
 
 

 

Granskningsutlåtande 

Utfärdat: 2019-02-21  Åsa Åkesson 

Diarienummer: 0310/14   Telefon: 031-368 19 52  

Aktbeteckning: 2  -5500    E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

Detaljplan för flerbostadshus vid Göketorpsgatan 47 
inom stadsdelen Torp i Göteborg  

Granskningsutlåtande  

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

detaljplaneförslaget med standard planförfarande.  

Förslaget har sänts för yttrande under tiden 21 februari 2018 – 13 mars 2018 och för 

granskning under tiden 5 december 2018 –28 december 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/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Inga okända förutsättningar eller nya frågor har framkommit under granskningsskedet. 

För bemötanden av likartade synpunkter som har inkommit under både samråd och 

granskning hänvisas till samrådsredogörelsen. Samrådsredogörelsen utgör därför en del 

av granskningsutlåtandet. 

Länsstyrelsen bedömer att planen kan accepteras och den kommer därför inte att prövas 

av Länsstyrelsen om den antas. Statens geotekniska institut har inga kvarstående syn-

punkter under granskningen. 

Synpunkter som har inkommit från sakägare och närboende till planområdet berör i hu-

vudsak negativ påverkan, genom påtalad sådan, på den befintliga bebyggelsestrukturen 

på västra sidan om Göketorpsgatan. Man anser att befintliga kvalitéer i befintlig bebyg-

gelse såsom skala, avstånd mellan huvudbyggnader, det öppna trädgårdsrummet med 

siktlinjer, ökad insyn och solljusförhållanden förstörs samt att rådande trafiksituation 

förvärras med den ökade exploateringen som planen medger. 

Kvarstående erinringar finns från kulturnämnden som förordar att planen bör möjliggöra 

två fristående villor och ej flerbostadshus då sådant skulle försvaga områdets samman-

hållna karaktär.  

Kvarstående erinringar finns från sakägare och närboende enligt ovan. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Synpunkter från berörda kommunala förvaltningar och bolag har i övrigt kunnat beaktas ge-

nom redaktionella ändringar i planhandlingarna.  

Kontoret har bedömt att förtätningsprojektet i befintligt tätbebyggt område i Göteborg 

medför negativ påverkan på solljus och insyn för de närboende, men inte till den grad 

att påverkan skulle vara oacceptabel. Kontoret bedömer att aktuell påverkan är en gene-

rell konsekvens vid förtätning och inte av sådant slag som medför betydande olägenhet 

för människors hälsa varför påverkan kan accepteras. 

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. Påverkan är av sådant slag att den bedöms vara acceptabel. 

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 att tillgå på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden tillstyrker planen och framför att avtal, mellan exploatör och kom-

munen via fastighetskontoret, avseende eventuella skador, justerande åtgärder och eta-

blering på angränsande allmän platsmark ska vara träffat innan antagande av planen. 

Kommentar: 

Noteras. Avtal har upprättats mellan berörda parter inför antagandet av planen. 

2. Göteborg Energi AB med dotterbolag 

Bolaget har inkommit med följande synpunkter: 

Göteborg Energi Nät AB 

Har inga invändningar mot planen. Om elbehovet blir större än vad befintliga ledningar 

till platsen är dimensionerade för kommer nya behöva förläggas. 

Göteborg Energi Fjärrvärme 

Det stämmer att det idag finns en fjärrvärmeanslutning men den kommer inte att kunna 

användas till det man planerar om man bygger allt nytt.  

Skall man däremot behålla befintligt hus och inte göra några förändringar på detta 

så kan den behållas till detta hus. 

En ny byggnad behöver få en egen servis ifrån gatan i så fall.  

Göteborg Energi Gasnät AB 

En ej driftsatt gasledning finns i Göketorpsgatan. Vid arbeten i gatan måste gasled-

ningen beaktas och Göteborg Energis ”Bestämmelser vid markarbeten” skall följas. 

Det finns ingen servisledning till den aktuella fastigheten. 

Göteborg Energi GothNet AB 

Inom planområdet har vi befintliga ledningar och kanalisation som måste beaktas och 

hanteras inom projektet. Dessa är redovisade på Samlingskartan.  

Vi är intresserade av att delta i kommande projektering för att tillgodose behovet av fi-

bertjänster inom planen och bevaka vad som behöver göras med befintligheterna. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen har förtydligats avseende frågorna kring fjärrvärme och gasledning. 

3. Kretslopp och vattennämnden 

Nämnden har inkommit med följande synpunkter: 

Övergripande bedömning 

Följande finns behov av att ändra i planbeskrivningen: 

- Visa förslag på fördröjning av dagvatten och hantering av skyfall i planhandling-

arna. Det räcker inte att hänvisa till dagvatten- och skyfallsutredningen då båda 

fördröjningsalternativ inte är möjliga att utföra med föreslagen bebyggelse. 
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Utöver ovanstående ändringar är följande information viktig att beakta i planarbetet: 

Dagvattenutredningen indikerar att 8,5 m3 dagvatten ska kunna fördröjas inom planom-

rådet. Med nuvarande föreslagen bebyggelse behöver 6,7 m3 dagvatten kunna fördröjas 

inom planområdet, enligt bilaga 2 från ”Dagvatten-PM för Torp 11:5”. Ingen ny utred-

ning krävs. 

Avfall 

Kretslopp och vatten har inga synpunkter på detaljplanens utformning ur ett avfallsper-

spektiv. 

Vi påminner byggaktören om att en fungerande avfallshantering avseende rest-, mat- 

och grovavfall ska redovisas i bygglovshandlingarna. Riktlinjer att följa finns i skriften 

”Gör rum för miljön” på stadens hemsida. Kretslopp och vatten står gärna till tjänst 

framöver vad gäller planering av avfallshanteringen. Kontakta vid behov ansvarig av-

fallshandläggare. 

Vatten och avlopp 

För att anslutning med självfall ska tillåtas, ska lägsta golvnivå vara minst 0,3 meter 

över marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- 

och spillvattensystem. 

Dagvattenhantering 

För att uppnå reningskrav och stadens krav för fördröjning av 10 mm dagvatten per 

kvadratmeter hårdgjord yta föreslås anläggning av antingen en regnrabatt eller ett maka-

dammagasin. Rening av dagvatten krävs för att uppnå Miljöförvaltningens krav på för-

oreningshalter. 

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

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

dagvattnet. 

Förutsättningar för anslutning  

Anslutning till allmänt ledningsnät kan ske i Göketorpsgatan. 

Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda ledningar 

för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. För att anslutning med självfall ska 

tillåtas ska färdigt golv vara minst 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt, med 

hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem.  

Ledningsnätet är kombinerat vilket kräver ytterligare hänsyn.  

Kretslopp och vattens fördröjningskrav för dagvatten ska uppfyllas innan anslutning till 

allmänt ledningsnät. Krav vad gäller avskiljning av föroreningar i dagvattnet ska vara 

uppfyllt. 

Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 51 m (RH2000). I de 

fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren. 

Ekonomi 

Exploatören har inte uttryckt något önskemål om att nuvarande serviser är för små och 

behöver dimensioneras upp. Därför har inte anläggningsavgifterna för vatten och avlopp 

beräknats för detaljplanen. Exploatören ska meddela Kretslopp och vatten om befintliga 

serviser behöver bytas ut mot större. 

Exploatören ska bekosta eventuella nya serviser enligt gällande VA-taxa. 
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Kommentar: 

Planbeskrivningen har kompletterats med förtydliganden utifrån uppgifterna ovan.  

Dagvatten- och skyfallsutredningen visar på principlösningar för hantering av dagvatten 

och skyfall och att hanteringen går att lösa inom planområdet. Slutgiltiga lösningar han-

teras och bevakas under bygglovsprövning. 

4. Kulturnämnden 

Anser att den i ärendet aktuella fastigheten ligger inom ett område av välbevarad bebyg-

gelse i funktionalistisk stil från främst 1930- och 40-talet. 

Kulturförvaltningen yttrade sig i ärendet under samrådsskedet (se Tjänstemannayttrande 

daterat 2018-03-01 med samma diarienummer som detta yttrande). 

Kulturförvaltningen vidhåller de synpunkter som framfördes i samrådsskedet. 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. 

Aktuell detaljplan innebär en förtätning och utveckling av befintlig bebyggelse.  

Utifrån den påverkan som detaljplanen medför på befintlig bebyggelse, bedömer stads-

byggnadskontoret att det allmänna intresset av att främja bostadsbyggandet och utveckla 

bostadsbeståndet samt kommunens bostadsförsörjningsansvar prioriterat framför befint-

lig bebyggelsestruktur på västra sidan om Göketorpsgatan, i förevarande fall. 

5. Miljönämnden 

Nämnde tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att man får ta del av underlag 

som visar att bedömningen av naturvärdena knutna till träden på fastigheten är korrekt. 

Följande synpunkter har lämnats därutöver: 

Naturmiljö 

I samrådsredogörelsen står att befintliga äldre lövträd inte har sådant konstaterat natur-

värde att någon art är beroende av träden för sin fortlevnad. Det finns dock ingen natur-

värdesinventering eller liknande bifogad i granskningshandlingarna. För att godta denna 

slutsats behöver vi se underlaget till bedömningen samt information om vem som gjort 

den.  

Miljömål 

En avstämning mot stadens miljömål behövs i planbeskrivningen. Denna synpunkt har 

inte bemötts i samrådsredogörelsen och under rubriken Miljömål i planbeskrivningen 

finns fortfarande ingen text.  

Det är viktigt att beskriva planers påverkan på miljömålen för att tydliggöra hur exploa-

teringen i staden påverkar möjligheterna att nå målen samt för att visa eventuella mål-

konflikter och hur avvägningar mellan olika mål har gjorts. Därför kvarstår vår syn-

punkt. 

