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Detaljplan för Bostäder i Fjällbo Park 
inom stadsdelen Utby i Göteborg 

 

Granskningsutlåtande  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 22 mars 2016 att skicka ut detaljplaneförslaget för 

granskning. Förslaget har sänts för granskning enligt bifogad lista över samrådskrets, 

bilaga 1, under tiden 6 april till 26 april 2016. 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. Förslaget finns även tillgäng-

ligt på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
De viktigaste synpunkterna, som inkommit under granskningstiden gäller befintliga 

ledningar, dagvatten, påverkan på träd, trafik och parkering, insyn och skuggningar, 

förlorad utsikt, ianspråktagande av grönytor, behov av kompensationsåtgärder och be-

byggelsens storlek och form.  

Kretslopp och vattennämnden påtalar att dagvattenutredningen inte är aktuell i alla de-

lar.  

Fastighetsnämnden, stadsdelsnämnden och trafiknämnden tillstyrker planförslaget.  

Miljö och klimatnämnden avstyrker planförslaget tills stadsbyggnadskontoret kan visa 

att de har tagit hänsyn till naturmiljö, buller och förorenad mark på ett acceptabelt sätt.   

Park- och naturnämnden avstyrker delvis planen då den strider mot trädpolicyns mål om 

att värna och kulturhistoriskt värdefulla träd och trädmiljöer.  

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

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

prövas. Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte berörs av någon prövningsgrund 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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enligt 11 kap PBL. Länsstyrelsen framför också att de delar kommunens uppfattning om 

att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.  

Från samrådet och granskningen finns kvarstående erinringar från miljö- och klimat-

nämnden samt park- och naturnämnden angående påverkan på träd och från de boende 

angående omgivningspåverkan och trafiksituationen.  

Kontoret bedömer att det är av stort värde att kunna förtäta Fjällbo Park, som är en 

mycket attraktiv boendemiljö, med fler bostäder och att den påverkan på träden som 

detaljplanen ger upphov till kan accepteras. Anpassning av bebyggelsen har gjorts för 

att kunna spara ett flertal träd, främst i den nordvästra delen. Kompensationsåtgärder 

kommer att genomföras inom kvartersmark genom återplantering av träd samt utveck-

ling av utemiljöer för de boende. Familjebostäder avser plantera nya träd där så är möj-

ligt. I övrigt avses träd bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Fjällbo Parks centrala 

delar med bevarandevärd parkmiljö påverkas inte alls av föreslagen detaljplan. Lindal-

lén i väster är skyddad genom generellt biotopskydd enligt miljöbalken. I öster utökas 

området marginellt för att överföra naturmark till kvartersmark, för att skapa en bättre 

anpassning mellan kvartersmark och naturmark.  

Någon särskild uppdatering av dagvattenutredningen görs inte efter avstämning med 

kretslopp och vatten. Planbeskrivningen har uppdaterats efter avstämningen.  

En markmiljöutredning har tagits fram som visar att det inte föreligger någon förorening 

som innebär risk för miljö eller människors hälsa.   

I övrigt görs mindre justeringar i planhandlingarna. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Nämnden tillstyrker planförslaget.  

Det råder brist på bostäder och förskoleplatser i stadsdelen och i kommunen. Planför-

slaget medger komplettering av befintligt område med 260 nya lägenheter samt utök-

ning av befintlig förskoleverksamhet i ett område med redan utbyggd infrastruktur.  

Fastighetsnämnden hade vid samråd synpunkter på att den ekonomiska genomförbarhe-

ten inte var fullgod och det fanns önskemål om en kraftigt höjd exploatering.  

Exploateringen har ökat med cirka 40 bostäder sedan samrådsförslaget. I egenskap av 

markägare till mark avsedd för förskola och BmSS får fastighetsnämnden utgifter för 

utbyggnad av allmän plats, fastighetsbildning m.m. Fastighetsnämndens totala utgifter 

bedöms till ca 550 tkr. Fastighetsnämnden får inkomster genom kommuninterna avtal 

om upplåtelse av marken med lokalnämnden.  

Kommentar: 

Noteras. 

2. Göteborg Energi AB 

Nät: Inget att invända.  

Fjärrvärme: Inget att invända.  
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Gas: Göteborg Energi Gasnät AB har driftsatta gasledningar i planområdet. GEGAB 

önskar att driftsatta gasledningar och den möjlighet en potentiell gasanslutning ger till 

kommande stadsmiljöutveckling ska beaktas i det fortsatta planarbetet.  

