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Planprocessen 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-

ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-

ras.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demo-

kratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detal-

jerat i program.  

 

 

Information 

Planarbetet startade 2014-12-16 då Byggnadsnämnden meddelande sökanden om att 

kommunen avser att start för detaljplanen införs i produktionsplan för år 2016. 

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande  

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 

finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av: 

Åsa Åkesson, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 19 52 

Josefin Halldin, Fastighetskontoret, tfn 031-368 11 64 

Johanna Nyström, Trafikkontoret, tfn 031-368 24 14 

 

Samrådstid: 21 februari 2018 – 13 mars 2018 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Detaljplan för flerbostadshus vid Göketorpsgatan 47 
inom stadsdelen Torp i Göteborg 
 

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900) 

Planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med bestämmelser 

 

Övriga handlingar: 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 

• Illustrationsritning 

• Grundkarta 

 

Utredningar: 

• Dagvattenutredning 

• Geoteknisk utredning 

• Solstudie 
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Sammanfattning 

Planens syfte och förutsättningar 

Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för en förtätning av bostäder på fas-

tigheten Torp 11:5.  

  

Planens innebörd och genomförande 

Torp 11:5 ligger längs med Göketorpsgatan. Förslaget innebär att det kommer bli 

möjligt att uppföra en eller två mindre flerbostadshus på Torp 11:5. Bestämmelser i 

planen innebär att byggnaden eller byggnaderna inordnar sig i gatubilden.  

Överväganden och konsekvenser 

Viktiga frågor för planen har varit den tillåtna bebyggelsen skala och placering på 

fastigheten. De bestämmelser som föreslås i planen är till för att säkerställa att solljus 

och skuggning för omgivande bebyggelse blir acceptabel och att gatukaraktär inte ska 

förändras i någon stor grad. 

Avvikelser från översiktsplanen 

Planen avviker ej från Översiktsplanen 

Möjlig förtätning om planen genomförs: Överst Alternativ 1, befintligt hus behålls men det ges möjlighet att uppföra ett 
nytt hus i bakkant av fastigheten Torp 5:11. Ovan: Alternativ 2, befintligt hus rivs och ersätts med ett nytt flerbostads-
hus.  
 
För bägge bilderna gäller att till vänster visas en sektion från söder och från öster (gatan) och till höger visas ett flyg-
foto från norr över området med en principsektion som visar skalan på bebyggelsen i förhållande till omgivningen.  
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för en förtätning av bostäder på fas-

tigheten Torp 11:5.  

Läge, areal och markägoförhållanden 

 

Planområdet är beläget vid Göketorpsgatan 47, cirka 3,2  kilometer öster om Göte-

borgs centrum.  

Planområdet omfattar 1172 kvadratmeter (0,11 ha) och ägs av ett privat bolag (Väst-

projekt AB).  

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

Ovan t.v: Ortofoto över planområdet bestående av fastigheten Torp 11:5 och omgivande fastigheter. T.h:Flygfoto från 
söder som visar omgivande gatuvägnät och närliggande spårvagnslinje. 
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Planförhållanden 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger att det är ett befintligt bebyggelseom-

råde på karta 1- mark- och vattenanvändning. Rekommendationer för planområdet är 

D- område med detaljplan. Ändringar och förnyelse av planer pågår kontinuerligt allt 

eftersom förändrad markanvändning blir aktuell. 

För området gäller detaljplan II-2157, som vann laga kraft år 1936. Planens genomfö-

randetid har gått ut. Berörd fastighet omfattas också av tomtindelningsbestämmelser 

från 1937 med kartbeteckningen III-2063 för området. 

Enligt planen får 20% av tomtytan bebyggas. De friliggande bostadshusen får uppfö-

ras i två våningar och ha en högsta byggnadshöjd om 7,5 meter.  

Mark, vegetation och fauna 

Planområdet består av en anlagd villatomt, mot gatan är det olika sorters sten- och 

asfaltsbeläggning, vistelseytorna består av gräsmattor och sluttningen på västra delen 

av fastigheten är trädbevuxen. Östra delen av fastigheten har underliggande jordlager 

som består av lera. Sluttningen består av underliggande berg. 