Kommentar: 

Nedan följer ett förtydligande avseende bedömningen av naturvärden inom planområ-

det. 

Någon specifik naturvärdesinventering gjord av sakkunnig har inte genomförts i sam-

band med aktuell planprocess. Det är därför osäkert om någon specifik art är beroende 

av träden för sin fortlevnad.  
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Den bedömning som är gjord är utifrån ett planperspektiv i ett sammanhang där all-

männa och enskilda intressen ska bedömas och avvägas. Marken inom gällande detalj-

plan planerades för bostadsändamål i slutet av 1930-talet, är sedan dess ianspråktagen 

för privat kvartersmark och har utvecklats utifrån de enskilda intressen som har funnits 

hos fastighetsägarna i området. Befintliga lövträd inom och i anslutning till planområdet 

finns i privat trädgårdsmiljö. Innehållet inom respektive fastighet råder respektive fas-

tighetsägare över. Något allmänt intresse av de privata trädgårdarnas innehåll föreligger 

ej, därför kan det inte motiveras att eventuella naturvärden ska utredas specifikt och 

eventuellt skyddas med planbestämmelser i planskedet, i förevarande fall. 

Inför antagandet av planen har exploatören informerats om kommunens riktlinjer avse-

ende kompensationsåtgärder för naturvärden. Eventuella åtgärder är frivilliga i och med 

att marken inom planområdet är privat. 

Planbeskrivningen har kompletterats avseende påverkan på kommunens egna miljömål. 

6. Park- och naturnämnden 

Park- och naturförvaltningen avstår från yttrande i granskning av planärende om detalj-

plan för flerbostadshus vid Göketorpsgatan 47. 

Park- och naturnämnden har inte / kommer inte att få rollen som sakägare eller företrä-

dare i detta ärende. 

Förvaltningens överväganden 

Förvaltningen är inte sakägare men har i samrådet påpekat att det finns ekar på tomten 

och att policy för träd ”stadens träd” som är beslutad av byggnadsnämnden gäller och 

att detta bör tas i beaktande. Stadsbyggnadskontoret har gjort ett övervägande i utform-

ningen av detaljplanen men bedömt att den byggbara ytan för bostäder på kvartersmark 

inom planområdet ska prioriteras. 

Kommentar: 

Noteras. 

7. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Räddningstjänsten har inkommit med följande synpunkter: 

Överväganden 

Insatstid Räddningstjänstens insatstid i planområdet understiger normalt 10 minuter. 

Tillgänglighet för räddningstjänsten Befintligt vägnät bedöms ge möjlighet för rädd-

ningstjänstens fordon att kunna ställas upp på så vis att avståndet mellan fordon och 

byggnaders angreppspunkter inte överskrider 50 meter. 

Brandvattenförsörjning Området är befintligt utformat med tillgång till brandposter. 

Riskhänsyn Planområdet ligger mer än 150 meter från en transportled farligt gods och 

inga övriga risker har observerats i området. 

Bedömning 

Räddningstjänsten har inget att erinra mot beslut om detaljplan. 

Kommentar: 

Noteras. 
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8. Trafiknämnden 

Har inkommit med följande synpunkter: 

Parkering 

Detaljplanens intentioner och fortsatta arbete med utredningen ses som tillräcklig för att 

färdigställa utredningen efter granskningsskedet. 

Inför antagande av planen behöver mobilitets- och parkeringsutredningen korrigeras uti-

från inkomna kommentarer från Trafikkontorets granskningsprocess. Därutöver ska in-

nan antagandet ett mobilitetsavtal tecknas mellan Trafikkontoret och exploatören gäl-

lande de mobilitetsåtgärder som väljs. 

All parkering kommer att anläggas inom kvartersmark. 

Trafiksäkerhet 

Till bygglov behöver det framgå att fri sikt ska tillgodoses för bilar som ska från parke-

ringsyta och ut på gatan.  

Kommentar: 

Inför antagandet av planen har mobilitets- och parkeringsutredningen redigerats utifrån 

kommentarerna från trafikkontoret och ett mobilitetsavtal har tecknats mellan berörda 

parter. 

Frågan om fri sikt finns beskriven i planbeskrivningen på s. 20 och hanteras inom ramen 

för prövning av bygglov.  
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

9. Länsstyrelsen 

Har följande synpunkter:  

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bostäder på fastigheten Torp 

11:5, som är en villatomt. 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. 

Länsstyrelsens granskningsyttrande har bilagts. 

Kommentar: 

Noteras. 

10. Lantmäterimyndigheten 

Följande synpunkter har framförts:  

Komplementbyggnads nockhöjd är inte markerad på plankartan på samma sätt som hu-

vudbyggnads. 

Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 1150kvm vilket inte överensstämmer med den befint-

liga fastighetens storlek. De administrativa bestämmelserna ger möjlighet till en mindre 

justering (fastighetsreglering) men någon avstyckning går ej att genomföra. 

Om alternativet att fastigheten ska behålla det befintliga huset och ytterligare ett hus ska 

uppföras innebär det att det befintliga huset hamnar inom två olika egenskapsområden, 

dvs olika nock och byggnadshöjder gäller för olika delar av huset. Vad är syftet med att 

olika höjder ska gälla för det befintliga huset? 

Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: 

Planbestämmelser om högsta nock- respektive byggnadshöjd är inte tvingande. Syftet 

med de olika höjdbestämmelserna för huvudbyggnader inom de olika egenskapsområ-

dena är att hålla bebyggelsen lägre och undvika alltför negativ påverkan på solljusför-

hållandena för bostäderna inom grannfastigheterna. 

Avstyckning av fastigheten har bedömts som olämplig då det på grund av höjdskillna-

derna inom planområdet skulle medföra för stora ingrepp att anordna tillfart och till-

gänglig entréväg för en egen fastighet med huvudbyggnad uppförd i västra delen av 

planområdet. Tillgänglig entréväg och generell friyta för de boende inom planområdet 

kan planeras och utformas bättre om fastigheten Torp 11:5 inte avstyckas mindre. 
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11. Statens geotekniska institut 

Följande synpunkter har framförts:  

Utgående från redovisat material i granskningshandlingarna bedömer SGI att inget finns 

att erinra mot planförslaget avseende de geotekniska säkerhetsfrågorna. 

Kommentar: 

Noteras. 
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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 att tillgå på Stadsbyggnadskontoret.  

12. Fastighetsägare Torp 11:4, Göketorpsgatan 45 

Följande synpunkter har inkommit: 

Förtätning och förändrad struktur av bebyggelsen 

Förslaget innebär en förtätning utmed Göketorpsgatan där ett större antal nya lägenheter 

tillkommer. Gatan har redan förtätats när flerbostadsfastigheten Göketorpsgatan 28 C 

uppfördes. 

Större och högre hyresfastigheter på västra sidan av Göketorpsgatan stämmer inte med 

befintlig stadsbild och bebyggelsestruktur. Enligt stadsbyggnadskontorets granskning är 

detta godtagbart, vilket vi bestrider. 

Skador på närmsta fastigheten Göketorpsgatan 45 

Som vi har förstått måste omfattande pålnings- och grävarbeten utföras till grunden för 

de nya fastigheterna eftersom marken består av både lera och berg. Avståndet till vår 

fastighet är mycket kort. Det finns stora risker för skador på grunden, sprickor eller ska-

dor i fasadputs och putsade innerväggar och helkaklat badrum. En totalrenovering gjor-

des 2012–2013. 

När nya parkeringsplatser utan information till oss gjordes på tomten Göketorpsgatan 47 

skakade fastigheten Göketorpsgatan 45 rejält. Utan information till oss grävdes och på-

lades grunden till Göketorpsgatan 28 C. Vår grund fick sprickor och skorstenen måste 

totalrenoveras. 

Dessa arbeten vill vi inte ha ogjorda. 

Därför invänder vi mot ett byggprojekt som på något sätt skulle kunna medföra skador i 

eller på vår fastighet. Vi vill innan ett eventuellt arbete sätts igång se en skriftlig åt-

gärdsplan och få en ekonomisk garanti. 

Parkeringssituationen längs Göketorpsgatan 

Förslaget innebär att viss del av Göketorpsgatan tas i bruk för nya fastighetens parke-

ring. 

Även om parkeringsplatser görs på tomten för fastighetens lägenhetsinnehavare minskar 

ändå antalet parkeringsplatser totalt då bilar inte kan parkera utmed gatan framför tom-

ten. Blir således en nettominskning av parkeringsplatser utmed gatan. 

Redan idag har vi, Torp 11:4, problem med att det är för trångt på gatan. Delvis blocke-

rade garage-, ut- och infarter i kombination med gatans smala bredd gör att situationen 

redan nu är oacceptabel. 

Göketorpsgatan har genomgångstrafik i båda riktningarna. Fler parkerade bilar på gatan, 

fler och mer genomgångstrafik i båda riktningarna och övrigt ökad trafik gör inte saken 

bättre. 

Vi bestrider synpunkten att trafik-och parkeringssituationen inte skulle påverkas nega-

tivt för redan boende längs med Göketorpsgatan. 

Vägbulorna gjordes väl av någon anledning. 

Vår invändning att mätningen som gjordes för 26 år sedan inte är ett tillförlitligt un-

derlag eftersom genomgångstrafik knappast var aktuell då. 
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Sedan dess har det även tillkommit bostäder i området. Trafiken kan därför inte vara på 

samma nivå eller ha minskat. Kommunen behöver kunna påvisa fakta inför beslut av de-

taljplan, inte presentera antaganden eller hänvisa till situationen på andra gator i Ör-

gryte. 

Logistik och säkerhet 

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. 

Er plan som visar hur trafiksituationen och logistiken kommer att se ut under tiden ett 

eventuellt bygge genomförs vill vi ta del av. 

Kommer Göketorpsgatan tidvis vara avstängd? Kan räddningstjänsten komma fram? 