Bredband: Har utöver samrådsyttrandet inget att erinra.  

Kommentar: 

Noteras.  

3. Idrotts- och föreningsnämnden 

Inga synpunkter. 

Kommentar: 

Noteras. 

4. Kretslopp- och vattennämnden 

Avfall: Det är positivt att det utspritt i området finns ytor för komplementbyggnader, med 

möjlighet att bygga ex. miljöhus. Nämnden rekommenderar fastighetsnära insamling av 

förpackningsavfall. Om underjordsbehållare ska användas så behöver de placeras så att 

kranbilen vid tömning kan angöra inom 5 meter ifrån behållarna. Det behöver även vara 10 

meters fri höjd. Enligt illustrationsritningen så ser detta ut att vara uppfyllt.  

Fundera på om planområdet behöver utökas för att inrymma ytan för avfallshantering i den 

norra delen av område D.  

I område E kommer det för många boende bli ett långt avstånd till avfallshanteringen vilket 

inte är positivt. De befintliga vägarna begränsar dock hur sopbilar kan köra och vända vilket 

ger effekter på hur avfallshanteringen kan utformas. Den befintliga platsen för 

avfallshanteringen fungerar ur hämtningssynpunkt bra, men kan vara bra att vara medveten 

om att det blir långt för flera av de boende.  

Inför bygglov, då redovisning av en genomtänkt avfallslösning ska ingå, rekommenderar 

Kretslopp och vattennämnden att exploatörerna tänker på de kommentarer nämnden haft 

under planarbetet, liksom drar nytta av den information som finns i skriften Gör rum för 

miljön på stadens hemsida.  

 

VA - Ledningsutbyggnad: Eftersom en del av bebyggelsen kommer bestå av huskroppar 

med mer än 3 våningar skärps kravet på brandposternas kapacitet till motsvarande 

områdestyp A:2 (VAV publikation P 83), dvs. med kapaciteten 20 l/s. Befintligt system är 

inte dimensionerat för detta behov. Troligen behövs rörspräckningar för att uppnå 

erforderlig dimension från Utbyvägen fram till förbindelsepunkt både för Sysslomansgatan 

och Byttmakaregatan. Beräkningsresultaten kommer att verifieras med kapacitetsmätningar. 

Vattenledningen i Sysslomansgatan är från 1937 vilket är en faktor att beakta. En 

utbyggnad av det allmänna dricksvattennätet innebär tillkommande kostnader. Kostnad för 

utbyggnad av brandvattenförsörjning måste utredas vidare. 

Områdets avloppssystem är kombinerat och Kretslopp och vatten planerar för en separering 

i området för detaljplanen. Projektet kommer utföras parallellt med detaljplanen. Vatten 

från Fjällboberget samt dagvatten från byggnaderna inom detaljplanen ska kopplas bort från 

kombinerat system. Ledningen har idag för liten kapacitet, samtidigt som den vid stora regn 

bräddar orenat avloppsvatten till Säveån. Det nya dagvattensystemet kommer utgöras av 

både öppna diken och ledningar. Översvämningsytor planeras vid nordvästra sidan av Utby 

129:2. De kombinerade ledningarna behöver infodras på ett flertal ställen men detta arbete 

utförs utanför detaljplanen. 

VA - Dagvatten: Kulverten som går i gränsen mellan fastighet Utby 129:2 och 129:4 tillhör 

Göteborgs stad och är säkrad med ledningsrätt. Fastighetskontoret har lyft frågan om 

Kretslopp och vatten kan ta över förvaltningen av kulverten. Filmning av kulverten har 
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utförts vilket visar på att två ledningar är anslutna till kulverten. Det finns ingen 

dokumentation som visar på att Kretslopp och vatten har angivet anslutningspunkt till 

kulverten, den är inte heller med i kartverktyget. En utredning krävs som visar vilket vatten 

som är påkopplat och om hur detta överensstämmer med regler för anslutningar inom 

verksamhetsområde, VA. Denna information behövs för att Kretslopp och vatten ska kunna 

ta ställning till ett eventuellt övertagande.  

