostadshus som planen möjlig-

gör bedöms därmed inte vara främmande i sammanhanget. 

Planens konsekvenser har bedömts och avvägts utifrån bestämmelserna i plan- och 

bygglagen och miljöbalken. I förevarande fall, med den påverkan som detaljplanen 

medför på befintlig bebyggelse, bedöms det allmänna intresset av att främja bostads-

byggandet och utveckla bostadsbeståndet prioriterat framför befintlig bebyggelsestruk-

tur med fristående villor respektive enskilda intressen. Nyttan av planen står i proport-

ion till den påverkan den innebär för omkringliggande bebyggelse och enskilda intres-

sen. 

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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Samlade svar på inkomna synpunkter 
Nedan följer samlade svar på inkomna synpunkter, ingen inbördes rangordning finns för 

de olika frågorna. Synpunkterna, varav de flesta besvaras i dessa samlade svar, kommer 

främst från sakägare samt boende nära planområdet. 

Avstå från att förtäta, bygg ut staden areellt  

I ett hållbarhetsperspektiv innebär en hållbar utveckling hushållning med mark och vat-

ten vilket talar för att redan ianspråktagen mark tas i anspråk för förtätning utan att vä-

sentliga kvaliteter försvinner. De allmänna intressena av att bland annat på detta sätt 

sörja för kommunens bostadsförsörjning, såväl i ett regionalt sammanhang som i ett 

kommunalt, prioriteras framför andra mer enskilda intressen. Så är fallet i föreliggande 

förtätningsprojekt. 

Planförslaget är en konsekvens av översiktsplanens strategi med att stadsplanering i 

Göteborgs stad i första hand ska ske med komplettering av den byggda staden i kombi-

nation med byggande i strategiska knutpunkter. Aktuell detaljplan innebär en förtätning 

och utveckling av staden där befintliga resurser och redan gjorda investeringar kan nytt-

jas effektivt, till exempel infrastruktur, service och kollektivtrafik. I dessa områden 

finns det redan ett underlag som kan stärkas och behovet av nya investeringar är mindre. 

De negativa konsekvenserna av detaljplanen bedöms acceptabla och innebär inte enligt 

kommunens bedömning, sådana negativa effekter att de inte kan accepteras. Hit hör 

påverkan på solljus, insyn och befintlig bebyggelsestruktur.  

Således bedöms föreslagen förtätning väl motiverad medan större och högre byggnads-

volym bedöms ge oönskade konsekvenser för befintlig bebyggelse. 

Befintlig bebyggelsestruktur 

Befintlig bebyggelse och bebyggelsestruktur inom och i anslutning till planområdet har 

sin karaktär av friliggande villor i två plan och källarvåning i suterräng. På motstående 

sida gatan finns lamellhus i tre våningar med möjlighet att inreda del av vinden. I när-

området finns även villor i 1 ½ plan. Fastighetsindelningen är anpassad till topografin.  

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om att planprövningen ska ta hänsyn till både 

allmänna och enskilda intressen, främja olika faktorer såsom en ändamålsenlig struktur, 

en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsle-

der samt främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet (SFS 2010:900, 

kap. 2, § 1, § 3). 

Befintlig bebyggelse och bebyggelsestruktur ingår inte i något specifikt utpekat bebyg-

gelseområde med höga kulturmiljövärden eller krav på bevarande. 

Detaljplanen innebär att bebyggelsestrukturen ändras vid västra sidan om Göketorpsga-

tan med en byggnadsvolym som kan återfinnas på östra sidan om gatan. Det flerbo-

stadshus som planen möjliggör bedöms därmed inte vara främmande i sammanhanget. 

Utifrån befintligt planområdes area som är 1167 kvm finns förutsättningen för utökad 

bebyggelse utan att befintlig omkringliggande bebyggelse påverkas negativt avseende 

solljus, insyn, bebyggelsestruktur och trafikpåverkan, på en generell nivå. Genomföran-

det av detaljplanen bidrar till att främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbe-

ståndet, vilket är ett allmänt intresse enligt plan- och bygglagen. 
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I förevarande fall, med den påverkan som detaljplanen medför på befintlig bebyggelse, 

bedöms det allmänna intresset av att främja bostadsbyggandet och utveckla bostadsbe-

ståndet prioriterat framför befintlig bebyggelsestruktur med fristående villor respektive 

enskilda intressen. Nyttan av planen står i proportion till den påverkan den innebär för 

omkringliggande bebyggelse och enskilda intressen. 

Inför granskning har en planbestämmelse införts om att flerbostadshuset kommer uppta 

en viss mindre del av trädgårdssidan, jämfört med samrådsförslaget, detta för att minska 

påverkan på solljus, topografi och siktlinjen i det öppnare trädgårdsrummet samt tillgo-

dose friyta för de boende inom planområdet. 

Trafik och parkering 

Planen möjliggör för ett flerbostadshus eller för ytterligare en villa inom planområdet. 

Tillskottet av antal bostäder vid Göketorpsgatan ökar men inte så pass att trafiksituat-

ionen skulle bli ohållbar eller problematisk. 

Senaste trafikräkning för Göketorpsgatan gjordes 1992. Motorfordonstrafiken har däref-

ter varit på en stabil nivå eller minskat de senaste 25 åren, enligt mer aktuella mätningar 

gjorda i närområdet för anslutande vägar till Göketorpsgatan och planområdet. 

Utifrån Göteborgs stads ”Riktlinjer för mobilitet och parkering”, godkänd i byggnads-

nämnden 24 april 2018, kommer kravet på antalet parkeringsplatser att vara lägre jäm-

fört med tidigare riktlinjer för bilparkering som gällde vid samrådet för planen. All par-

kering för planområdet ska ske inom kvartersmark. 

Befintlig gatuparkering har inte reglerat vilket antal parkeringsplatser som ska finnas. 

Aktuell detaljplan kommer inte att påverka gatuparkeringen mer än andra fastigheter vid 

Göketorpsgatans västra sida vad gäller utfart från den egna fastigheten.  

Naturvärden 

Befintliga grönytor inom och i direkt anslutning till planområdet utgörs av trädgårdar 

inom planlagd kvartersmark, avsedd att användas för bostäder.  

Utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen får en detaljplan inte vara mer detaljerad 

än vad som behövs med hänsyn till planens syfte (SFS 2010:900, kap. 4, § 32). Detalj-

planens syfte är att möjliggöra för bostäder. 

I förevarande fall har befintlig bebyggelse med trädgårdar inte bedömts ha ett sådant 

värde som motiverar att vegetationen inom privat kvartersmark särskilt ska regleras med 

planbestämmelser. 

Påverkan på solljusförhållanden 

Till granskningen har solstudierna redigerats och förhållandena för befintlig och till-

kommande bebyggelse som berörs redovisas per timme per bild, detta för att kunna visa 

påverkan tydligare.  

I Boverkets författningssamling (BFS 2014:3, BBR 21) står det om solljus att  

”… I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas 

mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus*. Studentbostäder om högst 35 m2 behö-

ver dock inte ha tillgång till direkt solljus. (BFS 2014:3).” 

*Direkt solljus definieras som ”Solljus som lyser in i rum utan att ha reflekterats”. 
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I en skrift från Boverket ”Solklart, Boverket 1991” nämns ett önskat värde på solighet i 

boendemiljön om minst fem timmars sol mellan klockan 9.00 – 17.00, vid vår- och 

höstdagjämning, för bostaden och på närmiljöns lekytor och sittplatser.  

Sol- och skuggförhållanden vid vinter- och sommarsolstånd i svensk bebyggelse är ex-

tremsituationer. Vår- och höstdagjämning studeras, jämförs och redovisas för att dessa 

tider visar en genomsnittlig situation för sol- och skuggförhållanden under ett år.  

Påverkan av planen innebär en förbättring av solförhållandena för söderfasaden inom 

fastigheten Torp 11:4, generellt under ett år. Friytan inom södra delen av Torp 11:4 får 

en försämring avseende solljus på grund av planens påverkan. För hela fastigheten till-

godoses solförhållandena för friytan. Fastigheten Torp 11:4 finns i direkt anslutning till 

planområdet, i norr. 

Öster om planområdet, på motstående sida Göketorpsgatan, påverkas solförhållandena 

för fasaderna under eftermiddagen av planen. Det blir en förbättring med en timme för 

den nedre mellersta delen av västfasaden inom fastigheten Torp 32:8. För fasadens 

södra del ökar skuggan med ungefär 1–2 timmar under vår- och höstdagjämning. Enkel-

sidiga bostäder inom Torp 32:8, med fönster mot Göketorpsgatan, kommer fortsatt att 

ha tillgång till direkt solljus.  

Inom fastigheten Torp 32:7 ökar skuggtiden för den norra delen av gaveln mot väster 

med 1–2 timmar. Bostäderna med västergavel kommer fortsatt att ha tillgång till direkt 

solljus.  

Inför granskning har planbeskrivningen kompletterats avseende påverkan på solljus på 

befintlig och tillkommande bebyggelse.  

Insynspåverkan 

Planen medför per automatik en ökad insyn för intilliggande fastigheter. Kommunen 

bedömer dock att detta är en generell konsekvens vid förtätning och inte av sådant slag 

som medför betydande olägenhet för människors hälsa.  