Kommer vi som bor utmed gatan kunna komma till våra fastigheter under tiden som 

transporter sker till och från ev. byggarbetsplatsen och övriga tider på dygnet. När par-

keringsplatserna gjordes till fastigheten Göketorpsgatan 47 blockerades gatan en halv 

dag av maskiner och stora lastbilar. 

Boendemiljö 

Vår fastighet nr 45 gränsar direkt till Göketorpsgatan 47. Som förslagen ser ut kommer 

utsikten från flera rum i vår fastighet samt trädgården ofrånkomligen påverkas mycket 

negativt med ökad insyn och minskad integritet. 

På Göketorpsgatan finns för övrigt inga fyravåningshus. En tillkommande fyravånings-

fastighet skulle definitivt inte smälta in då det skulle bli betydligt högre än kringlig-

gande hus med två- eller tre-våningar. Huset kommer helt enkelt bli avsevärt högre vil-

ket inte stämmer med övrig byggnadsstruktur. 

Fler bostäder med åsidosättande av bebyggelsestruktur och harmoni. 

I kommunens underlag påstås att solljus, skuggning och gatukaraktär inte påverkas i nå-

gon högre grad. Vår invändning: Kommunen måste kunna visa hur den avvikande fas-

tighetens storlek inte förändrar solljus och skuggning för vår fastighet samt gatukaraktä-

ren och att planen står i proportion till den påverkan den innebär för omkringliggande 

bebyggelse och enskilda intressen utan att kunna bevisa/beskriva hänvisar kommunen 

till nytta av planen. 

Behovet att påvisa hur man främjar bostadsbyggande ställer sig uppenbarligen över be-

fintlig bebyggelsestruktur och de synpunkter som har kommit från intilliggande fastig-

heter.  

Vi bestrider uppförande av ny alternativt nya fastigheter enligt de förslag som finns. 

Kommunen bör istället söka andra tillgängliga ytor i Örgryte att förtäta där påverkan 

inte blir lika stor. 

Övervägande och konsekvenser enligt detaljplan ”Viktiga frågor för planen har varit 

den tillåtna bebyggelsens skala och placering på fastigheten. De bestämmelser som före-

slås i planen är till för att säkerställa att solljus och skuggning för omgivande bebyg-

gelse blir acceptabel och att gatukaraktären inte skall förändras i större grad. I föreva-

rande fall, med den påverkan som detaljplanen medför på befintlig bebyggelse bedöms 

det allmänna intresset av att främja bostadsbyggande och utveckla bostadsbeståndet pri-

oriterat framför befintlig bebyggelsestruktur med fristående villor respektive enskilda 

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

liggande bebyggelse och enskilda intressen”. 

Vår invändning: Kommunen måste kunna visa hur den avvikande fastighetens storlek 

inte förändrar solljus, skuggning för vår fastighet samt gatukaraktären och att planen 
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står i proportion till den påverkan den innebär för omkringliggande bebyggelse och en-

skilda intressen utan att kunna bevisa/beskriva hänvisar kommunen till nyttan av planen. 

Sammantaget anser vi att det finns starkt berättigade skäl att inte anta detta förslag till 

detaljplan. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att planens genomförande innebär en ne-

gativ påverkan för bebyggelsen inom fastigheten Torp 11:4 avseende solljusförhållan-

den under delar av vinterhalvåret, ökad insyn samt den sammanhållna karaktären för be-

byggelsen vid västra sidan om Göketorpsgatan.  

Bostaden kommer att få bättre solförhållanden, generellt under året, jämfört med befint-

lig situation. Fortsatt tillgång till solbelysta friytor inom Torp 11:4 tillgodoses. Påverkan 

på solförhållandena på befintlig bebyggelse från flerbostadshuset innebär inte någon 

menlig påverkan på hälsan enligt bestämmelserna i miljöbalken, varför den bedöms som 

acceptabel (och en god bebyggelsemiljö kan uppnås). 

Planbeskrivningen har kompletterats med förtydligande om planens påverkan på solför-

hållandena för berörda fastigheter. 

Den ökade insynen är en generell konsekvens vid förtätning och inte av sådant slag som 

medför betydande olägenhet för människors hälsa, varför den kan accepteras i föreva-

rande fall. 

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. I förevarande fall, med den 

påverkan som detaljplanen medför på befintlig bebyggelse, bedöms det allmänna intres-

set av att främja bostadsbyggandet och utveckla bostadsbeståndet prioriterat framför be-

fintlig bebyggelsestruktur med fristående villor respektive enskilda intressen. 

En hållbar utveckling innebär hushållning med mark och vatten vilket talar för att redan 

ianspråktagen mark tas i anspråk för förtätning utan att väsentliga kvaliteter försvinner. 

De allmänna intressena av att bland annat på detta sätt sörja för kommunens bostadsför-

sörjning, 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 genom komplettering av den byggda staden i kom-

bination med byggande i strategiska knutpunkter. Aktuell detaljplan innebär en förtät-

ning och utveckling av befintlig bebyggelse där befintliga resurser och redan gjorda in-

vesteringar kan nyttjas effektivt, till exempel infrastruktur, service och kollektivtrafik. I 

dessa områden finns det redan ett befolkningsunderlag 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 på-

verkan på solljus, insyn och befintlig bebyggelsestruktur, vilket nämnts ovan. 

Enligt gjorda kontinuerliga mätningar från år 1975 – 2016, i närområdet, har trafik-

mängden på gator som leder trafiken till Göketorpsgatan minskat. Utifrån dessa mät-

ningar kan slutsatsen dras att trafikmängden även har minskat på Göketorpsgatan. In-

formation om uppmätta trafikmängder finns att läsa på kommunens hemsida (sök på 

”Trafikmängder på olika gator”).  

Räddningstjänsten har ingen erinran avseende planens konsekvenser under planskedet. 
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För svar på övriga synpunkter hänvisas till samrådsredogörelsen kommentar på  

s. 12 samt till svaren under rubriken ”Samlade svar på inkomna synpunkter”, s. 3 – 6, se 

särskilt rubrikerna ”Omgivningspåverkan och skyddsåtgärder”, ”Trafik och parkering” 

samt ”Störningar under genomförande”.  

Under planskedet prövas markens lämplighet för användning och bebyggelse. Förutsätt-

ningar för ny bebyggelse utreds och klargörs, planens innebörd redovisas liksom dess 

konsekvenser.  

Under genomförandeskedet av planen, där bygglovs- respektive byggskedet prövas, 

klargörs de mer specifika förutsättningarna för dessa skeden. Exempel på frågor som 

hanteras under bygglovsskedet är en byggnads exakta placering, vald grundläggning, ut-

formning, fasadmaterial och färg och fönstersättning. 

Inför byggskedet hanteras exempelvis frågor såsom säkerställande av räddningstjänstens 

framkomlighet, trafiksituationen vid byggarbetsplatsen för närboende respektive trans-

porter till och från byggarbetsplatsen samt skyddsåtgärder som anses nödvändiga för att 

förebygga skada på angränsande fastigheter. 

13. BRF Ale Göketorp, fastighetsägare Torp 11:6, Göketorpsgatan 49 

Bostadsrättsföreningen har inkommit med följande synpunkter under granskningen: 

Bebyggelsestruktur 

Både i samråd och i granskning hänvisar man till likheten med bebyggelsen med lamell-

hus på östra sidan av Göketorpsgatan. Dessa lamellhus är, som ni själva skriver, av ka-

raktären ”hus i park”, dvs. lamellhus på stora tomter. Att placera ett ännu högre lamell-

hus på hälften så stor tomt, som förslås på fastighet 11:5, kommer inte att upplevas lik-

värdigt. Befintliga lamellhus har heller inte inredd vind med takkupor. 

Detta är också det som flest haft synpunkter på i samrådet, alla boende samt Kulturför-

valtningen, hur föreslagen byggnads skala och volym bryter mot områdets homogena 

karaktär. Är detta verkligen en utformning i enighet med plan- och bygglagens bestäm-

melse om en estetiskt tilltalande bebyggelse och stadens arkitektoniska värderingar? 

Byggnadsvolym och avstånd till intilliggande bostadshus 

Istället för att ta hänsyn till synpunkterna har man utan förklaring ökat tillåten bredd på 

huset från 10 m till 12 m, till trots för eget argumentet i tidigare samrådshandling, om 

att ”bestämmelsen införs för att säkerställa att byggnadsvolymen får samma höjd och 

bredd som huvuddelens av flerbostadsbebyggelsen på östra sidan om Göketorpsgatan”. 

Vi anser att man istället borde behållit 10 m bredd och minskat byggnadens tillåtna area 

från 300 kvm till 250 kvm. Ett så stort och högt hus bör också ha ännu längre avstånd 

till närmsta tomtgräns än 4,5 meter och högsta tillåtna nockhöjd bör begränsas till 

samma nockhöjd som intilliggande byggnaderna på fastigheterna norr och söder om  

Göketorpsgatan 47 för att inordna sig i gatubilden på ett mer tilltalande sätt. 

Minsta antal meter, även mot fastighetsgräns 11:4 bör införas i planen. Annars riskerar 

balkongernas utbredning att förskjuta fastigheten mot norr, trots att man vill undvika 

detta med tanke på sol- och skuggförhållandena för fastighet 11:4. 

Hur regleras att ”byggnader ska placeras på den södra halvan av tomten”? 

Alternativet med två byggnader 

Varför väljer man inte enbart att gå vidare med alternativet om två byggnader på tom-

ten? Detta ger en lika stor förtätningsvinst men till en mindre påverkan på gatubild och 

mindre negativ inverkan på befintliga fastigheter. Det är också ett bättre alternativ ur 
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hållbarhetsaspekten. Varför är det inte tillräckligt bra att endast möjliggöra detta alterna-

tiv? 