En dagvattenutredning finns framtagen. Föreslagna anslutningspunkter inom fastigheten 

enligt Bilaga 1 är endast möjliga om det interna nätet är duplikatsystem med separata 

ledningar för dag- och spillvatten. I annat fall ska ett internt dagvattennät anläggas. I det 

fortsatta arbetet är det viktigt att tillräckliga ytor för fördröjningsmagasin säkras i mer 

detaljerad utformning. Om utredningen visar att kulverten, enligt lagen om allmänna 

vattentjänster, bör vara en allmän va-anläggning kan fastighetsägaren få möjlighet att 

koppla dagvatten på kulverten enligt gällande regler.  

Kretslopp och vattennämnden planerar en ny dagvattenledning inom Utby 753:503 

lokaliserad i området A2. Ledningen kommer troligen anläggas 2017, före detaljplanen ska 

byggas ut. Kretslopp och vattennämnden vill ha återkoppling från fastighetskontoret om 

ledningsrätt ändå krävs, marken idag är allmän platsmark. Samordning med Trafikkontoret 

krävs på den sträckan där dagvattenledningen planeras i Sysslomansgatan. Trafikkontoret 

planerar för ny beläggning på gatan erfar Kretslopp och vatten. 

I stycket Dagvatten på s.18 i planbeskrivningen står följande: ”Båda ledningarna ansluter 

till kombiledning som mynnar i reningsverket. Slutlig recipient är Säveån som ingår i 

Natura 2000. Flöden till Säveån för inte förändras och dagvatten ska renas innan utsläpp till 

recipienten.” Här blandas två olika scenarier ihop”. I dagsläget leds allt dagvatten från 

området till reningsverket. Efter separeringen kommer vattnet ledas till Säveån och därför är 

det viktigt att dagvattnet genomgått rening och fördröjning innan utloppet.  

I stycket Dagvatten på s.42 i planbeskrivningen står följande: ”För område A kan dagvatten 

ledas till ett fördröjningsmagasin som förläggs inom A2 och som vidare ansluts i 

Sysslomansgatan.” Denna lösning förutsätter att en enskild dagvattenledning läggs i allmän 

lokalgata, vilket troligen inte kommer godkännas. Ytan A2 består av parkeringar, därmed 

ska föroreningsaspekten särskilt tas med i fastighetsägarnas fortsatta planering. 

Skyfall: Det nya dagvattensystemet dimensioneras med tillräcklig kapacitet så att ej 

omgivande byggnader skadas vid ett 100-års regn.  

Information angående exploatering inom kvartersmark: Avloppsnätet inom kvartersmark 

skall utformas som duplikatsystem med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten 

respektive spillvatten, eftersom Kretslopp och vatten planerar att separera området. Detta 

krav gäller både befintliga och nya byggnader.  

För att anslutning med självfall skall tillåtas skall färdigt golv vara minst 0,3 meter över 

marknivå i förbindelsepunkt, med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spill-

vattensystem. Kretslopp och vattens fördröjningskrav för dagvatten ska uppfyllas innan 

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

ska vara uppfyllt. Om miljöförvaltningen bedömer att en anmälan om dagvattenanläggning 

krävs ska respektive fastighetsägare lämna in en sådan.  

Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 45 m (RH2000). I de fall 

högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren. De enskilda 

brandposterna inom fastighet Utby 129:2 och 129:4 måste utöka sin kapacitet till 20 l/s 

enligt räddningstjänstens riktlinjer.  

Ekonomi: Investeringen för utbyggnad av allmänna VA-ledningar på en sträcka av 500-800 

m utanför planområdet har bedömts till ca 5 Mkr. Beloppet är mycket osäkert eftersom mer 

noggranna utredningar krävs för att bestämma en mer noggrann omfattning på åtgärder. 
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Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp har beräknats till ca 1,5 Mkr enligt VA-taxa 

för år 2016. Mervärdesskatt tillkommer. Det är en osäkerhet i uppskattningen då de två nya 

vattenserviserna som krävs är större än vad som omfattar fasta priser i VA-taxan. Självkost-

nadsprincip kommer att tillämpas i dessa fall.  

Kostnadstäckningen för VA-kollektivet beror på hur kostnaden för spräckningen fördelas. 

Kommentar: 

Avfall: Planområdet utökas för att säkerställa möjlig yta för avfallshantering vid områ-

de D1. Avståndet vad gäller avfallshanteringen för område E är svårlöst. Tekniska lös-

ningar inom byggnaderna är möjliga att anordna, för att underlätta avfallshanteringen. 