Geoteknik och bergteknik 

Ett bergtekniskt PM har tagits fram inför granskning av planen och resultatet visar att 

det inte behövs några åtgärder eller restriktioner avseende risk för blockutfall eller in-

stabila block i terräng.  

Den geotekniska utredningen har kompletterats med en bedömning om skredrisk inom 

och i anslutning till planområdet. Totalstabiliteten bedöms vara tillfredsställande och 

utförandet av den bebyggelse som planen möjliggör bedöms inte påverka totalstabilite-

ten i området. 

Planbeskrivningen har kompletterats med ovanstående bedömningar. 

Omgivningspåverkan och skyddsåtgärder 

I planprocessen omhändertas frågor kring genomförbarhet såväl som omgivningspåver-

kan så att planens innehåll är möjlig att förverkliga utifrån förutsättningarna för det ak-

tuella området. 

Frågor kring omgivningspåverkan så som risk för grundvattenpåverkan och markrörel-

ser hanteras i bygglovsprocessen då byggherren ska redovisa projekterad grundläggning 

och en detaljerad riskanalys. Vid uppförande av byggnader i närheten av befintlig be-
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byggelse kan exempelvis finnas anledning att besiktiga närliggande fastigheter och sätta 

upp vibrationsmätare. 

Byggherren ansvarar för att ingen omgivningspåverkan sker med anledning av den nya 

exploateringen, varken i byggskedet eller efter färdigställandet.  

Avseende skyddsåtgärder som anses nödvändiga för att förebygga skada på angränsande 

fastigheter, eventuell påverkan på omkringliggande bebyggelse samt eventuell fråga om 

skadestånd behandlas detta i miljöbalken kapitel 32 samt i jordabalken kapitel 3. 

Ekonomisk påverkan  

Plan- och bygglagen föreskriver att ekonomiska konsekvenser ska beaktas och vägas in 

i lämplighetsprövningen. Här avses i detta fall de samhälleliga konsekvenserna varför 

en eventuell påverkan på fastigheters och lägenheters pris på marknaden ej bör bli avgö-

rande.  

Störningar under genomförande  

Störningar under byggtiden är konsekvenser av bebyggelseutveckling och något som 

man generellt måste räkna med och således acceptera. I förvarande fall kan antas att 

störningarna kommer pågå under begränsad tid.  

Avseende räddningstjänstens framkomlighet under byggskedet är inte det någon fråga 

som hanteras specifikt i planskedet. 
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Skrivelserna 

med synpunkter finns att ta del av, i sin helhet, på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Lämnar synpunkter kring påverkan på allmän plats, att avtal ska tecknas gällande even-

tuella skador som exploateringen orsakar på allmän plats och svårigheter att hitta etable-

ringsytor då så stor del av fastigheten föreslås bebyggas.  

Kommentar: 

Noteras. Planbeskrivningen redigeras avseende avtalsfråga gällande eventuella skador 

som exploateringen orsakar på allmän plats. Avseende etableringsytor vid byggskedet 

får detta hanteras i bygglovet. 

2. Idrotts- och föreningsnämnden 

Idrotts- och föreningsnämnden har inga synpunkter på rubricerat ärende. 

Kommentar: 

Noteras. 

3. Miljö- och klimatnämnden 

Nämnden har inkommit med följande synpunkter: 

Parkering 
Med hänsyn till att området ligger nära centrum och har god tillgång till kollektivtrafik, 

anser nämnden att det finns möjlighet att ha ett lägre parkeringstal.  

Bedömningen av antalet parkeringsplatser bör även redovisas i planbeskrivningen. 

Naturmiljö 

Nämnden bedömer att de äldre lövträden mot tomtgränsen i väster kommer att påverkas 

negativt av husets/husens placering. En risk finns att träden på intilliggande fastighet 

kommer att skadas med detta planförslag. Träden står i en grön korridor som inte bör 

brytas upp mellan bostadshusen. 

Gamla lövträd är värdefulla inslag i stadsbilden och för den biologiska mångfalden, 

vilket behöver tas hänsyn till vid ny planläggning. I Örgryte finns goda förutsättningar 

med gamla lövträd och det är viktigt att dessa inte försvinner när ny bebyggelse kommer 

till. 

Enligt stadens riktlinjer för kompensationsåtgärder i plan- och exploateringsprojekt ska 

skada i första hand undvikas. I andra hand minimeras. I båda dessa stegen ska skyddsåt-

gärder vidtas. Dessa två steg gäller för denna plan. Vår rekommendation är således, uti-

från naturen och trädens värden, att den bebyggda markytan behöver minskas mot vad 

som presenterats i aktuellt planförslag. 

Miljömål 

Konsekvenser för stadens miljömål, på grund av planens genomförande, bör beskrivas i 

planbeskrivningen. 



Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret,  8(28) 

Kommentar: 

Inför granskningen har parkeringslösningen setts över i en mobilitets- och parkeringsut-

redning. Göteborgs stads nya riktlinjer för mobilitet och parkering tillämpas. Planbe-

skrivningen har kompletterats utifrån utredningen. 

Naturvärden i befintliga privata trädgårdar i området utgörs bland annat av de uppvuxna 

äldre lövträden som står närmre fastighetsgräns. För biologisk mångfald, stadsbild, lo-

kalklimat och de ekosystemtjänster som vegetationen kan bidra med innebär de äldre 

lövträden kvalitéer i en god bebyggd miljö. 

Befintliga äldre lövträd har dock inte sådant konstaterat naturvärde att någon art är be-

roende av träden för sin fortlevnad. Några högre kulturmiljövärden har inte heller kun-

nat konstaterats. Utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen är det därmed svårt att 

motivera en utformning av detaljplanen där anpassningar har gjorts efter befintlig vege-

tation och som begränsar byggrätten inom planområdet. I detta fall är bedömningen att 

den byggbara ytan för bostäder på kvartersmark inom planområdet prioriteras.  

4. Kretslopp- och vattennämnden 

Kretslopp och vatten ser följande behov av ändringar i planhandlingarna:  

Visa förslag på fördröjning och rening av dagvatten och hantering av skyfall i planhand-

lingarna. Enklare rening krävs för att uppnå krav på föroreningshalter inom planområdet.  

Dagvattenutredningen är gjord på inaktuell information och kan komma att behöva göras 

om. Utredningen ska i så fall göras för slutgiltigt alternativ av bebyggelse.  

Eventuell uppdimensionering av befintliga VA-serviser behöver utredas inför granskning. 

Eventuella nya serviser bekostas av exploatören i enlighet med gällande VA-taxa. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras i enlighet med synpunkterna. Dagvatten- och skyfalls-

utredningen redovisar förutsättningar för och principlösningar för hantering av dagvat-

ten och skyfall i planskedet. Planen har inte ändrats så pass mellan samråd och gransk-

ning att en ny utredning kan motiveras. 

5. Kulturnämnden 

Kulturförvaltningen anser att alternativet med två mindre huskroppar har en mindre 

påverkan på närområdets karaktär på den västra sidan av Göketorpsgatan, och förordar 

därför att planen endast möjliggör detta alternativ. Alternativet med en större huskropp 

skulle försvaga områdets sammanhållna karaktär.  

I övrigt har Kulturförvaltningen inget att framföra i ärendet. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret bedömer i förevarande fall att planens påverkan på befintlig 

bebyggelses sammanhållna karaktär blir måttlig. Befintlig bebyggelse bedöms inte ha 

sådan karaktär att den strikt bör bevaras i förhållande till det allmänna intresset av att 

främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, för aktuellt planområde.  

6. Park och naturnämnden 

Avstår från att yttra sig. 

Övervägande 

Förvaltningen är inte sakägare men vill ändå påpeka att det finns ekar på tomten och att 

policy för träd ”stadens träd” som är beslutad av byggnadsnämnden ska följas. 
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Kommentar: 

Policyn ”Stadens träd” gäller alla träd på gator, torg eller i parker som Göteborgs Stad, 

genom park- och naturförvaltningen, har förvaltaransvar för. Policyn gäller inte för pri-

vata trädgårdar men är relevant även för denna miljö. Andra markägare och förvaltare 

kan gärna använda och inspireras av policyn.  

7. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Räddningstjänsten har inget att erinra mot detaljplanen. 

Kommentar: 

Noteras. 

8. Trafiknämnden 

Lämnar synpunkter rörande parkering och trafiksäkerhet, särskilt påpekas siktkravet när 

bilar ska in och ut på gatan. En korrigering behöver göras för att tillgodose fri sikt. 

Skymmande objekt får ej vara högre än 0,8 m i anslutning till utfart, för utkörande bilar 

med sikttriangel à 2,5m x 2,5 m. Göteborgs stads p-tal förutsätts gälla och behöver 

kompletteras med p-tal för cykel. Planen innebär inga investerings- eller ökade drift- 

och underhållskostnader för trafikkontoret.  

Kommentar: 

Inför granskningen har parkeringslösningen utretts vidare och Göteborgs stads nya rikt-

linjer för mobilitet och parkering tillämpas. Planbeskrivningen har kompletterats.  