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

Det befintliga huset i planområdet är en tvåvåningsbyggnad med källare. Ett dubbel-

garage vetter ut mot gata i källarplanet. Taket är ett tegelklätt sadeltak och fasaden 

består av puts med källarvåningen markerad i avvikande färg. Huset används som 

flerbostadshus med lägenhetsuthyrning i två plan samt vinden. 

Befintlig plan medger olika sorters bebyggelse beroende på om byggnaderna ligger på 

västra eller östra sidan om Göketorpsgatan.  

Väster om gatan består bebyggelsen av friliggande bostadsbebyggelse i två våningar. 

Byggnaderna ligger placerade så att det är 6 meter mellan närmsta fasad och gatan.  

Huvudbyggnaderna ligger något förskjutna mot norr på respektive fastighet, (enligt 

planen ska det vara minst 1,5 till meter till fastighetsgräns mot norr och minst 7,5 

meter mot fastighetsgräns mot söder).  

Ovan Utsnitt från gällande detaljplan II-2157 från 1936. Planområdet berörs enligt nu gällande plan av en bestäm-
melse BF II vilket innebär att bostadshus i två våningar får uppföras och att de ska placeras friliggande. På de tomter 
som ligger i samma väderstreck som Torp 11:5 ska de dessutom placeras något förskjutet mot norr. 
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Samtliga hus längs gatan har en källarvåning i suterrängläge med garageinfart i gatans 

nivå. Fastigheterna möter gatan med en stödmur. Fasader består av puts, tegel eller 

plåt. Längs gatan finns byggnader med sadeltak eller platta tak. 

Sammantaget följer bebyggelsen i området väster om Göketorpsgatan i stort de be-

stämmelser som angivits i planen II-2157.  

Öster om gatan är det tillåtet att uppföra byggnader i tre våningar med en byggnads-

höjd om 10,5 meter.  

Husen på denna sida gatan ligger placerade utefter principen hus i park och består av 

smala längor av flerbostadshus placerade med ena långsidan mot sydväst.  

Ett av flerbostadshusen mitt i mot planområdet består av en ombyggd garagelänga 

sammanbyggd med en flerbostadsbyggnad, denna byggnad har samma skala som öv-

riga flerbostadshus på östra sidan om Göketorpsgatan men är några meter bredare. 

Detta hus ligger rätvinkligt placerat utmed Göketorpsgatan och en intilliggande park. 

Fasaderna på samtliga byggnader på denna sidan av gatan består av puts och taken är 

sadeltak med pannor. 

Sociala förutsättningar  

Planområdet ligger i stadsdelen Örgryte – Härlanda och som befolkningsmässigt är en 

av de största stadsdelarna i Göteborg med drygt 58 000 invånare. Planområdet ligger i 

ett område där bostadsbeståndet utgörs av en majoritet av hyresrätter. Inom stadsde-

len som finns flera sorters boende med olika upplåtelseform; småhus, hyresrätter och 

bostadsrätter. Stadsdelen har ett överskott av bostadsrätter och hyresrätter i förhål-

lande till kommunen i sin helhet.  

Planområdet ligger i primärområdet Lunden. Området karaktäriseras av att det bor 

fler unga men något färre barn än i Göteborg som helhet. Mängden boende i Lunden 

förväntas öka med ca 4% till 2020 men det kan bli mer än så beroende av hur många 

bostadsprojekt som genomförs. 

Närmsta grönområde ligger på östra sidan om Göketorpsgatan och ca 30 meter norr 

om planområdet mellan flerbostadshusbebyggelsen och hörnet och Arosgatan. Parken 

Ovan tv: Utsnitt från sociotopkarta för stadsdelen. T h: Karta som visar ägandeformer för bostadshusen i närområdet 
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används för vila, lek och naturupplevelse enligt sociotopkartan för Örgryte. En lek-

plats finns anordnad inom parken.  

Delar av parken kan komma att tas i anspråk för ett mindre flerbostadshus. Detaljpla-

nearbete pågår.  

Flera större grönytor finns i närområdet. Delsjöområdet ligger ca 2 km öster om plan-

området.  