Synpunkten vidarebefordras till respektive fastighetsägare.   

VA: Exploatörerna bekostar uppdimensionering av brandvattenposter på respektive 

internt nät. Detta regleras inte i detaljplan. Information om behovet införs i planbe-

skrivningen. Synpunkten vidarebefordras till respektive fastighetsägare.   

Kretslopp och vatten har utrett vilka anslutningar som finns till dagvattenkulverten mitt 

i området. Avstämning har skett mellan kretslopp och vatten, fastighetskontoret och 

stadsbyggnadskontoret. Kretslopp och vatten har meddelat att de inte kan ta över kul-

verten vilket innebär att fastighetskontoret kommer fortsatt att äga den. En översyn av 

förvaltningsansvaret pågår. Inga dagvattenanslutningar kan ske till kulverten då den 

därmed inte är att anse som del i det allmänna ledningsnätet, utan bara syftar till att 

leda naturvatten från Fjällboberget till det allmänna ledningsnätet. De oregistrerade 

påkopplingar som finns idag hanteras inte inom planarbetets ramar.  

U-område införs inom A2. 

Vad gäller synpunkter om dagvattenavsnittet i planbeskrivningen så är förutsättningar-

na för dagvattenutredningen till viss del numera inaktuella och utredningen föreslår 

placering av magasin på fyra ställen som inte är lämpliga med hänsyn till ägandeför-

hållande för kvartersmark respektive allmän plats. Placeringen av dessa fyra magasin 

är inte juridiskt genomförbara. Stadsbyggnadskontoret gör dock bedömningen att pla-

nen eller befintliga fastigheter har möjlighet att rymma dagvattenmagasin för fördröj-

ning för de respektive nya byggnaderna inom kvartersmark istället. Avsnitt om dagvat-

ten i planbeskrivningen uppdateras.   

I planen finns bestämmelse om lägsta golvnivå samt kvalitet på dagvattnet. 

Avstämning har skett med Kretslopp och vattennämnden som informerar om utbyggna-

den av ledningsnätet i området, som behöver byggas ut för att öka kapaciteten. Dagvat-

ten från kvartersmark kommer inte att separeras i ledningsnätet utan kommer fortsatt 

att ledas i kombinerad ledning till Gryaab och där renas innan utsläpp till Säveån. Na-

turvatten från Fjällboberget mm kommer att separeras och ledas till recipient.    

5. Lokalnämnden 

Inga synpunkter. 

Kommentar: 

Noteras. 

6. Miljö- och klimatnämnden 

Nämnden avstyrker planförslaget tills stadsbyggnadskontoret kan visa att de har 

genomfört de utredningar som behövs samt visat att man tagit hänsyn till naturmiljö, 

buller och förorenad mark på ett acceptabelt sätt.  

Nämnden anser att det är mycket positivt att allén och vissa särskilt värdefulla solitärer 

(fristående) träd kommer att bevaras. Dessa träd bör markeras i plankartan och en 
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planbestämmelse om att de ska bevaras och att varsamhet ska iakttas under byggtiden 

införas. Nämnden påtalar att det saknas information om biotopskyddet i plankartan, 

vilken nämnden menar att det enligt samrådsredogörelsen ska finnas.  

Nämnden påtalar att skogsbården mellan befintlig gräsmatta och bergväggen i 

anslutning till norra delen av D1 redan är mycket smal och att man i och med detta inte 

bör placera bebyggelsen så nära att träd bör tas ned. Skogsbården bör ha användning 

naturområde i plankartan. Nämnden anser att det är positivt att byggrätten har flyttats 

söderut. Även område C4 går delvis in i skogsbården och nämnden anser att det inte är 

lämpligt att placera lekplatsen så att träd behöver tas ned. Skogsbården bör även i 

område C4 ha användningen naturområde.  

Nämnden anser att ett kompensationsmöte ska genomföras, för att berörda förvaltningar 

gemensamt ska kunna utvärdera behovet av kompensationsåtgärder för de rekreative 

och ekologiska funktioner som påverkas. Om man ändå går vidare med planen utan ett 

sådant möte anser nämnden att vissa principer är viktiga att ta i beaktande när skydds- 

och kompensationsåtgärderna utformas. Kompensationerna ska vara så nära i tid, plan 

och värde som möjligt. Plantering av ersättningsträd ska utgöras av plantering av 

samma trädslag eller annat med motsvarande naturvärde och ekologiska funktion samt 

så nära den ursprungliga platsen som möjligt. Utöver detta så ska stammar och grenar 

av värdefulla träd som tas ned placeras ut i området (eller på annan lämplig plats) som 

resurs för biologisk mångfald.  