Frågan om att tillgodose fri sikt har förtydligats i planbeskrivningen. Frågan bevakas i 

bygglovsskedet och planens utformning förhindrar inte detta. 

9. Göteborg energi 

Har följande synpunkter: 

 Göteborg Energi Nät AB Inga invändningar mot detaljplanen. Om elbehovet blir 

större än vad befintliga ledningar till platsen är dimensionerade för kommer nya behöva 

förläggas. 

Göteborg Energi Fjärrvärme Befintlig fjärrvärmeservis till fastigheten måste sägas upp 

i god tid, denna kommer inte att kunna användas för att försörja ett bostadshus med  

7–15 lägenheter med värme och varmvatten. Vi behöver få mer information angående 

effektuppgifter för att kunna utreda vidare var en framtida fjärrvärmeanslutning till be-

fintligt nät kan ske om bostadshuset skall försörjas med fjärrvärme. I övrigt inga syn-

punkter. 

Göteborg Energi GothNet AB  

Vi har ledningar i närområdet och fastigheten kan anslutas kabelnätet efter förfrågan. 

Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB)  

Inget att erinra. 

Kommentar: 

Noteras. Planbeskrivningen kompletteras med information om att befintlig fjärrvärme-

servis inte kan tillgodose det ökade behovet av värme och varmvatten från ytterligare 

bostäder i planområdet. 
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

10. Länsstyrelsen 

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

kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att 

prövas. 

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 

Behovsbedömning 

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

relsen delar kommunens bedömning, vilket meddelades 2017-10-20, således behöver 

inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 2. 

Kommentar: 

Noteras. 

11. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har inkommit med följande synpunkter: 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Arealen som anges för planområdet stämmer inte överens med den areal som anges i 

fastighetsregistrets textdel. 

Planförhållanden 

Synpunkter på redaktionella och begreppsmässiga frågor. 

I övrigt har lantmäteriet inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: 

Arealen för planområdet har setts över inför granskningen och överensstämmer med 

fastighetsregistret. 

Planbeskrivningen redigeras i enlighet med synpunkterna. 

12. Statens geotekniska institut (SGI) 

SGI saknar information avseende ras- och skredrisk i planbeskrivningen och geotekniskt 

PM. Det är oklart om det föreligger risk för blockutfall från eventuella berghällar inom 

eller nära området, eller om det finns instabila block i terräng som påverkar säkerheten 

inom planområdet. SGI anser därför att planhandlingarna behöver kompletteras med en 

utredning avseende ovan nämnda frågor. 

Om utredningen visar att det krävs åtgärder eller restriktioner för att tillgodose tillfreds-

ställande stabilitet ska det säkerställas i planen. 

Kommentar: 

Inför granskning har en bergteknisk besiktning gjorts och resultatet redovisas i ett tek-

niskt PM. Resultatet visar att inga åtgärder eller restriktioner behövs avseende risk för 

blockutfall eller instabila block i terräng. 
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Den geotekniska utredningen har kompletterats med en bedömning om skredrisk inom 

och i anslutning till planområdet. Totalstabiliteten bedöms vara tillfredsställande och 

utförandet av den bebyggelse som planen möjliggör bedöms inte påverka totalstabilite-

ten i området. 

Planbeskrivningen har kompletterats med informationen från de tekniska utredningarna. 

13. Skanova AB 

Skanova AB har ingen invändning mot förslaget samt meddelar att man har kablar inom 

planområdet. Eventuell undanflyttning av kablarna ska beställas hos Skanova i god tid 

innan åtgärd krävs, helst senast fyra månader innan åtgärden. 

Kommentar: 

Noteras. Befintliga ledningar finns redovisade i planbeskrivningen. 
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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 utlåtandet publi-

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

dena finns tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret.  

14. Fastighetsägare, Torp 11:4, Göketorpsgatan 45  

Sakägarna motsätter sig ett antagande av planförslaget och framför följande synpunkter: 

Trafiksituationen har förvärrats över tid och bostadsområdet är inte dimensionerat för 

det bilinnehav som finns idag. Bilar får vänta in varandra vid korsningar och vid even-

tuella luckor i gatuparkeringen och än svårare är mötena mellan en personbil och de 

fordon som är större. Att förvärra trafiksituationen med för området avsevärt utökad 

trafik och parkeringar är oacceptabelt. 

Föreslagen ökad byggnadshöjd kommer att försämra solförhållanden, ljusinsläpp samt 

även kvällsljuset för fastigheten Torp 11:4. Det blir även minskad integritet genom ökad 

insyn från planområdet.  

Byggnadsarean inom planområdet ökar från 20 % till 30 % och det finns inga fyravå-

ningshus på Göketorpsgatan idag. 

Kommentar: 

Frågan avseende ovan nämnd trafiksituation har sänts vidare till trafikkontoret som an-

svarar för trafik och gatuparkering på Göketorpsgatan. 

Aktuell detaljplan möjliggör för en mindre andel nya bostäder vid Göketorpsgatan. An-

delen nya bostäder, och därav förväntad ökad mängd fordonstrafik, bedöms inte med-

föra något problem för trafiksituationen. 

Under året, generellt, blir solförhållandena bättre för söderfasaden inom fastigheten 

Torp 11:4, jämfört med befintlig bebyggelse. En mindre del av marken på södra delen 

av Torp 11:4 kommer att få mer skugga på grund av flerbostadshusets längd. Fortsatt 

tillgång till solbelysta friytor inom Torp 11:4 tillgodoses utifrån planens påverkan på 

solljuset. 

Under delar av vinterhalvåret medför flerbostadshuset en försämring för solförhållan-

dena för Torp 11:4.  

Fastigheten Torp 11:4 kommer att få runt 7 soltimmar i bostaden och på närmiljön vid 

vår- och höstdagjämning med aktuell detaljplan, utifrån framtagna solstudier. 

Påverkan på befintlig bebyggelse från flerbostadshuset innebär inte någon menlig på-

verkan på hälsan enligt bestämmelserna i miljöbalken, varför den bedöms som accepta-

bel och en god bebyggelsemiljö kan uppnås. 

Avstånden mellan bostadshusen bedöms vara en negativ påverkan för Torp 11:4 jämfört 

med befintlig situation. Kommunen bedömer dock att detta är en generell konsekvens 

vid förtätning och inte av sådant slag som medför betydande olägenhet för människors 

hälsa, varför den kan accpeteras. 

Planen möjliggör för byggnader med en begränsad byggnadshöjd och nockhöjd samt att 

balkonger eller vistelseytor i eller på takfallet inte är tillåtet. Detta innebär att planen 

möjliggör för bostäder med tre våningar och möjlighet att inreda vinden för bostäder, 

liksom flerbostadshuset på motstående sida om planområdet.  

Se även ovan under rubriken ”Samlade svar på inkomna synpunkter”. 
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15. BRF Ale Göketorp, fastighetsägare Torp 11:6, Göketorpsgatan 49 

Bostadsrättsföreningen har lämnat in följande synpunkter:  

Påverkan på insyn 

Vår fastighet kommer att påverkas oerhört negativt av insynen från en ny fastighet en-

ligt förslaget. Vi ifrågasätter starkt hur man kan tillåtas att placera ett så stort och högt 

hus så nära inpå en befintlig bostadsfastighet. Det kommer få en väsentlig negativ på-

verkan både på vår boendekvalité inomhus och utomhus på fastigheten och på det eko-

nomiska värdet av vår fastighet.  

Byggnadsvolymer respektive gatukaraktär 

Förslaget bryter helt mot den tidigare väl planerade och homogena stadsbilden. Ett fler-

bostadshus enligt alternativ 2 bryter av mot grannfastigheterna vad gäller höjd och längd 

samt placering på tomten. 

Vi kan inte se några paralleller som beskrivs i förhållande till bebyggelsen på östra si-

dan av Göketorpsgatan. Fastigheterna på östra sidan har ett mycket större avstånd till 

varandra och harmonierar med varandra, vilket inte gäller för planförslaget på 11:5 och 

dess angränsande tomter.  

Det beskrivs också att ”gatukaraktären inte skall förändras i någon stor grad”. Idag är 

det 1–3 p-platser per villa. Förslaget beskriver dock att 10–12 parkeringsplatser ska in-

rymmas inom planområdet. Parkeringslösningen kommer innebära att en stor del av 

fastighetens yta kommer att asfalteras, vilket avviker mot alla fastigheter längs Gö-

ketorpsgatan och närområdet i övrigt. 

Fastigheten enligt förslaget kommer bli en avvikande solitär och stadsbilden skulle gå 

förlorad som den är idag. 

Parkeringslösningar  

Illustrerade parkeringslösningar med backningar respektive in- och utfart till planområ-

det innebär fordonstrafik över nästan hela områdets bredd ut mot Göketorpsgatan. Det 

känns väldigt otryggt med tanke på våra och alla andra barn som leker i området och rör 

sig mellan lekplatser i bostadsområdet. 

Förslaget kommer också innebära att ett antal gatuparkeringsplatser försvinner trots att 

de är otillräckliga som det är. 

Påverkan vid grundläggning 
Flerbostadshuset enligt alternativ 2 kräver en omfattande grundläggning och med tanke på 

närheten till vår fastighet, som står på samma lermark, känner vi stor oro för den sättnings-

problematik och omgivningspåverkan som den geotekniska undersökningen visar till.  