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Området nås med bil från Göketorpsgatan, Göketorpsgatan är kantad av trottoar på 

bägge sidor. Göketorpsgatan är platt till karaktären utan några större höjdskillnader. 

Separerad GC-väg finns inte. Parkering sker i på gata och på respektive fastighet i 

närområdet. Nuvarande byggnad har två garageplatser med plats för att ställa ytterli-

gare två bilar på garagenedfarterna. 

Planområdet ligger på gränsen mellan god och ganska god tillgänglighet till kollektiv-

trafik. Närmaste kollektivtrafikhållplats är Welandergatan 350 meter (250 meter få-

gelvägen) från planområdet. 400 meter från planområdet finns hållplatsen för Vir-

ginsgatan. Virginsgatan är ändhållplats för 3:ans spårvägslinje. Welandergatan trafik-

eras av 5:ans spårvägslinje.  

Närmast belägna skola är Kärralundsskolan (F-9) 400 meter söder om planområdet. I 

närområdet finns även Nya Lundenskolan (F-9, 650 meter) och Katolska skolan (F-9, 

1 km) väster om planområdet. 

Mindre närbutiker finns längs med Munkebäcksgatan. Större matvarubutik och annan 

samhällsservice finns vid Munkebäckstorget 1,5 km norr om planområdet. 

Göketorpsgatan är en lågtrafikerad gata. Senast gjorda trafikräkning är från 1992 då 

en detaljplan för fastigheten Torp 32:8 väster om Göketorpsgatan togs fram, då upp-

mättes det 400 fordon på gatan per medelårsdygn. Gatans utformning gör att hastig-

heten hålls nere, enligt samma mätning var medianhastigheten 33 km/timmen på ga-

tan. 

Längs Göketorpsgatan sträckan Lövängsgatan-Welandergatan finns det plats för ca 25 

längsparkerade personbilar på den västra sidan. På västra sidan finns också parkering 

inom de egna fastigheterna, sammanlagt ca 15 garageplatser.  

På östra sidan av gatan finns det ca 30-35 p-platser på kvartersmark och i garage i 

anslutning till flerbostadshusen. Parkeringen är huvudsakligen ordnad som mindre 

enradiga sammanhängande parkeringsplatser kopplade direkt mot Göketorpsgatan. 

Parkering är tillåten på bägge sidor om vägen. Gatuparkering sker dock huvudsaklig-

en på den västra sidan.  

Sammanlagt finns det ca 70-90 p-platser i närområdet beroende på hur många av ga-

ragen som används för detta ändamål. 
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Teknik 

Eftersom planområdet redan är utbyggt finns anslutning till vatten och avlopp, el- och 

telenät, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Ett äldre gasnätssystem finns också anslu-

tet men används inte längre.  

Skanovas ledningsnät Fjärrvärme och optonät, Göteborg 
energi 

Göteborg energi nät Vatten och avlopp 

Ovan: Kartor som hur planområdet är kopplat till olika tekniska system. 
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Detaljplanens innebörd och genomförande 

Detaljplanen medger en förtätning av bebyggelsen så att en eller två byggnader med 

sammanlagd byggnadsarea på 300 kvm får uppföras. Det är en ökning med 30% av 

byggnadsarean från det som planen från 1936 tillåter.  

Uppskattningsvis kan 7-15 lägenheter tillkomma beroende på vilket utbyggnadsalter-

nativ som väljs och vilka lägenhetsstorlekar som byggs.  

Exploatör/fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av kvartersmark. 

Bebyggelse 

Byggnaderna inom planområdet föreslås få uppföras till en högsta höjd om +40,3 

meter över kartans nollnivå. Det innebär 10,5 meters byggnadshöjd. Högsta nockhöjd 

är tre meter högre, dvs 43,6 meter. Enligt planansökan fanns det två alternativ till ex-

ploatering. Detaljplanen säkerställer att dessa bägge alternativen ska vara möjliga att 

uppföra. 

För bostadshus som är större än 200 kvm föreslås att de ska placeras med kortsidorna 

i öst-västlig riktning med en största bredd om tio meter. Bestämmelsen införs för att 

säkerställa att byggnadsvolymen får samma höjd och bredd som huvuddelen av fler-

bostadsbebyggelsen på östra sidan om Göketorpsgatan. 