Angående buller anser nämnden att det inte är osannolikt att riktvärden 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid fasad klaras i området, men bullerberäkningen behöver 

redovisas och inkluderas som underlag till planen så det blir tydligt. Om man i planen 

visar på att riktvärdet klaras behöver inte en planbestämmelse om bullernivå vid fasad 

finnas. Eftersom riktvärdet för uteplatser inte klaras utan bullerskärm ska en 

planbestämmelse läggas till om att riktvärdena 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 

maximal ljudnivå vid uteplats ska klaras så att det tas hänsyn till i samband med 

bygglov.  

Gällande förorenad mark har nämnden granskat rapporten från översiktlig miljöteknisk 

markundersökning (2016-03-10) och skrivit ett utlåtande. Nämnden delar konsultens 

bedömning att riskreducerande åtgärder bör genomföras mellan de planerade 

byggnaderna (område D). Nämnden anser dessutom att ytterligare undersökningar 

behövs för att utreda kemtvättens eventuella påverkan på de planerade bostadshusen. 

Inga uppgifter finns angående om provtagning har skett för klorerade alifater. Klorerade 

lösningsmedel är komplicerade att undersöka och spridningsvägar kan påverkas av till 

exempel ledningsgravar. Nämnden anser att det är exploatörens uppgift att utföra 

kompletterande undersökningar. Nämnden delar inte bedömningen i planbeskrivningen 

om att kända förutsättningar inte bedöms medföra några åtgärder för markmiljön.  

Kommentar: 

I samrådsredogörelsen anges att information om biotopskydd för allén införs i planbe-

skrivningen, inte plankartan. Inför antagandet kompletteras dock plankartan med sam-

ma information.    

Användningen NATUR innebär att marken ska vara allmän plats. Det innebär således 

inlösen av mark från fastighetsägarna av kommunen, vilket inte är aktuellt för den aktu-

ella platsen. Införande av natur på den norra delen av planen blir dessutom inkonse-

kvent då övriga delar av skogsbården i sådant fall kommer ligga kvar på privat 

mark/kvartersmark. För hus 3 inom D1 kommer träd inom den egna fastighe-

ten/kvartersmark att behöva tas ned. Träd utanför fastigheten får inte fällas. Byggrätten 

inom C4 är begränsad och påverkan på träden bedöms vara liten. Träd som eventuellt 

behöver fällas står på kvartersmark. Träd utanför fastigheten får inte fällas. 
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Inget särskilt möte för kompensationsåtgärder har genomförts för planförslaget. Med 

anledning av de utspridda plandelarna och olika aktörerna så har frågan istället hante-

rats inledningsvis vid SKA-möte och därefter kontinuerligt genom planarbetet för re-

spektive del. Se även kommentarer till punkt 7.  

Göteborgs stad har beslutat att Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 

2015:216) som gäller från och med 1 juni 2015 ska tillämpas i samtliga pågående de-

taljplanearbeten. Ljudnivå överstiger inte 55 dBA vid fasad, dock överstigs max-värdet 

på uteplats mot Sysslomansgatan. Planbestämmelse för ljudnivån på uteplats enligt 

kommunens rutiner har införts.  

Markmiljöutredningen har kompletterats och med den som underlag bedöms att det inte 

finns några indikationer på en storskalig föroreningsskada under byggnaden, orsakad 

av den tidigare kemtvättsverksamheten, som bedöms kunna påverka riskerna för miljö 

och hälsa. 

Avstämning har skett med Kretslopp och vattennämnden som informerar om utbyggna-

den av ledningsnätet i området, som behöver byggas ut för att öka kapaciteten. Dagvat-

ten från kvartersmark kommer inte att separeras i ledningsnätet utan kommer fortsatt 

att ledas i kombinerad ledning till Gryaab och där renas innan utsläpp till Säveån. Na-

turvatten från Fjällboberget mm kommer att separeras och ledas till recipient.    