Påverkan på naturvärden 
Gamla ekar försvinner. Rådjur, räv och andra djur rör sig dagligen i området och kommer 

inte kunna nyttja det stråk av stora träd och växtlighet som finns mellan Göketorpsgatan och 

Welandergatan.  

Planförslaget har inte utrett hur växt- och djurlivet kommer att påverkas när man skär av 

denna befintliga gröna lunga. 

Inkonsekvens avseende ... 
I den ena stunden har man synpunkter på hur takfönster ska stämma överens med bebyggel-

sen i övrigt, och i den nästa presenteras detta planförslag som så kraftigt avviker mot gäl-

lande bestämmelser.  

Information till berörda under planprocessen 

En fråga till processen gäller vilka fastighetsägare som har blivit informerade?  

Grannar verkar inte ha blivit informerade som en del av processen, trots att de kommer 
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påverkas betydligt eftersom de bor rakt över gatan, eller att deras siktlinje allvarligt för-

sämras pga storleken på det nya huset, och den siktlinje och grönområde som påverkas 

negativt.  

 

Planförslaget går väldigt på bekostnad av oss och andra boende i närheten med stora 

negativa konsekvenser både ekonomiskt och på boendekvalitét. Vi hoppas att man väger 

in våra synpunkter i beslutet, och tar lika stor eller större hänsyn till privatpersoner som 

är boende i området idag än till en privat exploatörs vinstintressen. 

Kommentar:   

Insynspåverkan 

Planen medför per automatik en ökad insyn för intilliggande fastigheter. Kommunen 

bedömer dock att detta är en generell konsekvens vid förtätning och inte av sådant slag 

som medför betydande olägenhet för människors hälsa. 

Flerbostadshuset bedöms vara en negativ påverkan för insyn i trädgården för Torp 11:6 

jämfört med befintlig situation. I och med att flerbostadshuset inom Torp 11:5 står i 

vinkel mot bostadsbyggnaden inom Torp 11:6 blir inte insynen direkt in i bostaden. 

 

Information till berörda 

Information och inbjudan i samband med samrådet har gått ut till kända sakägare och 

berörda enligt bestämmelserna i plan- i bygglagen. 

 

Lika stor hänsyn 

I planprocessen tas hänsyn till och avvägningar görs mellan allmänna och enskilda in-

tressen. Konsekvenserna av aktuell detaljplan har bedömts och påverkan på olika intres-

sen har avvägts.  

 

Se även samlade svar på inkomna synpunkter i början av samrådsredogörelsen. 

 

16. Fastighetsägare Torp 11:7, Welandergatan 36  

Fastighetsägarna framför att de bestrider planförslaget som möjliggör ett mindre flerbo-

stadshus och har inkommit med följande sypunkter: 

Det framgår inte tydligt av planhandlingarna vilka förändringar som föreslås. 

Ett så omfattande byggprojekt som byggplanerna utgör för Göketorpsgatan 47,  

Torp 11:5, bryter radikalt mot gällande detaljplan och mot det enhetliga och arkitekto-

niska utseende som övriga fastigheter i området har. Husen på västra sidan om Gö-

ketorpsgatan, gatorna Lundehagsgatan, Welandergatan, Lövängsgatan, Ovanskogsliden 

etc. är i dagsläget bebyggda med 1–2 familjshus i vad som kan beskrivas som ett lugnt 

villaområde med uppvuxna trädgårdar, små grönområden och ett rikt djurliv. 

De boende anser att förslaget får mycket stor negativ påverkan på området för följande 

frågor: 

• Den nya fastigheten/arna som planeras avviker kraftigt från alla fastigheter längs 

gatans västra sida. Att östra sidan av gatan medger annan typ av bebyggelse är ej 

relevant för västra sidan. 
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• Risk för att negativ påverkan på grannar i norr, söder och väster avseende insyn 

och solljus. 

• Dagens trädbevuxna sluttningar i väster ger en grön inramning. Det kan noteras 

att hela området (inkluderat huvuddelen av övriga fastigheter längs västra sidan 

av gatan) har denna inramning. I förslaget anges att detta kommer att brytas och 

förslaget beaktar ej konsekvenserna. 

• Trafikmängden kan öka avsevärt och trafiksituationen påverkas radikalt med 

tillkomst av 7–15 lägenheter. 

• Parkeringssituationen i området är redan idag ansträngd. Förslaget anger att par-

kering kan ske på båda sidor av gatan – detta är felaktigt, fri parkering kan end-

ast ske längs västra sidan, östra sidan är privat parkeringsyta. 

• Förslaget tar inte hänsyn till trafikpåverkan på Broströmsgårdens behandlings-

hem som ligger i anslutning till Göketorpsgatan. Förslaget kan alltså bedömas 

stå i strid med att säkerställa en säker, trygg och grön miljö för en grupp som är 

extra behjärtansvärd att beakta. 

• Någon detaljerad geoteknisk utvärdering av konsekvenser för sluttningen inom 

planområdet är ej gjord men det kan bedömas, förslaget anger, att sluttningen i 

större omfattning består av berg. Konsekvenser av påverkan på omkringliggande 

bebyggelse på grund av de omfattande sprängningsarbeten som förslaget innebär 

har ej beaktats eller utretts. 

• Stor risk finns att en ändring av gällande detaljplan för Göketorpsgatan 47,  

fastigheten Torp 11:5, kommer leda till att andra byggprojekt som bryter mot de-

taljplanen kommer att uppföras i framtiden i området, i kommersiellt vinstsyfte. 

Kommentar: 

I planprocessen omhändertas frågor kring genomförbarhet såväl som omgivningspåver-

kan så att planens innehåll är möjlig att förverkliga utifrån förutsättningarna för det ak-

tuella området. 

Avseende skyddsåtgärder som anses nödvändiga, vid sprängning av berg, för att före-

bygga skada på angränsande fastigheter, eventuell påverkan på omkringliggande bebyg-

gelse samt eventuell fråga om skadestånd behandlas detta i miljöbalken kapitel 32 samt 

i jordabalken kapitel 3. 

Byggherren ansvarar för att ingen omgivningspåverkan sker med anledning av den nya 

exploateringen, varken i byggskedet eller efter färdigställandet.  

Till granskningen har solstudierna redigerats och förhållandena för befintlig och till-

kommande bebyggelse redovisas per timme per bild, detta för att kunna visa påverkan 

för den bebyggelse som berörs. 

Planbeskrivningen har, inför granskningen, kompletterats avseende påverkan på solljus 

på befintlig och tillkommande bebyggelse.  

Se även samlade svar på inkomna synpunkter i början av samrådsredogörelsen. 

17. Fastighetsägare, Torp 11:19, Welandergatan 32 

Fastighetsägarna bestrider förslaget som möjliggör uppförande av ett mindre flerbo-

stadshus och har inkommit med följande synpunkter: 

Det framgår inte tydligt av planhandlingarna vilka förändringar i detaljplanen som före-

slås. 

Nya föreslagna begränsningar på fastigheten gör att andelen av den byggbara ytan ökar 

markant jämfört med gällande bestämmelser. 
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Omfattningen av det som föreslås i planen bryter radikalt mot gällande detaljplan och 

mot det enhetliga och arkitektoniska utseende som övriga fastigheter i området har. Be-

byggelseområdet med en- till tvåfamiljshus kan beskrivas som ett lugnt villaområde 

med uppvuxna trädgårdar, små grönområden och ett rikt djurliv. 

Vi anser att förslaget får mycket stor negativ påverkan på området avseende följande 

frågor: 

• Den nya fastigheten/-erna som planeras avviker kraftigt från alla fastigheter 

längs gatans västra sida. Att östra sidan av gatan medger annan typ av bebyg-

gelse är ej relevant för västra sidan. 

• Risk för att negativ påverkan på grannar i norr, söder och väster avseende insyn 

och solljus. Denna påverkan är inte redovisad på ett tillfredsställande sätt i plan-

handlingarna. 

• Förslaget beaktar ej konsekvenserna med att befintlig trädbevuxen sluttning 

inom och i anslutning till planområdet kommer att brytas. Den trädbevuxna 

sluttningen ger en grön inramning och präglar bebyggelsemiljöns karaktär. 

• Trafikmängden kan tänkas öka avsevärt och trafiksituationen påverkas radikalt 

med tillkomst av 7–15 lägenheter. 

• Det är felaktigt angivet att parkering kan ske på båda sidor av gatan - fri parke-

ring kan endast ske längs västra sidan. På östra sidan är det privat parkeringsyta. 

• Parkeringssituationen i området är redan ansträngd, besökande och boende 

tvingas köra runt i området kvällstid för att hitta ledig parkeringsplats.  

• Förslaget tar ej heller hänsyn till trafikpåverkan på Broströmsgårdens behand-

lingshem som ligger i anslutning till Göketorpsgatan. Förslaget kan alltså bedö-

mas stå i strid med att säkerställa en säker, trygg och grön miljö för en grupp 

som är extra behjärtansvärd att beakta. 