Hållbarhetsaspekt i planeringen 

Vi ställer också frågor kring hållbarhetsaspekten. Man har ett alternativ där man bevarar 

befintlig bebyggelse samtligt som man förtätar. Ett godkännande av båda alternativen 

innebär inte bara att man kan riva befintlig byggnad på föreliggande fastighet, utan en 

detaljplan för Göketorpsgatan 47 innebär att flera tomtägare i området kan hävda sin rätt 

att få göra precis samma sak på sina tomter – riva för att bygga nytt och sälja. Är det 

hållbart? Det motsäger Göteborgs stads uttalade vision om ett grönt och hållbart byg-

gande. Vad har man för ambition för området? Man har ett fullvärdigt förtätningsalter-

nativ där man behåller befintlig byggnad och bygger ett nytt hus, vilket man bör hålla 

sig till. 

Vilken slags bostäder efterfrågas 

Stadsdelen har enligt planen ett överskott av hyres- och bostadsrätter jämfört med kom-

munen i övrigt. Vi ifrågasätter också påståendet om att ”den del av Lunden som fastig-

heten ligger i domineras av villatomter”. Centrerar man en cirkel runt Göketorpgstan 47 

finns många bostads- och hyresrätter längs Wingårdsgatan, Birkagatan, Anders Zons-

gatan, Lilla Torpsgatan. Är det inte lika eller större efterfrågan på villor och tvåfamiljs-

hus i området? 

Påverkan på insyn och bedömning 

Hur gör man bedömningen att insyn främst påverkar fastighet 11:4 och inte 11:6 nämn-

värt? I de båda alternativen som planen föreslår kommer en ny byggnad placeras så 

långt in på tomten jämfört med bostadshuset på 11:6, samtidigt som byggnaden är för-

lagd till den södra tomthalvan, att detta kommer få stor påverkan på insyn och integritet 

för boende i fastighet 11:6. I samrådshandlingarna beskrevs hur vår fastighet har huvud-

delen av våra fönster mot Göketorpsgatan, men det är felaktigt. 

Kommentar: 

Med flerbostadshuset ändras bebyggelsestrukturen vid västra sidan om Göketorpsgatan 

med en byggnadsvolym som kan återfinnas på östra sidan om gatan. Det flerbostadshus 

som planen möjliggör bedöms därmed inte vara främmande i sammanhanget. I föreva-

rande fall, med den påverkan som detaljplanen medför på befintlig bebyggelse, bedöms 

det allmänna intresset av att främja bostadsbyggandet och utveckla bostadsbeståndet 

prioriterat framför befintlig bebyggelsestruktur med fristående villor respektive enskilda 

intressen. 

En hållbar utveckling innebär hushållning med mark och vatten vilket talar för att redan 

ianspråktagen mark tas i anspråk för förtätning utan att väsentliga kvaliteter försvinner. 

De allmänna intressena av att bland annat på detta sätt sörja för kommunens bostadsför-

sörjning, 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 befintlig bebyggelse där befintliga resurser och redan gjorda investe-

ringar kan nyttjas effektivt, till exempel infrastruktur, service och kollektivtrafik. 

Plankartan har två markområden som är markerade med prickar. Den så kallade ”prick-

marken” är en egenskap vilket innebär att på denna mark får inte byggnad uppföras. 

Inom området med den prickade marken som finns mot fastigheterna Torp 11:4, 11:6 

och 11:19 får inte balkong finnas, enligt plankartans bestämmelser. 
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Inom den mark som har försetts med ”korsmarkering” på plankartan får endast komple-

mentbyggnader uppföras. 

Den mark på plankartan som inte har en mönsterfylld yta är den mark där huvudbyggna-

der får uppföras, för denna plan ska huvudbyggnaderna användas för bostäder. Den 

större delen av den ej fyllda markytan är förskjuten mot den södra delen av planområ-

det, därmed regleras att huvudbyggnader kan uppföras främst där. 

En yta för huvudbyggnad finns i den nordöstra delen av planområdet även över denna 

mark kan en huvudbyggnad uppföras. Notera, på plankartan, att här är byggnads- och 

nockhöjd satt efter befintlig byggnad samt att byggnadsarean är begränsad. 

Avseende insynspåverkan i bostaden gör stadsbyggnadskontoret bedömningen att fas-

tigheterna Torp 11:4 och Torp 11:6 påverkas negativt av planen. Om ett flerbostadshus 

uppförs blir skillnaden mellan bostadshusen är att huvudbyggnaden inom Torp 11:4 

kommer att stå parallellt med långsidan mot det nya flerbostadshusets långsida. Det in-

nebär att fönstren för byggnaderna kommer att stå rakt mittemot varandra. Sikten från 

respektive bostad blir rakt på den andra bostaden. 

Om ett flerbostadshus uppförs kommer bostadshuset inom Torp 11:6 att stå på tvären 

från det nya flerbostadshuset. Det innebär att sikten rakt ut från respektive bostad inte 

kommer hamna direkt på grannhuset. Insynen blir därmed inte lika direkt för Torp 11:6 

som för Torp 11:4 på grund av detaljplanen. 

Den ökade insynen är en generell konsekvens vid förtätning och inte av sådant slag som 

medför betydande olägenhet för människors hälsa, varför stadsbyggnadskontoret gör be-

dömningen att den kan accepteras, i förevarande fall. 

14. Fastighetsägare Torp 11:19, Welandergatan 32 

Fastighetsägarna bestrider planförslaget och har inkommit med följande synpunkter: 

Som direkt berörda sakägare och rågrannar till fastigheten Göketorpsgatan 47,  

Torp 11:5 anser vi att det trots samrådsredogörelsen kvarstår en hel del att anmärka på 

samt att det finns faktorer som behöver genomlysas noggrant innan processen eventuellt 

går vidare och ett slutligt beslut fattas. Vi anser inte heller att vi som rågrannar har fått 

tillfredsställande svar på våra och övriga sakägares anmärkningar och synpunkter. 

I det följande sammanfattar vi de anmärkningar som behöver en grundlig genomlys-

ning: 

Tomtgränser 

Enligt Lantmäteriets synpunkter (se Samrådsredogörelse 2018-11-28: 10) stämmer inte 

arealen som anges för planområdet Göketorpsgatan 47, Torp 11:5 överens med fastig-

hetsregistrets. I sin skrivelse hävdar samtidigt Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 

(Ibid) att arealen setts över inför granskningen och är i överensstämmelse med fastig-

hetsregistret. Som fastighetsägare till Welandergatan 32, Torp 11:19 anser vi dock att 

det finns en del oklarheter kring var tomtgränserna är dragna i de olika utkasten till 

planförslag som det går att ta del av och att det inte framgår på vilka sätt ”planbeskriv-

ningen har redigerats i enlighet med synpunkterna” från Lantmäteriet (Ibid). 

I detaljplan för flerbostadshus vid Göketorpsgatan 47 inom stadsdelen Torp (November 

2018:13–14) framgår det att byggnader ska placeras med ett avstånd om minst 4,5 meter 

till fastighetsgräns i söder och 6 meter mot Göketorpsgatan i öster. I planen framkom-

mer det dock INTE var huskropparna ska placeras i relation till tomtgränsen mot väster, 

dvs fastigheten Welandergatan 32, Torp 11:19. 
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Frågor om arealen för planområdet samt placering av huskropp i relation till tomtgrän-

sen i väster måste tydliggöras då projektet på inga sätt vare sig under en eventuell bygg-

process eller i något senare skede ska komma att innebära negativ påverkan för eller får 

ta delar av Welandergatan 32, Torp 11:19s tomtareal i anspråk. 

Sättningsproblematik, risk för erosion/konsekvenser för kringliggande fastigheter 

Enligt sammanfattningen i Samrådsredogörelsen anser Statens geotekniska institut 

(SGI) att såväl bergteknik som stabilitet behöver redogöras för i planhandlingarna 

(Samrådsredogörelse 2018-11- 28: 1). Då fastigheten Welandergatan 32, Torp 11:19, 

ligger topografiskt på höjden ovanför Göketorpsgatan 47, Torp 11:5 anser vi att detta är 

en central anmärkning. Enligt Golden Associates (2017-10-11: 3) återfinns det ”i väster 

en brantare trädbeväxt slänt upp till grannfastigheterna med infart från Welandergatan” 

eller det som i Samrådsredogörelsen (2018-11-28: 7) omtalas som ”en grön korridor 

som inte bör brytas upp mellan bostadshusen”. Den ”trädbeväxta slänten/korridoren” 

ligger till stor del inom fastigheten Welandergatan 32, Torp 11:19s tomtareal. Vår fas-

tighet har alltså mycket intilliggande tomtgräns mot Göketorpsgatan 47, Torp 11:5. En 

låg stödmur i dimensionerna ca 1 meter utgör en gränslinje mellan vår fastighet och Gö-

ketorpsgatan 47, Torp 11:5. Tomtgränsen ligger dessutom i direkt anslutning till den 

branta trädbeväxta sluttningen. 

Topografin i sluttningen är sårbar då grunden är mycket lerhaltig: vilket delvis omöjlig-

gör användandet av denna del av tomten som trädgård. I sitt nuvarande skick utgör den 

trädbevuxna delen av fastigheten Welandergatan 32, Torp 11:19 alltså en betydande del 

av det gröna trädbeväxta bälte/”gröna korridor” som särskiljer fastigheterna med infart 

från Welandergatan från fastigheterna med infart från Göketorpsgatan. 

Marken i sluttningen är mycket lerig, vilket gör att vi ställer oss frågande till den s.k.- 

”jordlagerföljd” som Golder Associates hävdar i sin analys, där fastigheten Welanderga-

tan 32, Torp 11: 19 anses uteslutande ligga på s.k. ”berggrund”. Vi anser istället att det 

är en överhängande risk för lererosion, sättningar och risk för blockutfall/instabila block 

i terräng med långtgående konsekvenser för vår fastighet som följd av den utbyggnad 

och de sprängningsarbeten som en eventuell byggprocess kan medföra. I Golder Associ-

ates okulära tilläggsundersökning framkommer det bildmaterial som visar på att det re-

dan finns flera sprickbildningar i delar av det berg som finns i den ovan nämnda slänten 

inom vår fastighet (2018-08-24). Detta gör dock Golder Associates ingen analys av eller 

anmärkning på. 