Planen föreskriver att byggnader ska placeras på den södra delen av tomten men med 

ett avstånd om minst 4,5 meter till fastighetsgränsen (6 meter mot gata).  

I planen regleras sammanlagd balkongstorlek för varje våningsplan. Bestämmelsen 

föranleds av att andel balkonger på den tillkommande bebyggelse ej ska skilja sig för 

mycket från befintlig bebyggelse längs Göketorpsgatan. I planen föreslås att den 

sammanlagda ytan får vara som högst vara 50 kvm per våningsplan (25 kvm per vå-

ningsplan om alt 1 väljs). Loftgångar tillåts ej. Balkonger får ej sticka ut över prick-

mark undantaget mot Göketorpsgatan av hänsyn till närliggande bebyggelse.  

Ovan t v: Bebyggelse enligt alternativ 1 med två byggnader för bostadsändamål. T h: Alternativ 2, ett flerbostads-
hus 300 kvm stort men en största bredd om tio meter. 
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Slänten mot väster förslås vara kvar och en bestämmelse införs om att nivåföränd-

ringar ska tas upp genom slänter. Parkeringsytorna undantas från denna bestämmelse 

då de bör möta gatans nivå och därför kommer ligga på en lägre höjd en resterande 

delar av fastigheten. En bestämmelse införs om att stödmurar inom området i anslut-

ning till parkeringsytorna får vara högst 1,2 meter höga vilket är i linje med hur stöd-

murar på närliggande tomter har anlagts.  

Ovan: Principsektioner för de olika förslag till bebyggelse som kan byggas på fastigheten om planen genomförs. Alter-
nativ 1 bygger på den ursprungliga planansökan från 2014. Alternativ 2 på de kompletteringar som gjorts av planan-
sökan. Denna detaljplan syftar till att bägge alternativen ska vara möjliga. 

Ovan: Ritningar på föreslagen bebyggelse framtagna av exploatör som underlag för denna detaljplan. 
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Mot gatan föreslås den nya bebyggelsen följa samma byggnadsmönster som övrig 

bebyggelse väster om Göketorpsgatan. Det innebär att byggnaderna ska vara indragna 

6 meter från fastighetsgränsen mot gata. I planen säkerställs detta genom att marken 

punktprickas med bestämmelsen att marken inte får förses med byggnad. 

 

 

 

Solförhållanden 

En solstudie har tagits fram i samband med planarbetet. Det är främst vid lunch och 

eftermiddag som bebyggelse på Torp 11:5 skuggar fasaden på bostadsbyggnaden på 

Torp 11:4 (se bild överst på denna sida). Framåt eftermiddag/kväll skuggar inte husen 

varandra men träden i väster ger dock skugga för samtliga hus i studien. 

Gränserna för var inom planområdet det är tillåtet att placera byggnader är avpassat så 

att skuggningen på Torp 11:4 ska minimeras. Placeringen av byggnaderna mot söder 

Ovan: Solstudier. Överst en enkel volymstudie med en bild tagen varje timme som sedan överlagrats med skuggor  
som gjorts genomskinliga. Genom att placera byggrätten i söder minimeras skuggtiden på den byggnad som finns på 
Torp 11:4 
 
Nedan utdrag från solstudien som visar en rendering med solljus där fasaden för Torp 11:4 studerats. Kvällstid skug-
gar höjden i väster all bebyggelse nedanför densamma. 
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kompenserar för den högre tillåtna byggnadshöjden jämfört med den nu tillåtna bygg-

nadshöjden.  

Med den placering som föreslås kommer skuggningen från föreslagen bebyggelse på 

Torp 11:5 mot byggnaden på Torp 11:4 infalla vid samma tid och årstider som med 

den befintliga byggnaden på Torp 11:5. Den tid per dygn som Torp 11:4 ligger i 

skugga kommer dock vara längre om en utbredd byggnadskropp uppförs enligt alter-

nativ 2.  