• Ett stort antal fastigheter i området har byggnader belägna på den bergsmark 

som planen berör. Konsekvenser av de omfattande sprängningsarbeten som för-

slaget innebär på delar av bergsmarken har ej beaktats eller utretts tillräckligt. 

• Det saknas en utredning som på ett tillfredsställande sätt visar på konsekvenser-

na av påverkan på intilliggande fastighet Torp 11:19, för flera avseenden, såsom 

insyn och solljus etc. 

• Stor risk finns att en ändring av gällande detaljplan kommer ge en följdeffekt av 

att liknande byggprojekt som bryter mot detaljplanen kommer att uppföras, 

främst i kommersiellt vinstsyfte. Utvecklingen och förtätningen av den enstaka-

fastigheten Torp 11:5 handlar inte om att göra flera bostäder tillgängliga. Det 

handlar om att inleda en utveckling för byggherrar att fortsätta utveckla och ex-

ploatera fler fastigheter i en unik villamiljö i rent vinstsyfte. 

Kommentar: 

I planprocessen omhändertas frågor kring genomförbarhet såväl som omgivningspåver-

kan så att planens innehåll är möjlig att förverkliga utifrån förutsättningarna för det ak-

tuella området. 

Avseende skyddsåtgärder som anses nödvändiga, vid sprängning av berg, för att före-

bygga skada på angränsande fastigheter, eventuell påverkan på omkringliggande bebyg-

gelse samt eventuell fråga om skadestånd behandlas detta i miljöbalken kapitel 32 samt 

i jordabalken kapitel 3. 

Byggherren ansvarar för att ingen omgivningspåverkan sker med anledning av den nya 

exploateringen, varken i byggskedet eller efter färdigställandet.  
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Till granskningen har solstudierna redigerats och förhållandena för befintlig och till-

kommande bebyggelse redovisas per timme per bild, detta för att kunna visa påverkan 

för den bebyggelse som berörs. 

Planbeskrivningen har, inför granskningen, kompletterats avseende påverkan på solljus 

på befintlig och tillkommande bebyggelse.  

Se även samlade svar på inkomna synpunkter i början av samrådsredogörelsen. 

18. BRF Welandergatan 30, fastighetsägare Torp 11:20, Welandergatan 30  

Bostadsrättsföreningen är positiv till renovering och utveckling av fastigheten, men an-

ser att följande punkter är viktiga att ta hänsyn till: 

• Byggnadens höjd ska inte överstiga befintlig bebyggelse på samma sida av  

Göketorpsgatan (dvs. att plushöjd taknock inte överstiger nivån för taknock på 

husen norr och söder om fastigheten). 

• Byggnadens placering ska vara på tillräckligt avstånd till fastighetsgränsen så att 

de stora träd (främst på tomten väster om) som idag ger en naturlig avgränsning 

kan bevaras. Detta blir extra viktigt då det i förslaget är en betydligt större 

huskropp som kommer längre in på tomten. 

Kommentar: 

Högsta tillåtna byggnadshöjd och nockhöjd på plankartan har satts för att möjliggöra ett 

lamellhus inom planområdet, liknande det som finns på motstående sida om planområ-

det vid Göketorpsgatan. 

Utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen får en detaljplan inte vara mer detaljerad 

än vad som behövs med hänsyn till planens syfte (SFS 2010:900, kap. 4, § 32). Detalj-

planens syfte är att möjliggöra för bostäder. 

I förevarande fall har befintlig bebyggelse med trädgårdar inte bedömts ha ett sådant 

värde som motiverar att vegetationen inom privat kvartersmark särskilt ska regleras med 

planbestämmelser. 

Avseende hantering av träd inom fastigheten hänvisas till jordabalken (SFS 1970:994). 

Se även samlade svar på inkomna synpunkter i början av samrådsredogörelsen. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

19. Boende på Göketorpsgatan 49 

Den boende förespråkar ett nollalternativ, då genomförandet av planförslaget i stor ut-

sträckning kommer att störa befintlig boendemiljö. Följande synpunkter framförs i ytt-

randet: 

Befintlig kringliggande bebyggelse har helt annan karaktär och bebyggelse enligt alter-

nativ 2 finns representerat i huvudsak öster om Göketorpsgatan. Dessutom kommer par-

keringsplatser, enligt förslaget, totalt bryta mot nuvarande gatubild för området. 

I nuläget är det öppna trädgårdar och en god luftig genomsyn längs hela gatan. Planför-

slaget innebär att denna goda genomsyn och luftighet kommer att brytas. 

Insynen från balkonger och fönster, både in i trädgårdarna och in i bostadshusen, till 

grannfastigheterna kommer att öka markant och bli störande. 

Kommentar: 

Se svar under punkt 15 ovan och i samlade svar på inkomna synpunkter i början av sam-

rådsredogörelsen. 
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20. Boende på Göketorpsgatan 49 

Den boende är emot planförslaget och framför följande synpunkter i sitt yttrande: 

Förtätning och ”frimärkesplanering” 

Befintlig bebyggelsestruktur är tydligt gestaltad i en större helhet. Planförslaget innebär 

en stötvis förändring som inte är anpassad till rådande stadsstruktur. Att detaljplanera 

för förändringar på platser som inte tidigare har analyserats, beretts, motiverats och pe-

kats ut som lämpliga för förtätning är inte den ansvarsfulla stadsplanering som jag som 

medborgare förväntar mig av våra styrande politiker (eller tjänstemän). Om det är någon 

som skall leda stadsplaneringen och visa de stora dragen så är det kommunen och inte 

exploatörerna. Att frimärkesplanera för en fastighet på detta sätt är oövervägt och 

mycket kortsiktigt. 

Områdesstruktur 

Alternativ 2 visar ett brott i förhållande till befintlig bebyggelses typologi och skala och 

som inte är motiverat i området eller på fastigheten. I förslaget som innebär att en tjock-

are lamell tillåts ställas längsmed tomtens hela djup bryter man mot alla rådande för-

hållningsregler som omgivningen förhåller sig till. 

Befintlig bebyggelse i området följer tydligt en logik (och därmed en rytm) av att, i re-

spons till den naturliga terrängen, ordna bebyggelsen längs syd-nordliga gator där man 

uppe från områdets höjdparti successivt byter skala från äldre två- och enfamiljshus till 

större flerfamiljshus, vilka fortfarande bibehåller villaformen, till de större 40–50-

talslamellerna på den östra sidan av Göketorpsgatan och mot den större skalan på både 

hus och "mellanrum"(tomter) ner mot Delsjövägen. I denna ändock strama organisation 

ordnar sig bebyggelsen utefter givna naturliga förhållanden och satta regler; terrängen, 

ljusförhållanden, det fristående huset med trädgård som förhåller sig till gatan på ett sätt 

(med huvud-/entréfasad) och till sina grannar, och i det här fallet den branta, trädbe-

klädda åsen, på ett sätt. 

Den tjockare lamellbyggnaden i förslaget påverkar inte bara den direkta utsikten för de 

boende på grannfastigheten utan innebär att den etablerade siktlinjen längsmed bergs-

slänten helt skärs av. Det sammanhängande (trädgårds)rummet, som idag garanterar 

avstånd från berget, ljus och rymd för de boende och en orienterbarhet även för förbi-

passerande ända från Lundehagsgatan och upp mot Lövängsgatan bryts helt. 

Husets volym och skala 

Husets volym och orientering i förhållande till gatan och omkringliggande bebyggelse 

bryter mot det i övrigt etablerade sättet. Liksom dess höjd.  

Gränsen vid Göketorpsgatan 

På ANDRA sidan Göketorpsgatan finns den större skalan och lamellhus-typologin eta-

blerad. Gatan utgör idag just denna gräns och manifesterar mötet mellan de två skalorna 

och typologierna. Gränsen behöver varken förstärkas eller suddas ut utan kan få bestå 

just som den är.  

När vi pratar om att bevara äldre hus, platser och stadens alla lager för att de hör till vår 

kultur, historia och identitet så är detta ett sådant exempel där man vid en förtätning och 

naturlig vidareutveckling av ett befintligt område noga bör välja de platser/fastigheter 

som lämpar sig, och inte bara helt enkelt en i mängden, en mitt i, som i detta fall. 

Goda ljusförhållanden och bebyggelsestruktur 

De befintliga lamellhusen öster om Göketorpsgatan har vridits för att etablera ett annat 

förhållande till gatan och sinsemellan, samt placerats på ett prövat avstånd från varandra 

för att garantera GODA ljusförhållanden i alla lägenheter. Nya ideal och syner på pub-

lika och offentliga platser må vara aktuella, och vi vill bygga hållbart för framtiden ge-
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nom att bygga goda bostäder - och ljusförhållandena är och förblir en konstant i sam-

manhanget.  

Om man vill främja en förtätning så består den enda möjligheten i att arbeta med alter-

nativ (om-, till-, och nybyggnationer) som förhåller sig till den redan etablerade skalan 

och ordningen.  

Parkering och hårdgjord yta 

Förslaget innebär ett större behov av p-platser. Det är motiverat att hårt styra antalet p-

platser (med tanke på att det inte är långt till spårvagnen), placering av p-platserna och 

hur stor yta som får hårdgöras. Avseende dagvattenhantering och naturliga ekosystem-

tjänster mm skulle det vara förödande med en asfaltsyta över hela tomten, vilket tillåts i 

planförslaget. 