I sin skrivelse inkommer Kretslopp och vatten med en efterfrågan av en riskanalys kring 

skyfallshantering (Samrådsredogörelse 2018-11-28: 8). En ändring av topografin som 

en konsekvens av att plana ut tomten för att uppföra totalt upp till 21 parkeringsplatser 

(se Golder Associates 2017-10- 11: 3) kommer att medföra en överhängande risk för 

skred och översvämningar där dagvatten får svårt att ledas bort från tomterna. Som re-

sultat av sprängningsarbeten i samband med ändringar av topografin inom Göketorpsga-

tan 47, Torp 11:19 och kommande skyfall är det inte heller otänkbart att det kan upp-

komma en risk för lerskred i sluttningen mellan Torp 11:19 och Torp 11:5. I sitt svar 

sveper Stadsbyggnadskontoret kritiken från Kretslopp och vatten åt sidan, utan att redo-

göra för hur hantering av dagvatten och skyfallshantering är tänkt att genomföras. 

Undersökningar som är genomförda av Golder Associates (2017-10-11/2018-08-24) av-

ser inte vår eller övriga kringliggande fastigheter och de eventuella skador som de riske-

rar att påföras om projektet verkställs. Den undermåliga geotekniska undersökningen 

samt den okulära besiktningen (genomförd 2018-08-24) som tagits fram av Golder As-

sociates (2017-10-11/2018-08-24) är gjorda på uppdrag av projektägaren Västprojekt 

AB och är sålunda inte genomförda av en för projektet oberoende part. 
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Vidare är undersökningen bara en genomlysning av de förhållanden som finns inom Gö-

ketorpsgatan 47, Torp 11:5s areal och avser INTE kringliggande fastigheter. Vi anser att 

en oberoende geoteknisk undersökning och riskanalys måste göras, där påverkan på 

kringliggande tomter tas i beaktande. 

Miljöestetik 

I planarbetet (Detaljplan för flerbostadshus vid Göketorpsgatan 47 inom stadsdelen 

Torp, Granskningshandling. November 2018) beskrivs två möjliga alternativ till ändring 

av detaljplan: det första alternativet avser uppförandet av en ny villa i bakkant av fastig-

hetens befintliga villakropp, medan det andra alternativet avser ett flerbostadshus i la-

mellform samt rivning av befintlig fastighet (Ibid:5). I projektplanen redovisas dock inte 

en helhetsbild av hur en eventuell byggnation kommer påverka närmiljöns estetik. 

Kulturförvaltningen (Samrådsredogörelse 2018-11-28: 8) förordar att enbart alternativet 

med två mindre huskroppar möjliggörs med motiveringen att en större huskropp skulle 

försvaga områdets sammanhållna karaktär. Detta är en motivering som stöds av flera av 

de övriga fastighetsägarna i området (se inlagor från sakägare i Samrådsredogörelse 

2018-11-28: 12–27). 

Vi i Welandergatan 32, Torp 11:19 motsätter oss dock att kommunen genom en ändring 

av detaljplanen för Göketorpsgatan 47, Torp 11:5 ger Västprojekt AB möjligheten att 

uppföra två friliggande villor, eller en huskropp som storleksmässigt bryter med övriga 

byggnader i området väster om Göketorspgatan. Göketorpsgatan, Lundehagsgatan, 

Welandergatan samt bl.a. Lövängsgatan ingår i en kedja av villor uppförda mellan ca 

1940–1950 där en enhetlig estetik har varit i fokus. Ett projekt som så tydligt bryter med 

den detaljplan som är gällande för området kommer på sikt riskera att förstöra den 

strikta och unika byggnadsestetiken som i dagsläget ger området sin unika karaktär. I 

den föreslagna projektplanen behandlas frågan om ändringar av gällande detaljplan som 

om fastigheten Göketorpsgatan 47, Torp 11:5 inte ingår i en kontext av kringliggande 

huskroppar och trädgårdar och någon övergripande analys av konsekvenser för estetiken 

i närmiljön görs inte. 

Som fastighetsägare i området är vi upptagna av att värna om och bevara de gamla och 

unika villorna med sina intilliggande trädgårdar samt se till att den gröna korridoren el-

ler bandet som särskiljer fastigheterna med utfart mot Göketorpsgatan från fastigheterna 

med utfart mot Welandergatan bevaras i intakt skick. Vi anser inte att den föreslagna 

detaljplanen tar till vara eller tar hänsyn till de arkitektoniska, kulturhistoriska och mil-

jömässiga värden som existerar i detta unika bostadsområdet. Istället ser vi med oro på 

hur Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret möjliggör för Västprojekt AB, samt i möjlig 

förlängning också för andra kommersiella aktörer, att kringgå gällande detaljplan. 

Miljökonsekvenser 

Enligt det förslag på ändring av detaljplan som föreligger hos Golder Associates (2017-

10-11: 3) avseende uppförandet av ett flerbostadshus i lamellform (se Detaljplan för 

flerbostadshus vid Göketorpsgatan 47 inom stadsdelen Torp, Granskningshandling. No-

vember 2018: 5) avser projektägaren Västprojekt AB att uppföra upp till 21 nya parke-

ringsplatser. I Samrådsredogörelsen (2018-11-28: 4, 24) fastslår Stadsbyggnadskontoret 

trots detta att en förväntad ökad mängd fordonstrafik inte bedöms medföra något pro-

blem för gällande trafiksituation. Vidare slår Stadsbyggnadskontoret fast att ”motorfor-

donstrafiken har varit på stabil nivå eller har minskat under de 25 år som gått” sedan 

den senaste trafikräkningen av Göketorpsgatan som genomfördes år 1992. 

Vi hävdar att en ändring av detaljplanen som möjliggör att upp till 21 nya motorfordon 

får parkera inom området på ett tydligt sätt kommer förvärra trafiksituationen samt till-

föra oönskat buller och miljöfarliga avgaser. 
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Enligt Miljö- och klimatnämnden kommer sannolikt de äldre lövträden mot tomtgränsen 

i väster att påverkas negativt av det planerade huset/husens placering (Samrådsredogö-

relse 2018-11-28: 7). 

Ändringar av gällande detaljplan i enlighet med Projektägarens Västprojekt AB förslag 

riskerar alltså att drabba den gröna korridoren mellan fastigheterna på ett mycket nega-

tivt sätt (se också Samrådsredogörelse 2018-11-28: 7). I sluttningen växer några av Ör-

grytes många gamla ekar, samt gamla frukt- och hasselträd, här har även många olika 

fågelarter sina bon och här strövar räv, hare, rådjur och grävling fritt. 

Det är stor risk att ändringar av gällande detaljplan får mycket negativa konsekvenser 

också för det rika fågel- samt djurlivet som hittar sina bon och skydd i slänten/slutt-

ningen mellan vår fastighet Welandergatan 32, Torp 11:19 och Göketorpsgatan 47, Torp 

11:5. 

Förtätningen som en ny eller eventuellt två huskroppar innebär kommer dessutom på-

verka närmiljön på ett menligt sätt genom att skapa en mycket ökad och oönskad insyn. 

Fastigheterna med utfart mot Welandergatan har dessutom i flera fall sina sovrum place-

rade i sydostlig riktning, dvs med sina fönster riktade mot Göketorpsgatan, vilket gör att 

fastigheterna kommer drabbas av bygg- samt maskinbuller såväl som motorljud från de 

planerade parkeringsplatserna. 

Det buller som en eventuell byggprocess innebär och den negativa påverkan på skog 

och träd samt det buller som en ökad mängd motorfordon kan innebära, riskerar att ut-

göra en mycket stor påfrestning för djurliv och sårbar natur, men också grannars hälsa 

och välbefinnande. 

Som sakägare och s.k. rågrannar med fastigheten Göketorpsgatan 47, Torp 11:5 är vi 

upprörda över den nonchalans som Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret visar i sin 

sammanfattande samrådsredogörelse och sättet de kringgår att bemöta de sakliga argu-

ment som övriga sakägare, såsom kommunala instanser, vi själva samt våra grannar 

framfört. Vi anser att de olägenheter som den föreslagna ändringen av detaljplan inne-

bär, bör väga mycket tyngre än projektägarens eventuella ekonomiska vinning. 

Kommentar: 

Planområdets utbredning motsvarar befintlig yta för fastigheten Torp 11:5, markerad på 

plankartan, och har den area som redovisas i fastighetsregistret och i planbeskrivningen. 

Plankartan har två markområden som är markerade med prickar. Den så kallade ”prick-

marken” är en egenskap vilket innebär att på denna mark får inte byggnad uppföras. 

Den mark på plankartan som inte har en mönsterfylld yta är den mark där huvudbygg-

nader får uppföras (för denna plan ska huvudbyggnaderna användas för bostäder). 

På plankartan kan mätas de olika avstånd, längder och bredder som ska gälla. 

Under planskedet har en undersökning av sakkunnig gjorts avseende förutsättningar för 

geoteknik och bergteknik. Undersökningen utgör ett underlag till och är på den nivå 

som är tillräcklig för att pröva planområdets lämplighet att bebyggas med ett flerbo-

stadshus eller två friliggande villor. Stadsbyggnadskontorets sakkunniga inom geo- och 

bergteknik har granskat utredningarna.  

Planbeskrivningen har kompletterats med ett tydliggörande avseende dagvatten- och 

skyfallshanteringen, baserat på framtagen dagvatten- och skyfallshantering. Slutlig lös-

ning för dagvatten- och skyfallshantering bevakas i bygglovsskedet. 