7. Park- och naturnämnden 

Avstyrker delvis planen då den strider mot trädpolicyns mål om att värna om kulturhi-

storiskt värdefulla träd och trädmiljöer.  

Ekonomiska konsekvenser: Planförslaget innebär att förvaltningen får minskade drifts-

kostnader för den mark (allmänplats park/natur) som överförs från park- och natur-

nämnden och ökade kostnader för den mark som tillförs. Det sammanlagda resultatet 

blir dock en minskad yta. 

Det redovisas inte i detaljplan vilken förvaltning som ska stå för investeringskostnader-

na för den nya gång- och cykelvägen utmed Sysslomansgatan.  

Planförslagets påverkan på befintliga värden: Utblickar och upplevelse av berget och 

bergsbranterna förändras när bebyggelsen läggs precis i anslutning till naturområdet och 

skogsbrynet nedanför berget. Den nya bebyggelsen som föreslås i område D1 och E 

kommer nära de populära naturstigarna som finns precis norr och öster om de föreslag-

na byggrätterna och påverkar därmed besökarnas upplevelse av området. Stigarna som 

ligger vid bergens fot är de enda som finns för promenad i naturområdet på denna sida 

av Fjällbo berget.  

Nämnden anser att en naturvärdesinventering borde ha gjorts inför granskningsskedet av 

detaljplanen. Detta då ”institutionsområdet omfattas av kommunens bevarandeprogram 

från 1987 och har ett stort socialhistoriskt och byggnadshistoriskt värde”. I området 

finns ett stort antal grova och vidkroniga träd av olika slag. Lindalléerna och de många, 

stora solitära träden ger en viktig karaktär åt denna bevarandevärda miljö. Förutom en 

naturvärdesinventering anser nämnden att samtliga större träd bör mätas in. Detta under-

lag borde vara en självklar del i detaljplanen, då de värdefulla trädens läge kan modifie-

ra byggrätternas utformning, begränsning och till viss del deras placering. För att på 

bästa sätt kunna spara så många träd som möjligt i planeringsfasen och säkerställa fort-

levnaden för dem vid ett genomförande. Detta gäller såväl solitärträden inom det gamla 

institutionsområdet, alléträden och träden i brynzonen norr och öster om området E och 

D1. I gällande detaljplan finns en bestämmelse som säger att större träd ska bevaras. 

Under åren har ett antal träd fått tas ned och flera av dem har ersatts med nya träd. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2015216-om-trafi_sfs-2015-216/?bet=2015:216
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2015216-om-trafi_sfs-2015-216/?bet=2015:216


 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 8(28) 

Nämnden anser inte att tillräckligt stor hänsyn tagits till bevarande av träden i och runt 

planområdet. 

Längs den västra delen i område C1-2 finns en lindallé, som avgränsar området i väster. 

Alla träden bedöms i planprogrammmet som viktiga solitärer. Allén är skyddad genom 

generellt biotopskydd enligt miljöbalken (7 kap 11§). Biotopskyddet innebär ett förbud 

att bedriva verksamhet eller utföra åtgärder som kan komma att skada såväl de biologis-

ka som andra förutsättningar för att bevara biotopen. För att kunna skydda träden bör 

inte schaktning eller jordkompaktering sker närmare än 4 meter utanför trädkronornas 

droppzon. Placeringen av de två sydligaste byggrätterna ligger innanför denna zon och 

konflikt kommer att uppstå under byggnationstiden.  

Inom område C2 finns flera viktiga solitärer träd som kommer att tas ner vid ett genom-

förande av detaljplanen. 

Även vid mitten av området D1 finns en lindallé som avgränsar Fjällbohemmet i öster. 

Allén saknar idag ett par träd i mitten för att vara sammanhängande men träden har stort 

värde som solitärer. Tre av de här lindarna kommer att tas ner vid byggrätten i norr och 

2 träd vid den planerade parkeringsytan.  

Träden i brynzon i område D1 och E ges inte tillräckligt mycket utrymme och många av 

dem kommer att behöva tas ner både på föreslagen kvartersmark, men även de som står 

på den mark som förblir naturmark. Nämnden har tidigare påpekat detta men inte fått 

gehör för sina synpunkter om att flytta byggrätterna så att husen kan byggas utan att träd 

behöver tas ner i onödan. Med hänsyn till trädens betydelse och storlek förespråkar för-

valtningen att en zon om minst 15-20 m mellan byggrätt och träden i brynzonen bör 

vara prickad kvartersmark alternativt kvarstå som naturmark för att undvika skuggkon-

flikter och ge träden på naturmarken förutsättningar att överleva.  