Komplementbyggnader 

För aktuell planering känner man till behov av väderskyddade cykelparkeringar och 

barnvagnsförråd, soprum mm och detta borde med fördel införlivas i huvudbyggnaden. 

Mindre komplementbyggnader hör villan till eller äldre flerfamiljshus där ovan nämnda 

behov inte har inrymts/planerats från början. 

 

Ett liknande förslag skulle objektivt passa mycket bättre in på någon annan fastighet i 

området där byggnadens höjd och volym passade bättre in till förutsättningarna och att 

alla lägenheter skulle få bra dagsljusförhållanden. Eller byggas mer i förhållande till 

rådande bebyggelsestruktur med avstånd till grannar, husets höjd, rådande siktlinjer och 

”mellanplatsernas” rymd. 

Kommentar: 

Se svar under punkt 15 ovan och i samlade svar på inkomna synpunkter i början av sam-

rådsredogörelsen. 

21. Boende på Göketorpsgatan 49 

Den boende framför att det är positivt att något sker med fastigheten då den har 

misskötts under en längre tid. 

Planförslaget avviker dock totalt mot befintlig bebyggelse i området. Värdena hos be-

fintlig grön korridor, ekarna och utsikten kommer att förstöras. Planområdet kommer att 

i stort bli asfalterat, byggnaden kommer att sticka upp i höjd över befintlig bebyggelse 

och grannfastigheterna kommer att få total insyn från den nya bebyggelsen. 

Vem kan garantera att detta ingreppet inte kommer att ge skador och sättningar på om-

kringliggande bebyggelse? 

Förslaget ger snarare en känsla av kortsiktigt vinstmål än en förvaltning av befintliga 

värden, som stadsbyggnadskontoret ansvarar för i planeringen. 

Kommentar: 

Se svar under punkt 15 ovan och i samlade svar på inkomna synpunkter i början av sam-

rådsredogörelsen. 
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22. Boende på Göketorpsgatan 49  

De boende anser att förslaget kommer påverka deras boendemiljö och fastighet negativt. 

Följande synpunkter har lämnats: 

Bebyggelse 

Planen hänvisar till och drar liknelser med bebyggelsen på östra sidan av Göketorpsga-

tan, vilket är missvisande.  

Bebyggelsestrukturen på den östra sidan av gatan garanterar goda solförhållanden och 

liten eller ingen insyn mellan bostäderna. Planförslaget innebär att storleken och höjden 

av huset kommer upplevas mycket mer påträngande på intilliggande bostäder. Place-

ringen på fastigheten i kombination med storleken och den ökade tillåtna byggnadshöj-

den anser vi oacceptabelt inkräkta på vår boendekvalité. 

Att tillåta ett flerbostadshus av den volym som planen medger i en rad av lägre villabe-

byggelse kommer att upplevas inklämt och väldigt avvikande jämfört med bebyggelsen 

på bägge sidor av Göketorpsgatan och området i sin helhet. 

Att ”byggnaden/byggnaderna inordnar sig i gatubilden” eller ”att gatukaraktär inte 

förändras i någon stor grad”, anser vi vara en felaktig bedömning. 

Trafik och parkering 

Fastigheten kommer att få en stor andel hårdgjord yta på grund av parkeringslösningen, 

som kommer att ligga ut mot Göketorpsgatan. Detta innebär en stor förändring jämfört 

med dagens läge och det avviker kraftigt mot hur fastigheterna på bägge sidor av Gö-

ketorpsgatan är planerade.  

Parkering enligt planförslaget tar hela fastighetens bredd mot gatan i anspråk för in- och 

utfart. Detta innebär att en idag redan hårt belastad gatuparkeringssituation blir ännu 

mer ansträngd.  

Om en ny fastighet av den storleken som alternativ 2 medger, ska byggas bör man i pla-

nen kräva att parkering ordnas i garage under mark/i suterräng med en in-/utfart, på 

samma sätt som flertalet villafastigheter och något av flerbostadshusen på motsatt sida 

gatan.  

Den trafikutredning som hänvisas till är 25 år gammal. Vi ifrågasätter relevansen på 

denna och menar att en ny utredning bör göras. 

Tillgänglighet och service 

Vi upplever att utbyggnaden av kollektivtrafik och service inte hinner med i utbygg-

nads- och förtätningstakten. Därför anser vi att Stadsbyggnadskontoret borde se över 

planen för hela området och stadsdelen i helhet innan man utreder och godkänner fri-

märksplaner som denna, så att man säkerställer en sammanhållen karaktär på området. 

Insyn och påverkan på solljus 
Konklusionen att ”sammantaget innebär den föreslagna byggrättens placering med en för-

skjutning mot söder att hänsyn tagits till insynproblematik grannar i mellan” i planbeskriv-

ningen anser vi felaktig. 

Grannfastigheten Torp 11:6 har störst andel fönsteryta, bland annat stora burspråk, samt 

balkonger mot trädgården i väst/nordväst, mot planområdet till. En huvudbyggnad så långt 

in på fastighet 11:5 som föreslås i planen i kombination med placeringen så nära fastighets-

gränsen kommer att ha en stor påverkan på insyn och upplevas mycket störande, då insyn 

både påverkar bostad som trädgård för Torp 11:6. Särskilt också med tanke på att förslaget 

tillåter en högre byggnad. Den gröna siktlinjen över trädgårdarna försvinner.   

Vi menar att insyns- och solljuspåverkan är oacceptabel på befintliga grannfastigheter i 

norr och söder och kommer mycket sannolikt vålla fastigheterna förmögenhetsskada. 
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Vi menar att solstudier bör fördjupas och utföras av en oberoende aktör. 

Natur och miljö 
Det gröna träd- och trädgårdstråket är utsikten och utgör en siktlinje för många boende i 

området och har en stor positiv inverkan på boendemiljön. Särskilt som parken vid Gö-

ketorpsgatan/Arosgatan dessutom sannolikt kommer att minska i förbindelse med en annan 

detaljplan som är under samråd (ref. Boende med särskild service, Göketorpsgatan).  

Flertalet olika djur använder detta trädgårdsstråk som rörelsestråk mellan grönområdena i 

området.  

Om man placerar huset så långt in på tomten som förslaget tillåter skär man av detta stråk 

och siktlinje.  

Vi menar att man bör se närmare på vilken påverkan detta skulle ha. Även förlusten av 

gamla ekar känns dramatisk. 

Byggtiden 

Vi känner oro för ett så stort och omfattande byggprojekt på en mycket begränsad yta 

nära inpå kringliggande fastigheter. Hur hanteras risken för påverkan på intilliggande 

fastighet och logistiken? 

Förtätning 

Vi har förståelse för att man önskar att förtäta i stadsmiljö men anser att projektet inte tar 

tillräcklig hänsyn till oss som bor här eller gällande stadsbild och gatukaraktär.  

Torp 11:5 går att förtäta med större hänsyn till befintlig bebyggelse. Med aktuellt plan-

förslag står konsekvenserna av planens påverkan på och avvikelsen mot befintlig be-

byggelsestruktur inte i proportion till förtätningsvinsten, som är relativt liten. Summerat 

är konsekvenserna av planförslaget övervägande negativa. 

Det vore bättre att följa bestämmelserna i gällande detaljplan avseende tillåten byggnads-

höjd, avstånd till tomtgräns och antal våningar, och ändå förtäta fastigheten. 

Boendemiljön för alternativ 2 i planförslaget kommer till stor del att bestå av hårdgjord 

asfalterad parkeringsyta, friytorna blir på norra sidan med skuggning från det egna huset 

och den södra fasaden kommer att skuggas av intilliggande fastighets huvudbyggnad. Vi 

undrar därför om boendemiljön har utvärderats i planförslaget? 

I stadsdelen och närområdet finns redan många flerbostadshus. Är det inte snarare en brist 

på trädgårdstomter för familjer som vill bo i stadsmiljö? Vilka blir konsekvenserna av 

denna plan och hur kommer området att utvecklas; kommer fler villatomter runt Torp att gå 

samma väg och försvinna helt till slut? Vem och vad styr utvecklingen? 

Kommentar: 

Se svar under punkt 15 ovan och i samlade svar på inkomna synpunkter i början av sam-

rådsredogörelsen. 

23. Boende på Welandergatan 36 

Den boende framför att man bestrider planförslaget som möjliggör ett mindre flerbo-

stadshus och har inkommit med följande sypunkter: 

Det framgår inte tydligt av planhandlingarna vilka förändringar som föreslås. 

Ett så omfattande byggprojekt som byggplanerna utgör för Göketorpsgatan 47,  

Torp 11:5, bryter radikalt mot gällande detaljplan och mot det enhetliga och arkitekto-

niska utseende som övriga fastigheter i området har. Husen på västra sidan om Gö-

ketorpsgatan, gatorna Lundehagsgatan, Welandergatan, Lövängsgatan, Ovanskogsliden 

etc. är i dagsläget bebyggda med 1–2 familjshus i vad som kan beskrivas som ett lugnt 

villaområde med uppvuxna trädgårdar, små grönområden och ett rikt djurliv. 
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Den boende anser att förslaget får mycket stor negativ påverkan på området för följande 

frågor: 

• Den nya fastigheten/arna som planeras avviker kraftigt från alla fastigheter längs 

gatans västra sida. Att östra sidan av gatan medger annan typ av bebyggelse är ej 

relevant för västra sidan. 