Bebyggelsestrukturen kan ändras vid västra sidan om Göketorpsgatan med en bygg-

nadsvolym som kan återfinnas på östra sidan om gatan. Det flerbostadshus som planen 

möjliggör bedöms därmed inte vara främmande i sammanhanget. I förevarande fall, 
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med den påverkan som detaljplanen medför på befintlig bebyggelse, bedöms det all-

männa intresset av att främja bostadsbyggandet och utveckla bostadsbeståndet priorite-

rat framför befintlig bebyggelsestruktur med fristående villor respektive enskilda intres-

sen. 

En hållbar utveckling innebär hushållning med mark och vatten vilket talar för att redan 

ianspråktagen mark tas i anspråk för förtätning utan att väsentliga kvaliteter försvinner. 

De allmänna intressena av att bland annat på detta sätt sörja för kommunens bostadsför-

sörjning, såväl i ett regionalt sammanhang som i ett kommunalt, prioriteras framför 

andra mer enskilda intressen samt bebyggelsestrukturen. Så är fallet i föreliggande för-

tätningsprojekt. 

Detaljplanen får inte, enligt plan- och bygglagen, vara mer detaljerad än vad som kan 

motiveras utifrån förutsättningar och syfte med planen. I förevarande fall regleras bygg-

nadernas volym, högsta nockhöjd och högsta byggnadshöjd. I bygglovskedet hanteras 

byggnadernas utformning. Utformningen med dess estetik har också en betydande på-

verkan på befintlig bebyggelse och kommer att hanteras inom ramarna för bygglovs-

prövning. 

Planens påverkan på trafiksituationen är avstämd med trafikkontoret.  

Planen medför ej sådan påverkan på trafikbuller eller miljöfarliga avgaser att rådande 

riktvärden för trafikbuller vid bostäder eller miljökvalitetsnormer för luft kommer att 

överskridas. 

För svar på övriga synpunkter hänvisas till samrådsredogörelsen och kommentar på  

s. 16 – 17 samt till svaren under rubriken ”Samlade svar på inkomna synpunkter”,  

s. 3 – 6, se särskilt rubrikerna ”Trafik och parkering”, ”Naturvärden”, ”Insynspåver-

kan”, ”Omgivningspåverkan och skyddsåtgärder”, Ekonomisk påverkan” samt ”Stör-

ningar under genomförande”.  

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

BRF Welandergatan 30 har kvarstående synpunkter från samrådet och har inkommit 

med följande synpunkter under granskningen: 

Vi är positiva till att man renoverar och utvecklar fastigheten, men tycker det är viktigt 

att:  

1. Nivå till nock är den samma som idag, d v s som för husen söder och norr om tomten 

(ej som de större flerfamiljshusen på andra sidan Göketorpsgatan).  

2. Man bygger med tillräckligt avstånd till tomtgränsen 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 tom-

ten.  

Vi tycker det är viktigt att den småhuskaraktär på området, med trädens naturliga av-

gränsning, bevaras och inte successivt byggs bort (då kanske fler fastighetsägare också 

ges möjlighet till den här typen av utbyggnad).  

Förtätning kan ske genom att befintlig fastighet (ev med en mindre utbyggnad) renove-

ras till en Brf med 3–4 lgh som ger fler möjlighet till ett boende av "villa-karaktär". En 

boendeform det också är stor brist på i området där t ex många barnfamiljer har svårt att 

hitta större boende i närheten av skola etc. Moderna mindre lägenheter (2–4: or) har det 

byggts vid exempelvis Stora Torp.  

Vi önskar att Göteborgs Stad tar hänsyn till detta och att det tydligt skall framgå i  

"Detaljplan för flerbostadshus vid Göketorpsgatan 47" eller liknande dokument. 
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Kommentar: 

Planförslaget är en konsekvens av strategin i kommunens översiktsplanens med att 

stadsplanering i Göteborgs stad i första hand ska ske med komplettering av den byggda 

staden i kombination med byggande i strategiska knutpunkter. Aktuell detaljplan inne-

bär en förtätning och utveckling av befintlig bebyggelse där befintliga resurser och re-

dan gjorda investeringar kan nyttjas effektivt, till exempel infrastruktur, service och kol-

lektivtrafik. 

Utifrån den påverkan som detaljplanen medför på befintlig bebyggelse, bedöms det all-

männa intresset av att främja bostadsbyggandet och utveckla bostadsbeståndet samt 

kommunens bostadsförsörjningsansvar prioriterat framför befintlig bebyggelsestruktur 

på västra sidan om Göketorpsgatan. 

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

planlagd kvartersmark. 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). I förevarande fall har befintlig bebyggelse med trädgårdar inte bedömts ha ett så-

dant värde som motiverar att vegetationen inom privat kvartersmark särskilt ska regleras el-

ler skyddas med planbestämmelser.  

Synpunkterna redovisas i detta granskningsutlåtande vilket utgör en del av planhandling-

arna. 

16. BRF Göketorpsgatan 28, fastighetsägare Torp 32:8, Göketorpsgatan 28 

Bostadsrättsföreningen har inkommit med följande synpunkter under granskningen:  

Vi tycker det är bra att ni jobbar för en hållbar stadsutveckling där förtätning är en vik-

tig byggsten, inte minst finns det många intressanta områden för sådant i vår stadsdel! 

Våra synpunkter gäller framför allt två sakområden:  

• Anpassning av nybyggnation till omgivande bebyggelse och miljö; 

• Konsekvenser för trafiksituationen på Göketorpsgatan. 

Vi anser att det är viktigt att skalan anpassas efter plats, det är således viktigt att förtäta 

på rätt sätt. I en förtätningsprocess är det viktigt att tänka på de miljöer vi bygger i. Det 

nuvarande huset på fastigheten passar bra in i området och att riva det, känns utifrån den 

vetskapen vi har, som olämpligt, då det i en stadsutveckling inte är direkt hållbart att 

riva och bygga nytt. Vi tycker att ert förslag på s.5 i Detaljplanen, förslaget med två vil-

lor inom planområdet, är ett mycket bra förtätningsalternativ. Att utveckla den nuva-

rande byggnaden och göra tillbyggnationer tycker vi låter mest hållbart både ekologiskt 

och socialt! Inspiration kan hämtas från Trafikverkets Fyrstegsprincip, en arbetsstrategi 

som tillämpas för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärder ska bidra 

till en hållbar samhällsutveckling. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Pla-

nera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/ . 

Vi tycker att det är viktigt att vi värnar om den fina miljö vi har här på bland annat 

denna gatan! Den västra sidan av Göketorpsgatan har en sammanhängande struktur som 

är värd att bevara och inte förstöra med ett oproportionerligt hus. Ombyggnationen/till-

byggnationen på Göketorpsgatan 47 bör därför följa och anpassa sig till den plats det 

ligger på. Höjden på om- eller tillbyggnationen bör ligga i linje med de intilliggande 

byggnaderna på västra sidan av Göketorpsgatan! Vi tycker också att det är viktigt att 

om- eller tillbyggnationen följer intilliggande byggnaders karaktär, så det kommer passa 

in i området även fast det såklart samtidigt kommer ha en nutida karaktär. Vi tycker att, 

likt det står på s.8, bostadshusen bör uppföras i två våningar och ha en högsta byggnads-

höjd om 7,5 meter. Vi tycker därför att förslaget med ett högre hus än de intilliggande 
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inte alls är lämpligt och tycker att förtätningen bör kunna lösas på annat sätt för att be-

hålla den sociala hållbarheten!  

Vi oroar oss för hur en framtida trafiksituation kommer bli och se ut på vår gata om det 

blir upp mot 10–15 nya lägenheter. Med ett parkeringstal på 0,8 parkeringar per lägen-

het och 8–9 parkeringsplatser som skall ta plats på fastigheten, med tre fordonsrörelser 

per dygn och per parkeringsplats, plus besökare, oroar vi oss för hur trafiksituationen 

kommer bli trots att ni menar att det inte kommer påverka i så stor utsträckning. Det 

kommer absolut påverka oss som bor här på gatan, både ytmässigt och trafikmässigt.  

Som vi förstår det finns det planer på att utveckla ytterligare områden längs Göketorps-

gatan, som ni också nämner på s.11, Detaljplan för BmSS vid Göketorpsgatan. Vi und-

rar i vilken utsträckning denna har tagits hänsyn till? Ifall denna också skall byggas 

kommer förutsättningarna för gatan förändras och Detaljplan för Göketorpsgatan 47 

kommer få en annan betydelse. Till exempel kommer trafiksituationen se annorlunda ut 

och kommer inte kunna jämföras med det som den nuvarande utredningen i Detaljplan 

för Göketorpsgatan 47.  

Kommentar: 

Aktuell detaljplan innebär en förtätning och utveckling av befintlig bebyggelse.  

Utifrån den påverkan som detaljplanen medför på befintlig bebyggelse, bedömer stads-

byggnadskontoret att det allmänna intresset av att främja bostadsbyggandet och utveckla 

bostadsbeståndet samt kommunens bostadsförsörjningsansvar prioriterat framför befint-

lig bebyggelsestruktur på västra sidan om Göketorpsgatan, i förevarande fall. 

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

skottet av antal bostäder vid Göketorpsgatan ökar men inte så pass att trafiksituationen 

skulle bli ohållbar eller problematisk. I planen har pågående planarbete för Detaljplanplan 

för BmSS vid Göketorpsgatan, Torp, beaktats. Konsekvenserna av planen är avstämda med 

trafikkontoret. 
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Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

17. Boende på Göketorpsgatan 49  

Den boende är mycket besviken över att de synpunkter som har höjts av många av gran-

narna till Göketorpsgatan 47 i stor utsträckning har ignorerats. Den boende framför föl-

jande synpunkter:  

Jag kan bara upprepa att den föreslagna utvecklingen bristfälligt bryter isär ett befintligt 

och välutvecklat område utan en klar fördel för samhället. Denna utveckling är varken 

hållbar eller medveten om befintlig byggplan.  