Bevarande, rivning 

Vid planens genomförande kommer nuvarande byggnad på Torp 11:5 att rivas om en 

ny stor byggnadskropp uppförs. Planen medger också att nuvarande byggnad står 

kvar och att bebyggelsen inom planområdet kompletteras med en ny byggnad. 

Trafik och parkering 

Förtätningen av planområdet innebär att bruttoarean för bostäder ökar från ca 500-600 

kvm till strax över 1000 kvm. Den ökade ytan innebär att parkeringar måste beredas 

plats, detta föreslås göras på kvartersmark, dvs inom planområdet. Nuvarande bygg-

nad har haft 4 parkeringsplatser, med de parkeringstal som staden använder som be-

räkningsgrund i detaljplanearbete kommer det behövas mellan tio och tolv parke-

ringsplatser för den yta som planen medger.  

Planens genomförande innebär en liten ökning (ca 6% om tre fordonsrörelser per 

dygn och parkeringsplats används som underlag) av antalet fordonsrörelser. Ökningen 

sker dock från en låg nivå (400 fordonsrörelser per dygn, år 1992).  

Tillgänglighet och service 

Byggnadernas tillgänglighet säkerställs genom att marken/tillfarten/entré-

förhållandena förläggs i gatans nivå eller med en ramp upp till entrédörrens nivå. 

Friytor 

Inga åtgärder föreslås som tar befintliga friytor, parker eller naturområden i anspråk. 

De grönområden och lekytor som finns i närområdet bedöms vara tillräckliga även 

efter en förtätning av bebyggelsen inom planområdet genomförts. Det pågår dock 

förtätning inom ramen för andra detaljplaner i området, sker förtätning i alla dessa 

områden kan behov av ytterligare grönytor och lekplatser uppstå. 

Sociala aspekter och åtgärder 

Planförslagets genomförande innebär en mindre förtätning av bostäder i ett parknära 

och kollektivtrafiknära läge.  

Omkringliggande villabebyggelse kan uppleva det som störande att närmiljön föränd-

ras. Byggrättens placering på tomten har lagts med grund i att solljus och skuggning 

på angränsade tomter och fastigheter ska vara rimlig.  

Insyn mellan grannar kan upplevas som störande. Det är främst grannen mot norr 

(Torp 11:4) som kan få insyn hus till hus eller balkong till balkong. Bostadshuset på 

Torp 11:4 har sin långsida med mycket fönster, en balkong och en uteplats placerade 

parallellt med fastighetsgränsen vettande mot Torp 11:5.  
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Grannarna åt väster avskiljs genom topografin och en trädridå och får därför ingen 

insyn. Grannen mot söder (Torp 11:6) har huvuddelen av sina fönster på långsidan av 

huset som vetter mot Göketorpsgatan. Relativt små fönsterytor vetter mot fastigheten 

Torp 11:5. Insyn kommer dock ske in på själva fastigheten. Sammantaget innebär den 

föreslagna byggrättens placering med en förskjutning mot söder att hänsyn tagits till 

insynsproblematik grannar i mellan. 

Husets bredd har satts utefter majoriteten av flerbostadshus längs med Göketorpsga-

tan vilket är en anpassning gentemot omkringliggande miljö.  

Beroende på vilken typ av hus som uppförs och vilken lägenhetsstorlek som väljs 

kommer planens genomförande få olika innebörd. Väljs få och stora lägenheter bidrar 

planens genomförande till att fler barnfamiljer får plats och att det finns möjlighet för 

kvarboende i området för äldre med stort utrymmesbehov. Väljs flera mindre lägen-

heter ges det möjlighet för unga och andra hushåll med mindre ytbehov att bo med 

villakvalitéer.  

Teknisk försörjning  

Dagvatten 

En dagvattenutredning har tagits fram i samband med detaljplanearbetet. I utredning-

en visas på två lösningar som bedöms lämpliga för att uppnå stadens krav på rening 

och fördröjning.  

Utredningen har utgått från ett utformningsalternativ som inte längre är aktuellt gäl-

lande andelen hårdgjord yta och parkeringsplatser. De volymer som föreslås i utred-

ningen för dagvattenmagasin kan därför minskas. Beräkningsgrunder för hur stora 

volymer som behövs finns i utredningen och kan anpassas i bygglovskedet utefter den 

bebyggelse som ska uppföras.  