• Risk för att negativ påverkan på grannar i norr, söder och väster avseende insyn 

och solljus. 

• Dagens trädbevuxna sluttningar i väster ger en grön inramning. Det kan noteras 

att hela området (inkluderat huvuddelen av övriga fastigheter längs västra sidan 

av gatan) har denna inramning. I förslaget anges att detta kommer att brytas och 

förslaget beaktar ej konsekvenserna. 

• Trafikmängden kan öka avsevärt och trafiksituationen påverkas radikalt med 

tillkomst av 7–15 lägenheter. 

• Parkeringssituationen i området är redan idag ansträngd. Förslaget anger att par-

kering kan ske på båda sidor av gatan – detta är felaktigt, fri parkering kan end-

ast ske längs västra sidan, östra sidan är privat parkeringsyta. 

• Förslaget tar inte hänsyn till trafikpåverkan på Broströmsgårdens behandlings-

hem som ligger i anslutning till Göketorpsgatan. Förslaget kan alltså bedömas 

stå i strid med att säkerställa en säker, trygg och grön miljö för en grupp som är 

extra behjärtansvärd att beakta. 

• Någon detaljerad geoteknisk utvärdering av konsekvenser för sluttningen inom 

planområdet är ej gjord men det kan bedömas, förslaget anger, att sluttningen i 

större omfattning består av berg. Konsekvenser av påverkan på omkringliggande 

bebyggelse på grund av de omfattande sprängningsarbeten som förslaget innebär 

har ej beaktats eller utretts. 

• Stor risk finns att en ändring av gällande detaljplan för Göketorpsgatan 47,  

fastigheten Torp 11:5, kommer leda till att andra byggprojekt som bryter mot de-

taljplanen kommer att uppföras i framtiden i området, i kommersiellt vinstsyfte. 

Kommentar: 

I planprocessen omhändertas frågor kring genomförbarhet såväl som omgivningspåver-

kan så att planens innehåll är möjlig att förverkliga utifrån förutsättningarna för det ak-

tuella området. 

Avseende skyddsåtgärder som anses nödvändiga, vid sprängning av berg, för att före-

bygga skada på angränsande fastigheter, eventuell påverkan på omkringliggande bebyg-

gelse samt eventuell fråga om skadestånd behandlas detta i miljöbalken kapitel 32 samt 

i jordabalken kapitel 3. 

Byggherren ansvarar för att ingen omgivningspåverkan sker med anledning av den nya 

exploateringen, varken i byggskedet eller efter färdigställandet.  

Till granskningen har solstudierna redigerats och förhållandena för befintlig och till-

kommande bebyggelse redovisas per timme per bild, detta för att kunna visa påverkan 

för den bebyggelse som berörs. 

Planbeskrivningen har, inför granskningen, kompletterats avseende påverkan på solljus 

på befintlig och tillkommande bebyggelse.  

Se även samlade svar på inkomna synpunkter i början av samrådsredogörelsen. 
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Övriga 

24. Fastighetsägare, Torp 11:3  

Anser att: 

Stadsbyggnadsstruktur och byggnadsvolymer 

En större byggnadsvolym inom planområdet stämmer inte överens med stadsbyggnads-

strukturen i området. De större husen med lägenheter ligger här på östra sidan om  

Göketorpsgatan medan det på västra sidan enbart är villor. 

Som man ser i skisserna går siktlinjen helt förlorad på västra sidan om vårt hus, både till 

följd av den utökade huskroppen och av den höga höjden. På Göketorpsgatan finns för 

övrigt inga fyravåningshus. 

Trafik och parkering 

Viss del av Göketorpsgatan tas i bruk för nya fastighetens parkering. Det innebär att 

antalet möjliga parkeringsplatser längs med gatan minskar. 

Redan idag är det stora problem med att det är trångt på gatan. Delvis blockerad garage-

infart i kombination med gatans smala bredd gör att det inte går att backa ut på gatan 

från vårt garage. Det är inte acceptabelt att trafiksituationen försämras ytterligare. 

I detaljplanen står att senaste trafikmätning genomfördes 1992. Det är 26 år sedan och 

kan inte spegla dagens situation. Rimligen kan inte ett beslut fattas om utökat antal bo-

städer med tillkommande bilar innan ny mätning är gjord. 

Pålningsarbete och konsekvenser 

Vi invänder mot omfattande pålningsarbete som kan skada vår fasad som tidigare har 

totalrenoverats. 

Trafiksituation under byggskedet 

Hur är logistiken till och från den tänkta byggarbetsplatsen tänkt att fungera. Gatan är 

smal och bilar kan inte mötas pga parkerade bilar längs med hela gatan både dag och 

kvällstid. Hur kommer tillgängligheten till fastigheterna att se ut för räddningstjänst och 

för oss som bor på gatan under eventuellt bygge? 

Påverkan på insyn och marknadsvärdet 

Så som förslagen ser ut kommer utsikten från flera rum i vår fastighet samt trädgården 

att väsentligt påverkas negativt, med minskad integritet och ansenlig insyn som följd. 

Sannolikt påverkas även vår fastighets marknadsvärde negativt. 

Påverkan på djurliv och natur 

Föreslaget flerbostadshus skulle vara betydligt större än den byggnad som i dagsläget 

finns på tomten. Rådjur, flertalet fågelsorter, räv och andra däggdjur rör sig dagligen i 

området och skulle inte längre kunna utnyttja den dunge med stora träd och tät växtlig-

het som finns väster om nuvarande fastigheter. Därmed skulle djurlivet påverkas i nega-

tiv mening vilket vore oacceptabelt. 

Kommentar:  

Se samlade svar på inkomna synpunkter i början av samrådsredogörelsen. 
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25. Fastighetsägare, Torp 32:6, Göketorpsgatan 32 

Anser att:  

Idag råder en icke gynnsam parkeringssituation samt en riskabel och hög trafikbelast-

ning som Göketorpsgatan inte klarar eller är tänkt att klara av. Förtätning på/längs gatan 

ställer krav på att trafik- och parkeringsbestämmelserna ändras om det skall kunna vara 

ett fungerande område för de som bor längs gatan. Flera förslag på åtgärder för förbätt-

rad trafik- och parkeringssituation framförs i yttrandet. 

Kommentar: 

Aktuell detaljplan möjliggör för en mindre andel nya bostäder vid Göketorpsgatan. An-

delen nya bostäder och därav förväntad ökad mängd fordonstrafik bedöms inte medföra 

något problem för trafiksituationen. 

Synpunkterna avseende ovan nämnd trafiksituation har sänts vidare till trafikkontoret 

som ansvarar för trafik och gatuparkering på Göketorpsgatan. 

26. Boende på Lundehagsgatan 1 

De boende är emot planförslaget och framför följande i sitt yttrande: 

Befintlig bebyggelse vid Göketorpsgatan är väl utformad utifrån gällande detaljplan. Ett 

större hus skulle inte smälta in i karaktären hos befintlig villabebyggelse. På andra sidan 

gatan finns flerbostadshus men de ligger på stora gräsmattor och inte på en mindre villa-

fastighet.  

Trafik- och parkeringssituationen i området är ansträngd och skulle allvarligt förvärras 

om förslaget genomfördes. Ökad trafik skulle även medföra en avsevärd försämring för 

skolbarnens trafikmiljö på vägen till och från skolan. 

Idag finns även en problematik med översvämmade dagvattenbrunnar i Welandergatan i 

närheten av planområdet. 

Det kommer bli en negativ påverkan på solljus, med parkeringsytor och på boendemil-

jön med ett flerbostadshus på denna del av Göketorpsgatan. 

Kommentar: 

Se samlade svar på inkomna synpunkter i början av samrådsredogörelsen. 

27. Boende på Lundehagsgatan 6 

De boende motsätter sig planen på grund av att förslaget med ett flerbostadshus inte 

passar in i villabebyggelsen vid Göketorpsgatan. Påverkan på grannfastigheterna blir 

negativ på flera sätt. Argumentet att det finns flerbostadshus på andra sidan gatan håller 

inte. 

Kommentar: 

Se samlade svar på inkomna synpunkter i början av samrådsredogörelsen. 

28. Boende på Lundehagsgatan 10 

Den boende motsätter sig helt mot detta förslag. Att bygga ett hus med så många vå-

ningar i ett villakvarter passar helt enkelt inte in. 

Stort ingrepp på miljön och förfulande. Renovera befintligt hus istället och bygg om till 

ett flerfamiljshus. 

Kommentar: 

Se samlade svar på inkomna synpunkter i början av samrådsredogörelsen. 
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29. Boende på Lundehagsgatan 11 

Den boende anser att förslaget är förfulande och ger stor påverkan på såväl gatubilden 

som närmiljön, till en relativt liten förtätningsvinst. 

Kommentar: 

Se samlade svar på inkomna synpunkter i början av samrådsredogörelsen. 