Solstudier för område E saknas i planprogrammet. Förvaltningen anser att de höga 

byggnaderna kommer att ge stora skuggningseffekter på naturområdet. 

Träden är stora och kronorna går minst 5 m in på kvartersmark. Detta innebär att schakt 

och belastning inte får förekomma inom 10 m från tomtgräns.  

Nämnden påtalar att det inte finns någon allmän lekplats i området. 

Nämnden ser positivt på kreativa och estetiska lösningar gällande dagvattenhantering. 

Dagvatten skall fördröjas på kvartersmark.  

Nämnden föreslår ett antal förändringar i planförslaget: 

 Undvik negativ påverkan på områdets trädbestånd genom att mäta in och ge trä-

den skydd i plankartan samt i genomförandeavtalen. 

 Undvik negativ påverkan på naturområdet i öster genom att flytta byggrätten i 

område E 10 m västerut.  

 Undvik negativ påverkan genom att frigöra entrén till naturstigen norr om Fjäll-

bo Park 23 

 Undvik schakt och belastning av marken närmare än 4 m utanför befintliga träd-

kronors droppzon genom avspärrning. Gäller hela planområdet. 

 Minimera negativ påverkan genom att begränsa ytan för parkeringsändamålet 

inom område A2. Använd tex ytan för lokalt omhändertagande av dagvatten 

samt för att skapa en trevligare entré till området.  

 Minimera negativ påverkan genom att kompensera de nertagna solitärträden på 

en annan plats inom planområdet. 
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Kommentar: 

Ekonomi: I planbeskrivningen anges att fastighetskontoret tar kostnader för utbyggnad 

inom allmän plats, vilket omfattar gång- och cykelvägen. Beskrivningen förtydligas. 

Befintliga värden: Planförslaget bedöms inte innebära att rekreationsvärden på platsen 

försämras. Den nya bebyggelsen utgör en sträcka om cirka 100 meter, längs ett redan 

bebyggt område, längs en minst 5 kilometer lång naturslinga. Naturstigen kommer ligga 

kvar i sitt befintliga läge.  

Stadsbyggnadskontoret har kontinuerligt fört dialog med fastighetsägaren till Fjällbo-

hemmet, Familjebostäder (Fambo) angående påverkan på träd inom kvartersmark och 

anpassning av bebyggelsens placering till träden inom område C och D. I inledningen 

av planarbetet gjordes en trädinventering samt bedömning om trädens skick av Fambos 

landskapsarkitekt. Inventeringen har sedan utgjort underlag för Fambos arkitekt, 

planarbetet och placering av den nya bebyggelsen. Stadsbyggnadskontoret har även 

fört dialog med Fambo om vilka kompensationsåtgärder som bör göras för träd inom 

kvartersmark som kommer behöva tas ned till förmån för ny bebyggelse eller andra 

anläggningar. Fambo har även haft dialog med de boende kring vilka åtgärder som 

önskas för utemiljön i övrigt. Kompensation kommer att ske genom återplantering av 

träd inom Fambos fastighet samt genom anläggande av nya tillgängliga och kvalitativa 

utemiljöer för de boende. Fjällbohemmets trädbestånd kommer i stora delar att vara 

orört. Illustrationen visar möjliga lägen för t.ex. parkering. Detaljplanen möjliggör att 

parkering utformas på annat sätt eller läggs på annan plats med hänsyn till befintliga 

träd. Gällande detaljplan med bestämmelse om bevarande av stora träd gäller fortsatt 

på stor del av området.   

Mellan naturstigen och område E står en handfull större träd inom allmän plats. Kro-

nor och rötter går in över Västerstadens fastighet. Stadsbyggnadskontoret har studerat 

möjligheterna att vrida den södra delen av byggrätten för att på så vis skapa större 

marginaler mot träden. Förändringen bedöms inte kunna genomföras utan att exploate-

ringsgraden minskar markant.  

Marken mellan naturstigen och område E överförs från naturmark till kvartersmark för 

att skapa en tydlig avgränsning mellan kvartersmark och allmän plats. Träd på östra 

sidan om stigen påverkas inte.  