Två principlösningar föreslås i utredningen. Ett makadammagasin kan placeras i de-

taljplaneområdets sydöstra hörn eller en regnrabatt kan placeras utefter planområdet 

södra gräns. Väljs den sistnämnda lösningen bör placeringen av regndiket förändras 

då de större hårdgjorda ytorna nu finns norr om den föreslagna byggrätten istället för 

söder om som det visas i utredningen. 

Enklare rening kommer krävas för att ingen ökning av föroreningshalterna till omgiv-

ningen ska ske. Görs detta klaras kraven med god marginal. 

Vatten och avlopp 

Anslutningspunkter för vatten och avlopp finns i Göketorpsgatan som ligger i direkt 

anslutning till planområdet. Kapaciteten bedöms vara god men befintliga serviser 

kommer behöva uppdimensioneras för tillkommande behov. 

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. Den information finns som en upplysning på plankartan. 

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Kretslopp och vatten 

för information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 

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

Befintlig byggnad är ansluten till Göteborg Energi:s fjärrvärmenät. Om planens ge-

nomförande innebär att en större effekt behöver tas ut bör en förfrågan bör göras till 

Göteborg Energi. Eventuellt behöver nya anslutningar tillkomma och den befintliga 

ledningen proppas beroende på var byggnaden eller byggnaderna placeras.  

El och tele 

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg 

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

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

vid elkablar följas. 

Övriga ledningar 

Optokablar från Göteborg Energi följer fjärrvärmens placering. Göteborg Energi kan 

vid förfrågan leverera koaxialkabel med bredband till byggnader inom planområdet. 

Avfall 

Avfall ska enligt skrivelse från Kretslopp och vatten placeras mot gata. Plats för sop-

kärl ska finnas i direkt anslutning mot gatan. Kommer flera byggander uppföras på 

tomten ska sopkärlen samförläggas på plats som vetter direkt mot gatan. 

 

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

En geoteknisk undersökning har tagits fram i samband med planarbete. Enligt utred-

ningen föreligger risk för sättningar. Utredningen visar på lämpliga grundläggnings-

tekniker för de förhållanden som råder inom planområdet.  

Grundläggningsförhållandena varierar stort inom fastigheten och grundläggningsme-

tod kommer därmed att variera inom olika delar av planerad byggnad. Den västra 

delen av planområdet har sådana förhållande att grundläggning av byggnader kommer 

att ske på plansprängt berg och den östra delen av planområdet sker grundläggning på 

lera. 

Leran inom fastigheten är sättningskänslig vid påförande av markbelastning eller 

grundvattensänkning. Till följd av de varierande jordmäktigheterna inom fastigheten 

kan det förväntas stora skillnader i sättning (differenssättning) vilket inom ett bygg-

nadsläge är en potentiell risk som kan orsaka problem/skador/risker för byggnaden. 

För att undvika risk för skadliga sättningar rekommenderas att den östra delen av 

byggnaden grundläggs med spetsburna pålar till berg. Beroende på aktuell grundlägg-

ningsnivå och lerdjup närmast fastmarkspartiet i väster, kan det lokalt vara lämpligt 

med urgrävning och utskiftning till bättre massor alternativt grundläggning på plintar 

i delar av övergångszonen. Bedömd pållängd ca 3-20 m. 

Eftersom det finns risk för släntberg samt områden med litet grundläggningsdjup, så 

rekommenderas borrade pålar, dvs. att pålarna borras ner en bit i berg, alternativt att 

pålarna förses med bergsko. Borrade pålar har fördelen att grundvattennivån inte på-
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verkas och att kringliggande jordlager eller fastigheter påverkas mindre av vibrationer 

(jämfört med slagna pålar). 

Innan arbeten med schakt och pålning påbörjas skall kontrollprogram och riskanalys 

för omgivningspåverkan upprättas. Kontrollprogrammet skall i detalj beskriva hur 

schakt- och grundläggningsarbetena avses att bedrivas och hur krav i kontrollprogram 

kommer att uppfyllas. Utredningen pekar bland annat på att styrande av arbetsordning 

samt dragande av lerproppar kan bidra till att minska omgivningspåverkan vid ett 

bygge. 