30. Boende på Lundehagsgatan 13  

Anser att flerfamiljshus inte passar in eller är förenligt med övrig byggnation på västra 

sidan av Göketorpsgatan. I förhållande till gällande plans bestämmelser bör inte plan-

förslaget tillåtas. Förslagets påverkan blir förfulande och kommer att ge stor påverkan 

på gatubilden och närmiljön, till en liten förtätnings vinst. 

Förslaget strider mot bestämmelserna i den tidigare gamla detaljplanen på flera sätt: 

• Byggnadshöjden ökar från 7,5m till 10,5m  

• Antal meter mot tomtgräns minskar från 7,5m till 4,5m. 

 

Varför går ni exploatören till mötes i detta märkliga projekt? 

Kommentar: 

Se samlade svar på inkomna synpunkter i början av samrådsredogörelsen. 

31. Boende på Göketorpsgatan 55 

Den boende motsätter sig planförslaget och framför följande synpunkter:  

Befintlig bebyggelse vid Göketorpsgatan är enhetlig men med ökad takhöjd kommer 

enhetligheten att brytas och gå förlorad.  

Förslaget innebär en byggnad med stor byggnadsvolym, som är mycket svår att planera 

in i området på ett acceptabelt sätt. 

Kommentar: 

Se samlade svar på inkomna synpunkter i början av samrådsredogörelsen. 

32. Boende på Göketorpsgatan 53  

Anser att det är emot nuvarande planbestämmelser att bygga ett hyreshus i villaområdet 

med en eller tvåfamiljshus. Förslaget med ett hyreshus med 7-15 lägenheter samt bil-

platser på en asfalterad gård kommer att förstöra vårt villaområde väsentligt. Boende är 

verkligen emot detta förslag. Det blir ett tråkigt sår i gatans i övrigt gröna stråk.  

Kommentar: 

Se samlade svar på inkomna synpunkter i början av samrådsredogörelsen. 

33. Boende på Lundehagsgatan 9 

Alternativ 2 strider estetiskt mot påståendet i förslaget om att det enligt planen skulle 

inordna sig i gatubilden. Liknande flerbostadshus finns inte på samma sida av Gö-

ketorpsgatan och förslaget bidrar därmed inte till en god helhetsverkan. 

Det står att planområdet ligger i en stadsdel som befolkningsmässigt är en av de största 

stadsdelarna i Göteborg, då behövs inga fler förtätningsåtgärder. Ett annat förtätnings-

projekt pågår i bostadsområdets gemensamma park, där delar av parken kan komma att 

tas i anspråk. 

Vad är innebörden av att ”De bestämmelser som föreslås i planen är till för att säker-

ställa att solljus och skuggning för omgivande bebyggelse blir acceptabel och att gatu-
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karaktär inte ska förändras i någon stor grad”. Vilka bestämmer vad som är ”accepta-

belt" om inte de som bor i området/närmaste grannar? 

Kommentar: 

Se samlade svar på inkomna synpunkter i början av samrådsredogörelsen. 

34. Boende på Ovanskogsliden 7 

Den boende motsätter sig planförslaget och framför dessa synpunkter: 

Förslaget strider mot gällande detaljplans utseende och intentioner.  

Stadsplanechef Albert Liljenberg skapade Örgryte villastad och nu aktuell bebyggelse är 

i samma anda.  

Bebyggelseområdet är en kulturhistorisk skatt som det inte finns anledning att bryta. 

Behåll det kvarter som är genomtänkt och välfungerande. 

Kommentar: 

Se samlade svar på inkomna synpunkter i början av samrådsredogörelsen. 

35. Skrivelse utan angiven adress 

I inkommen skrivelse framförs följande synpunkter:  

Förslaget bryter helt mot det befintliga, välplanerade och homogena området, med en 

tydlig planering vad gäller bebyggelsen. Föreslaget flerbostadshus (alt. 2) bryter mönst-

ret mot nuvarande bebyggelse vad gäller höjd och längd samt byggnadens placering på 

tomten. Boendekvalitéer förstörs för de närboende.  

Förslaget saknar en helhetssyn på områdets bebyggelse samt tar inte tillräcklig hänsyn 

till grannfastigheter. 

Detaljplan för enskild fastighet 

Med detta förslag tas inget helhetsgrepp för området utan aktuell plan görs som ett ”fri-

märke” för en enskild fastighetsägare. Lämpligheten med sådan planering ifrågasätts 

härmed. Det blir för framtiden otydligt vilka bestämmelser som kommer att gälla för 

grannfastigheterna och oklart om vilken slags bebyggelseutveckling som eftersträvas. 

För förslaget dras paralleller till utformningen av bebyggelsen på östra sidan av Gö-

ketorpsgatan. Östra och västra sidan av Göketorpsgatans bebyggelse har dock helt olika 

karaktär, varför går förslaget emot befintlig struktur på västra sidan? 

Förändrad gatubild 

I förslaget står att ”byggnaden eller byggnaderna inordnar sig i gatubilden”. Det stäm-

mer inte då östra sidan av gatan har en bebyggelse med flerbostadshus med tre våningar 

medan västra sidan har villor med två våningar. Fastigheterna på västra sidan har en till 

tre parkeringsplatser medan förslaget beskriver att det ska finnas 10–12 parkeringsplat-

ser, vilket kommer medföra en större asfalterad yta. Den asfalterade ytan kommer att 

gränsa till Göketorpsgatan som idag har en struktur av förgårdsmark med trädgårdar och 

en smalare angöring till husen. Påståendet att gatubilden inte kommer att ändras av den 

större asfalterade ytan stämmer inte. 

Störande insyn 

Föreslagen byggnad/ byggnader bryter mönstret med gröna trädgårdsbaksidor och ökad 

insyn kommer att bli störande. Idag gäller att byggnader placeras med minst 7,5 m till 

tomtgräns, varför minska detta till 4,5 m? Detta hade fortfarande varit möjligt med en 

lägre tillåten byggnadshöjd. 
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Förtätning 

Förslaget ger ett relativt marginellt tillskott av lägenheter i förhållande till den stora 

påverkan på omgivningen. Det gröna stråket som utgörs av husens trädgårdsbaksidor 

och en trädridå mot berget bryts med en byggnad. En byggnad i raden som skiljer ut sig 

vad gäller storlek och höjd samt placering. Den gröna karaktären försämras i området. 

Förtätning till varje pris eller finns det någon som värnar en genomtänkt bebyggelse där 

hänsyn tas till helheten?  

Sol och skuggning 

Förslaget är en klar försämring för de närboende men konsekvenserna av förslaget besk-

rivs som acceptabla och rimliga för omgivningen. Solstudien är otydlig och måste göras 

om med en större precision.  

Geoteknik 

Vilka åtgärder kommer att säkra att sättningar och skador inte sker på grannfastigheter 

på grund av arbetet med grundläggning för den nya bebyggelsen? 

Sociala konsekvenser 

Stadsdelen har ett överskott av bostadsrätter och hyresrätter än kommunen i övrigt. För-

slaget ger i sammanhanget ett marginellt tillskott av lägenheter genom ett nytt flerbo-

stadshus inom planområdet. 

Kommentar: 

Se samlade svar på inkomna synpunkter i början av samrådsredogörelsen. 

Skrivelsen är oidentifierbar varför specifikt bemötande ej görs. 

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

med förslaget.  

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

 

Plankartan 

• Planbestämmelse om att ”Bostadshus som har större byggnadsarea än 200 kvm får 

ej ha en större bredd än tio meter…” ändras till ”…får ej ha en större bredd än 12 

meter eller en större längd än 25 meter”. 

• Planbestämmelse om att balkong på eller vistelseytor i takfallet ej tillåts införs på 

plankartan. 

• Planbestämmelse om att takkupor ska uppföras indragna från taknock och takfot 

införs på plankartan samt att frontespiser ej får uppföras.  

• Planbestämmelse om att frontespiser ej får uppföras införs på plankartan. 

• Planbestämmelse ”n1” om ”Förgårdsmark. Största markarea för parkering och 

utfart är högst 50 % inom egenskapsområdet.” har införts på plankartan. 
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Planbeskrivning 

• Planbeskrivningen har kompletterats med information om att inga åtgärder eller 

restriktioner behövs avseende risk för blockutfall eller instabila block i terräng. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med bedömning om markstabilitet inom och 

i anslutning till planområdet. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med information från mobilitet- och parke-

ringsutredningen. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med text om dagvattenhantering och sky-

fallshantering. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med text om trafikmängd i området. 

 

 

 

Cecilia Strömer 

Tf. planchef 

Åsa Åkesson 

Plansamordnare 
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Bilaga 1 - Lista över samrådskrets  

Kommunala nämnder och bolag med flera 

Fastighetskontorets tillgänglighetsavd 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Kretslopp och Vatten 

Kulturnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Namnberedningen 

Park- och naturnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Stadsdelsnämnden i Örgryte-Härlanda 

Stadsledningskontoret 

Trafiknämnden 

Statliga och regionala myndigheter med flera  

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen  

Skanova Nätplanering D3N 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 

Hyresgästfören. Region V Sverige 

Övriga 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 

Handikappfören. Samarbetsorgan  
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Bilaga 2 - Länsstyrelsen Västra Götalands läns yttrande 
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