Oövervägd och kortsiktig planering med ”frimärkesplan” 

Samrådsförslaget visar på ett sätt att förtäta på en tomt längs Göketorpsgatan, att i ett så-

dant här område som så tydligt gestaltats som en större helhet bara ”frimärkesplanera” 

för en fastighet är oövervägt och mycket kortsiktigt. Förfarandet hade varit helt förståe-

ligt om man redan hade t.ex. en översiktsplan som efter analyser och beredning pekat ut 

just denna fastighet inom området som lämplig för en förtätning. 

Visst kan man göra punktvisa förtätningar i en stadsstruktur men områdets struktur som 

en helhet måste dirigera vilka platser man väljer för denna förtätning. Att efter en fastig-

hetsägares behag gå in och göra stötvisa förändringar på platser som inte motiveras är 

inte den ansvarsfulla stadsplanering som jag som medborgare förväntar mig av våra sty-

rande politiker (eller tjänstemän).  

Om det är någon som skall leda stadsplaneringen och visa de stora dragen så är det 

kommunen och inte exploatörerna. 

Detta exempel visar på ett brott i typologi och skala som inte är motiverat i området/på 

fastigheten. 

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. Utbyggnadsalternativet är så pass stort och högt att det avsevärt påver-

kar och försämrar de existerande ljus- och rymdförhållandena för de närmast grannarna, 

samt bland annat siktförhållandena för allmänheten. 

Befintlig bebyggelsestruktur 

Den planerade och uppförda bebyggelsen följer här så tydligt en logik (och därmed en 

rytm) av att, i respons till den naturliga terrängen, ordna bebyggelsen längs syd-nordliga 

gator där man uppifrån höjdens äldre två- och enfamiljshus (vid Skillnadsgatan och Ha-

gelyckegatan) successivt byter skala till större flerfamiljshus vilka fortfarande bibehåller 

villaformen, till de större 40-50-tals lamellerna 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 förhål-

landen och satta regler; terrängen, ljusförhållanden(!), det fristående huset med trädgård 

som förhåller sig till gatan på ett sätt (huvud-/entréfasad) och till sina grannar, och i det 

här fallet den branta, trädbeklädda åsen, på ett sätt. I förslaget som innebär att en tjock-

are lamell tillåts ställs längsmed tomtens hela djup bryter man mot alla dessa förhåll-

ningsregler som omgivningen förhåller sig till. 

Siktlinjen i trädgårdsrummet 

Den föreslagna byggnadens närhet till grannen i söder i kombination med att huskrop-

pen skär på tvären in i området påverkar inte bara den direkta utsikten för de boende (på 

Göketorpsgatan 49) rakt över utan innebär att den etablerade siktlinjen längsmed bergs-
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slänten helt skärs av. Det sammanhängande (trädgårds)rummet, som idag garanterar av-

stånd från berget, ljus och rymd för de boende och en orienterbarhet även för förbipas-

serande ända från Lundehagsgatan och upp mot Lövängsgatan bryts helt. 

Möte mellan olika skalor och typologier 

Husets volym och orientering i förhållande till gatan bryter mot det i övrigt etablerade 

sättet. Liksom dess höjd. 

Husets typologi och skala bryter helt mot storlek och skala i området närmast runtom-

kring. På ANDRA sidan Göketorpsgatan finns den större skalan och lamellhus-typolo-

gin etablerad. 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 del i vår stadsutveckling 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. 

Kvalitéer för bostäder 

Slående är också hur de befintliga lamellhusen vridits för att etablera ett annat förhål-

lande 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 publika 

och offentliga platser må vara aktuella, men visst vill vi bygga hållbart för framtiden ge-

nom att bygga goda bostäder – och ljusförhållandena är och förblir en konstant i sam-

manhanget. 

Begränsa ytan för hårdgjord parkering 

Den betydligt högre exploateringen av fastigheten innebär även ett större behov av p-

platser. Här skulle det vara mer än motiverat att hårt styra inte bara kravet på antalet p-

platser, men också deras placering. Av flera anledningar (bl.a. dagvattenhantering, na-

turliga ekosystemtjänster mm) skulle det vara förödande att inte reglera hus stor yta/vil-

ken yta om får hård göras. Som jag läser planen nu är det fritt fram att asfaltera hela 

tomten. En grå öken i grannskapet! Varför inte kräva garage? Det är dags att ta konse-

kvenserna(kostnaderna) för det ökade bilinnehavet! Dessutom är det inte långt till spår-

vagnen. 

Komplementbyggnader hör villan till 

Likaså ifrågasätter jag behovet av komplementbyggnader. OM man bygger ett nytt 

större flerfamiljshus 2018 och redan från början känner till behov och önskemål kring 

lättillgängliga, väderskyddade cykelparkeringar/barnvagnsförråd, sophantering mm så 

kan dessa programdelar med fördel införlivas i huvudbyggnaden. Mindre komplement-

byggnader hör villan till eller äldre flerfamiljshus där ovan nämnda behov/program inte 

inrymts/planerats för från början. 

Bättre anpassning till befintlig bebyggelse 

Det är mycket lätt att föreställa sig att ett liknande förslag objektivt skulle passa mycket 

bättre in på någon annan fastighet i området där t.ex. den långa fasaden på ett givet sätt 

skulle kunna förhålla sig till gatan så som övriga hus, eller kunna ordnas så att fler(alla) 

lägenheter får bra dagsljusförhållanden. Eller byggas så att byggnadens avstånd till 

grannar och husets höjd skulle kunna relatera till områdets ordning/rytm i övrigt, och 

allmänhetens/de boendes siktlinjer och ”mellanplatsernas” rymd kunna bejakas. 
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Kommentar: 

Aktuell detaljplan innebär en förtätning och utveckling av befintlig bebyggelse.  

Utifrån den påverkan som detaljplanen medför på befintlig bebyggelse, bedömer stads-

byggnadskontoret att det allmänna intresset av att främja bostadsbyggandet och utveckla 

bostadsbeståndet samt kommunens bostadsförsörjningsansvar prioriterat framför befint-

lig bebyggelsestruktur på västra sidan om Göketorpsgatan, i förevarande fall. 

Den bostad inom fastighet Torp 11:4 och som påverkas mest av planen kommer få 

bättre solförhållanden, generellt under året, jämfört med befintlig situation. Fortsatt till-

gång till solbelysta friytor inom Torp 11:4 tillgodoses. Påverkan på solförhållandena på 

befintlig bebyggelse från flerbostadshuset innebär inte någon menlig påverkan på hälsan 

enligt bestämmelserna i miljöbalken, varför den bedöms som acceptabel och en god be-

byggelsemiljö kan uppnås. I bygglovskedet bevakas frågan vidare. 

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

nämnden 24 april 2018, kommer kravet att antalet parkeringsplatser ska vara lägre jämfört 

med tidigare riktlinjer för bilparkering som gällde vid samrådet för planen. Mobilitetsfrågan 

har hanterats i planarbetet. Mobilitets- och parkeringsutredningen har kompletterats med de 

mobilitetsåtgärder som exploatören avser att genomföra. 

18. Boende på Göketorpsgatan 49  

Den boende har inkommit med följande synpunkter: 

”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 vin-

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

Ovanstående från kommentar i samrådsredogörelsen stämmer inte, då de lägenheter 

som ligger längst västerut i föreslagen byggnadskropp kommer ha direkt insyn i vårt 

vardagsrum och sovrum, samt trädgård och terrass.  

Insynen sker på mycket nära håll givet att byggnadskroppen är planerad så tätt inpå vårt 

hus, 11:6.  

Jag kvarstår vid våra kommentarer från Samrådsredogörelsen, vilka ni inte har besvarat 

fullständigt, särskilt angående Påverkan på naturvärden, Byggnadsvolymer och Gatu-

bild. Jag förespråkar istället nollalternativet, dvs. rusta upp nuvarande byggnad och se 

till att den sköts på ett bra sätt, vilket idag inte är fallet.  

Kommentar: 

Aktuell detaljplan innebär en förtätning och utveckling av befintlig bebyggelse.  

Utifrån den påverkan som detaljplanen medför på befintlig bebyggelse, gatubild och na-

turvärden bedömer stadsbyggnadskontoret att det allmänna intresset av att främja bo-

stadsbyggandet och utveckla bostadsbeståndet samt kommunens bostadsförsörjningsan-

svar prioriterat framför befintlig bebyggelsestruktur på västra sidan om Göketorpsgatan, 

i förevarande fall. 

Avseende insynspåverkan i bostaden gör stadsbyggnadskontoret bedömningen att fas-

tigheterna Torp 11:4 och Torp 11:6 påverkas negativt av planen, men inte till den grad 

att påverkan skulle vara oacceptabel. Skillnaden mellan bostadshusen är att huvudbygg-

naden inom Torp 11:4 kommer att stå parallellt med långsidan mot det nya flerbostads-

husets långsida. Det innebär att fönstren för byggnaderna kommer att stå rakt mittemot 

varandra. Sikten från respektive bostad blir rakt på den andra bostaden. 
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Bostadshuset inom Torp 11:6 kommer att stå på tvären från det nya flerbostadshuset. 

Det innebär att sikten rakt ut från respektive bostad inte kommer hamna direkt på grann-

huset. Insynen blir därmed inte lika direkt för Torp 11:6 som för Torp 11:4 på grund av 

detaljplanen. 

Den ökade insynen är en generell konsekvens vid förtätning och inte av sådant slag som 

medför betydande olägenhet för människors hälsa, varför stadsbyggnadskontoret gör be-

dömningen att den kan accepteras, i förevarande fall.  