Buller 

Någon bullerutredning bedöms med hänsyn till bullersituationen inte krävas då gatan 

är lågtrafikerad. 

Fastighetsindelning 

Detaljplanen medger en förtätning av befintlig bebyggelse så att en eller två byggna-

der avsedda för bostadsändamål får uppföras inom befintlig fastighet. 

Planbestämmelser gällande användning av kvartersmarken framgår av plankartan. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom kvartersmark 

Exploatör ansvara för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark. 

Anläggningar utanför planområdet 

Detaljplanen medför inget behov av utbyggnad av anläggningar utanför planområdet. 

Drift och förvaltning 

Exploatören förvaltar marken inom planområdet. 

Fastighetsrättsliga frågor 

De tidigare planbestämmelserna upphör att gälla i och med att detaljplanen vinner 

laga kraft. Tomtindelning (1480K-III-2603) ska därför avregistreras för fastigheten 

Torp 11:5. 

Två servitut finns registrerade på fastigheten. Servituten tros inte påverkas av planför-

slaget. 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Det finns ingen allmän plats inom planområdet. Något behov av att lösa in allmän 

platsmark finns således inte. 

Fastighetsbildning 

Minsta tillåtna fastighetsstorlek enligt planförslaget är 1150 kvm. Ingen fastighets-

bildning krävs för detaljplanens genomförande. Bedömningen är att det inte kommer 

att finnas något behov av bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut. Det be-
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döms inte heller finnas allmänna ledningar som omfattas av nybildning, omprövning 

eller upphävande. 

Om exploatören ser behov av att reglera rättigheter som berör andra fastigheter ska 

exploatören ansöka om och bekosta eventuell fastighetsbildning. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Planförslaget medför inga fastighetsrättsliga konsekvenser förutom upphävandet av 

tomtindelning enligt ovan. 

Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Inga befintliga avtal på Torp 11:5 berörs av planområdet. Planförslaget bedöms inte 

heller medföra att avtal behöver tecknas med kommun eller övriga fastighetsägare. 

Eventuellt avtal gällande eventuella skador orsakade på allmän plats mellan exploatör 

och kommunen kommer att upprättas. 

Dispenser och tillstånd 

Planförslaget bedöms inte medföra att dispenser och tillstånd behöver sökas.  

Tidplan  

Samråd:       1:a kvartalet 2018 

Granskning: 3:e kvartalet 2018 

Antagande:  4:e kvartalet 2018 

Om planen inte överklagas fastställ den fem veckor efter antagande. 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-

lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-

ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 

fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-

detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-

sprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft 

Överväganden och konsekvenser 

Överväganden har gjort mellan intresset att förtäta staden och hur stadsbilden 

kommer upplevas vid en förtätning. Även inverkan på närliggande bebyggelse har 

påverkat hur planförslaget har utformats. 

Byggrätten har efter solstudier genomförts förskjutits åt söder för att skuggtiden 

på grannfastigheten direkt norr om planområdet ska kortas. Slagskuggan från en 
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byggnad enligt detaljplanens illustration (dvs alternativ 2) kommer nå lika långt in 

på fastigheten som nuvarande byggnad gör. Det kommer trots denna åtgärd ändå 

bli mer skuggtid på grannfastigheten om alternativ 2 uppförs.  

Enligt de tidigare planbestämmelserna för området ska byggnader placeras indra-

get från gata och förskjutna mot norr. I denna plan bibehålls avståndet mot gata 

men förskjutningen mot norr bedöms inte som nödvändig. Eftersom parkeringen 

ska lösas inom fastigheten bedöms det som bättre att denna förläggs i norrläge 

och att kvarvarande yta mot söder kan användas av boende på fastigheten för ut-

omhusvistelse istället för parkering.  

Den höjd, form och skala som föreslås i planen är hämtad från de flerbostadshus 

som ligger på östra sidan om Göketorpsgatan. Den tillåtna höjden är också i sådan 

skala att den inte ska uppfattas som högre än höjden (med träd) direkt väster om 

planområdet. 