19. Boende på Göketorpsgatan 49  

Den boende har inkommit med följande synpunkter: 

Som jag framfört tidigare är jag starkt emot förslaget, vilket även stöds av inkomna svar 

nedan: 

1. Kulturnämndens/Kulturförvaltningen, vilka "anser att alternativet med två mindre 

huskroppar har en mindre påverkan på närområdets karaktär på den västra sidan av Gö-

ketorpsgatan, och förordar därför att planen endast möjliggör detta alternativ. Alternati-

vet med en större huskropp skulle försvaga områdets sammanhållna karaktär."  

2. Miljö och klimatnämnden:  

"Nämnden bedömer att de äldre lövträden mot tomtgränsen i väster kommer att påver-

kas negativt av husets/husens placering. En risk finns att träden på intilliggande fastig-

het 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."  

För att summera: 

Planförslaget avviker totalt mot befintlig bebyggelse i området. Värdena hos befintlig 

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 garan-

tera att detta ingreppet inte kommer att ge skador och sättningar på omkringliggande be-

byggelse? Förslaget ger snarare en känsla av kortsiktigt vinstmål än en förvaltning av 

befintliga värden.  

Kommentar: 

Aktuell detaljplan innebär en förtätning och utveckling av befintlig bebyggelse.  

Utifrån den påverkan som detaljplanen medför på befintlig bebyggelse, gatubild, insyn 

och naturvärden bedömer stadsbyggnadskontoret att det allmänna intresset av att främja 

bostadsbyggandet och utveckla bostadsbeståndet samt kommunens bostadsförsörjnings-

ansvar prioriterat framför befintlig bebyggelsestruktur på västra sidan om Göketorpsga-

tan, i förevarande fall. 

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

planlagd kvartersmark. 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). I förevarande fall har befintlig bebyggelse med trädgårdar inte bedömts ha ett så-

dant värde som motiverar att vegetationen inom privat kvartersmark särskilt ska regleras el-

ler skyddas med planbestämmelser.  

För svar på frågan om skador och sättningar hänvisas till samrådsredogörelsen och till 

svaren under rubriken ”Samlade svar på inkomna synpunkter” och rubriken”Omgiv-

ningspåverkan och skyddsåtgärder. 

  



Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 26(28) 

Övriga 

20. Fastighetsägare, Torp 32:6, Göketorpsgatan 32  

Fastighetsägaren lämnar följande synpunkter:  

Trafik och parkering: 

Vi önskar att Göketorpsgatans parkeringssituation regleras på samma vis som många 

andra liknande kvartersgator i Göteborg, ex Klareborgsgatan i Majorna, och med för-

slagsvis 2 timmars begränsning samt frekvent städning året runt. 

Bakgrund 

Sedan staden införde trängselavgifter och sedan trafiksituationen på många håll innehål-

ler ”flaskhalsar” (ex Korsvägen, Åkareplatsen m fl platser) har parkeringssituationen 

längs Göketorpsgatan avsevärt försämrats genom att väsentligt fler är pendelparkörer. 

Staden har ett ansvar att reglera parkeringssituationen så inte en negativ effekt av andra 

projekt drabbar områden som t ex Göketorpsgatan negativt. 

Längs Göketorpsgatan (inkl intilliggande gator) finns en stor mäng flerbostadshus med 

lägenheter, såväl hyres- som bostadsrätter. Ett fåtal parkeringsplatser finns anlagda på 

vissa av flerfamiljsfastigheterna. Parkeringssituationen är sådan att längs Göketorpsga-

tan går ofta ingen gatuparkering alls att hitta. Många fordon som tillhör boende står ofta 

parkerade på samma plats flera dagar i sträck. En reglerad parkering skulle skapa rotat-

ion på fordon som inte/knappt används till förmån för de som behöver plats. 

Syfte och förhoppning 

Syftet med våra önskemål om reglerad parkering är att kunna medverka till en förbätt-

rad trafik- och parkeringssituation inom hela bostadsområdet. 

Områdets miljö skulle förbättras om biltrafiken minskar. Reglerad parkering skulle leda 

till minskat körande inom området. 

Tryggheten och säkerheten för fotgängare (särskilt barn) och cyklister skulle avsevärt 

förbättras av en minskad trafikbelastning. 

Områdets parkeringsmöjlighet skulle vid en reglerad situation bli till förmån för de som 

bor i området. 

I övrigt är vi positiva till förslag om utbyggnad på fastigheten Torp 11:5. Skulle inte 

områdets dåliga parkeringssituation beaktas genom förslag på parkeringsreglering, t ex 

enligt ovan, som en väsentlig del i det fortsatta detaljplanearbetet i detta ärende så avser 

vi överklaga detaljplanen. Vår uppfattning är att frågan hittills behandlats otillfredsstäl-

lande.  

Kommentar: 

Synpunkterna har sänts vidare till trafikkontoret. 

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

ionen skulle bli ohållbar eller problematisk. Med så pass få tillkommande bostäder inom 

befintligt bostadsområde inventeras inte parkeringssituationen på allmän plats för gata 

djupare inom detaljplanearbetet. Trafikkontoret följer aktivt upp rådande reglering på 

allmän plats gata för hela staden. Synpunkter om reglering på allmän plats gata hänvisas 

därför till det kontinuerliga regleringsarbete Trafikkontoret utför. Planens påverkan på 

trafiksituationen har stämts av med trafikkontoret.  
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21. Boende på Lundehagsgatan 1 

Den boende är emot förslaget av följande skäl:  

1. Stort hus i område med villabebyggelse (att det finns stora hus på andra sidan Gö-

ketorpsgatan saknar betydelse - det är ju en gränsgata mellan villaområde och höghus-

område, så det kommer att se jättekonstigt ut med ett stort lägenhetshus i villakvarte-

ren).  

2. Ökad trafikbelastning och ful parkeringsplats på vad som nu är en villatomt.  

3. Byggtekniskt svårförutsett vad som händer med små hus omkring när ett mycket 

större hus byggs.  

4. Vattenavrinning kan bli sämre högre upp i dagvattensystemet med större hårdgjorda 

yta (redan nu svämmar såväl Welandergatan som Lundehagsgatan över vid ösregn 

ibland). 

Kommentar: 

Aktuell detaljplan innebär en förtätning och utveckling av befintlig bebyggelse.  

Utifrån den påverkan som detaljplanen medför på befintlig bebyggelse bedömer stads-

byggnadskontoret att det allmänna intresset av att främja bostadsbyggandet och utveckla 

bostadsbeståndet samt kommunens bostadsförsörjningsansvar prioriterat framför befint-

lig bebyggelsestruktur på västra sidan om Göketorpsgatan, i förevarande fall. 

Under planskedet prövas markens lämplighet för användning och bebyggelse. Förutsätt-

ningar för ny bebyggelse utreds och klargörs, planens innebörd redovisas liksom dess 

konsekvenser.  

Under det följande genomförandeskedet av planen, där bygglovs- respektive byggskedet 

genomförs, klargörs de mer specifika förutsättningarna för dessa skeden.  

Inför byggskedet hanteras frågor om skyddsåtgärder som anses nödvändiga för att före-

bygga skada på angränsande fastigheter. 

Hanteringen avseende avrinning för dagvatten och skyfall kommer att bli bättre som en 

konsekvens av planens genomförande. Under bygglovsskedet bevakas frågan vidare och 

framtida klimatförändringar beaktas i lösningarna för hantering av dagvatten och sky-

fall. 

22. Boende på Lundehagsgatan 9 

Den boende har inkommit med följande synpunkter: 

Gatukaraktären förändras i stor grad. Estetiskt sett, tar inte flerbostadshuset (fasad 25 m 

mot söder och 12 m mot öster) hänsyn till gatu-och landskapsbilden eller bidrar till en 

god helhetsverkan. Det finns inte liknande flerbostadshus på samma sida av Göketorps-

gatan 47. 

Det finns en gammal ek på tomten tillhörande Göketorpsgatan 47. Den har funnits där i 

minst 50 år. Med tanke på klimatförändringarna som vi alla har upplevt under somma-

ren 2018, skulle jag gärna se att ni bidrar till bättre planering och se till att grönområdet 

får vara i fred. 

Kommentar: 

Aktuell detaljplan innebär en förtätning och utveckling av befintlig bebyggelse.  

Utifrån den påverkan som detaljplanen medför på befintlig bebyggelse, gatubild och na-

turvärden bedömer stadsbyggnadskontoret att det allmänna intresset av att främja bo-
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stadsbyggandet och utveckla bostadsbeståndet samt kommunens bostadsförsörjningsan-

svar prioriterat framför befintlig bebyggelsestruktur på västra sidan om Göketorpsgatan, 

i förevarande fall. 

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än vad som kan motiveras utifrån förutsätt-

ningar och syfte med planen. Stadsbyggnadskontoret bedömer att befintlig bebyggelses 

trädgårdar inte har ett tillräckligt värde som kan motivera att vegetationen inom privat kvar-

tersmark särskilt ska regleras eller skyddas med planbestämmelser.   

I förevarande fall regleras byggnadernas volym, högsta nockhöjd och högsta byggnads-

höjd. Under bygglovskedet hanteras byggnadernas utformning. Utformningen med dess 

estetik har också en betydande påverkan på befintlig bebyggelse och kommer att hante-

ras inom ramarna för bygglovsprövning. 

Revideringar  
I planbeskrivningen har mindre förtydliganden gjorts och ses som redaktionella änd-

ringar.  

Revidering på plankartan: 

• I planbestämmelse om största sammanlagda area för balkonger per våning har 

prepositionen ”med” ändrats till ”för”, för att bestämmelsen ska vara tydligare. 

• För egenskapsbestämmelse ”v”, om bostadshus som har större byggnadsarea än 

200 kvm stryks den sista delen ”… och åt väster”. 

Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen inte in-

nebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning.  
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Plansamordnare 
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Länsstyrelsens samlade bedömning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bostäder på 
fastigheten Torp 11:5, som är en villatomt. 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
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