Nollalternativet 

Om planen inte upprättas kommer nuvarande byggnad kunna renoveras eller en ny 

byggnad kommer kunna uppföras i samma skala och storlek. 

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

Den exploatör som driver arbetet har som inriktning att uppföra flera mindre lägen-

heter vilket skulle kunna innebära plats för fler mindre hushåll i stadsdelen.  

Sett från ett lokalt perspektiv är det villor som utgör huvuddelen av byggnadsbestån-

det i den del av Lunden som planområdet ligger. Det innebär fler valmöjligheter kring 

bostadsstorlek för de som önskar bo i området om ytterligare flerbostadshus uppförs.  

 

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplig-

hetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 

med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen be-

rörs.  

Föreslagen plan är en mindre ändring av ett redan bebyggt område som innebär att en 

förtätning av staden i ett kollektivtrafiknära område kan ske. 

Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt 

mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen 

bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig 

med Översiktsplan för Göteborg.  

MKB/Behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken 

(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  20 (21) 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 

någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-

förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförsla-

get medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. 

Planförslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som 

anges i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver 

beaktas särskilt. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljö-

konsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är 

avstämd med länsstyrelsen 2017-10-20. Följderna av planens genomförande ska dock 

alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av planens 

miljökonsekvenser. 

Miljömål 

Naturmiljö 

Sluttningen i västra delen av planområdet är bevuxen med lövträd som sannolikt 

kommer påverkas av en byggnation. Trädridån är placerad i sin helhet på privata fas-

tigheter och har inget utpekat naturvärde.  

Följden av planens genomförande kan bli att sluttningen upplevs som kal om träd tas 

bort. Det innebär att intrycket av höjden, som en grön skärm som innesluter bebyg-

gelsen längs med Göketorpsgatan, förändras.  

Det bedöms dock som troligt att trädskärmen som helhet består. Trädridån utgör in-

synsskydd mellan bebyggelse väster om planområdet och bebyggelsen längs med 

Göketorpsgatan. Träden är dessutom är placerad i en brant där det rent praktiskt är 

svårt att använda marken för något ändamål. 

Kulturmiljö 

Göketorpsgatan kommer få delvis förändrad stadsbild då det kommer ligga flerbo-

stadshus i samma skala på bägge sidor om gatan. På västra sidan om gatan kommer 

den tidigare enhetliga bebyggelsen variera något mer än tidigare.  

Planens bestämmelser om tillåten byggnadshöjd och storlek innebär att det inte kom-

mer införas nya skalelement än vad som redan finns representerat längs med Gö-

ketorpsgatan vilket gör att förändringen bedöms som godtagbar. 

Påverkan på luft 

Planförslaget är en mindre komplettering av ett redan ianspråktaget område. Biltrafi-

ken längs gatan förväntas öka, men från en låg nivå och i begränsad omfattning. På-

verkan på luftkvalitén i området förväntas inte vara märkbar. 

Påverkan på vatten 

Föreslagna dagvattenlösningar kommer om de genomförs innebära att ingen påverkan 

sker för omgivningen gällande vatten. 
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Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

Kommunens investeringsekonomi 

Kommunen får inga investeringskostnader till följd av planförslaget. 

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter, från bruk-

ningstaxa samt kostnader för ränta och avskrivningar. 

I övrigt får kommunen inga utgifter till följd av planen.  

Ekonomiska konsekvenser för exploatören/fastighetsägaren 

Exploatören/fastighetsägaren ska ta fram erforderliga utredningar.  

Exploatören/fastighetsägaren bekostar eventuell fastighetsbildning som skulle kunna 

uppstå till följd av exploateringen samt plankostnader enligt plankostnadsavtal. 

Fastighet Torp 11:5 

Exploatör/Fastighetsägaren är ansvarig för att själv kontakta ledningshavare och väg-

hållare för eventuella åtgärder som kan behövas göras i samband med exploateringen. 

Överrensstämmelse med översiktsplanen 

Planen är i överensstämmelse med ÖP. 
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