Förändringar vad gäller solförhållanden för träd öster om naturstigen bedöms vara 

begränsade tack vare söderläget och topografin.  

Träd inom norra delen av område D står på kvartersmark. Byggrätten för hus 3 flyttas 

inte.  

Kretslopp och vatten har framfört önskemål om att reservera delar av A2 för dagvatten-

ledning. U-område för detta införs på A2’s västra del. Dagvattnet kommer preliminärt 

att ledas i underjordisk ledning, men möjlighet finns att anordna parkeringsplats på ett 

sådant sätt att en öppen dagvattenlösning går att anläggas.  

Anslutningen till naturstigen vid Fjällbo Park 23 är ingen allmänt hållen stig utan lig-

ger på kvartersmark. Detaljplanen möjliggör dock att anslutningen kan vara kvar.   

8. Räddningstjänsten 

Inga synpunkter. 

Kommentar: 

Noteras. 
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9. Stadsdelsnämnden Östra Göteborg 

Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. Nämnden bedömer att tidigare 

synpunkter i samrådsskedet i hög grad har omhändertagits i granskningsförslaget. 

Särskilt angeläget anser nämnden det vara att den nya angöringsfickan till Fjällboskolan 

genomförs så snart som möjligt. Främst för att elevernas behov av säker skolväg måste 

förbättras men även för att lösa den idag ansträngda trafiksituationen på 

Sysslomannagatan vid tidpunkter för hämtning/lämning av barnen. 

Nämnden tillstyrkte i samrådsskedet delarna A, B, D och F, vilket bland annat 

innefattade bostäder med särskild service (BmSS) vid Fjällbogatan, ny angöring till 

Fjällboskolan samt utbyggnad av Kanngjutaregatans förskola till sex avdelningar. 

Nämnden avstyrkte C och E som innehöll flerbostadshus i områdets nordvästra 

respektive nordöstra delar. Förvaltningen saknade en djupare analys av och redogörelse 

för sociala konsekvenser av förslaget om nya bostäder och nya stråk, främst av 

bebyggelsens utformning inom C och E. Ett tilläggsyttrande bifogades från nämnden 

där de bland annat påpekade att när hus och bostäder planeras så utformas även miljöer 

där människor ska växa upp, arbeta och leva ett gott liv i och att den sociala 

dimensionen därför är viktig i planeringen. 

Kommentar: 

Noteras. 

10. Trafiknämnden 

Ställer sig positiva till utbyggnad enligt detaljplanen vid beaktande av följande syn-

punkter: Ett trafikförslag för åtgärder på gatumark har utarbetats parallellt med planar-

betet och utformningen innebär bland annat en förbättrad tillgänglighet för gående och 

cyklister. Härvid är det viktigt att miljön inom bostadskvarteren också ger stöd åt en 

mer gång- och cykelvänlig stadsutveckling med tillgänglighet, trygghet och framkom-

lighet. Exempelvis är det önskvärt att cykelparkeringen är lokaliserad och utformad så 

att cykeln blir ett lika attraktivt val som bilen.  

Iordningställande av allmän plats, lokalgata och gång- och cykelväg finansieras genom 

exploateringsbidrag genom Fastighetsnämnden. Trafiknämnden får inga investeringsut-

gifter eller intäkter. Trafiknämnden får något ökade kostnader för drift och underhåll 

efter genomförandet.  

Kommentar: 

Noteras.  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

11. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäteriet undrar om transformatorstationen öster om byggnad D3 inte ska benämnas 

med egen markanvändning. Lantmäteriet föreslår vidare att texten under administrativa 

bestämmelser ändras till: ”Fastighetsindelningsbestämmelser, (tomtindelning) akt 

nummer 1480K-III-4461 och 1480K-III-5123 upphävs inom planområdet”. 

Kommentar: 

Transformatorstationen vid D3 betecknas med egen markanvändning. Fastighetsindel-

ningsbestämmelsen justeras enligt yttrande.  

12. Länsstyrelsen 

Har följande synpunkter:  
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Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

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

Länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbal-

ken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, 

att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs, att strandskydd enligt 7 kap. mil-

jöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser eller att bebyggelse blir olämplig 

med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översväm-

ning eller erosion.  

Länsstyrelsen anser fortsatt att de stora träd som avses bevaras bör skyddas med en 

planbestämmelse. Om den befintliga allén som är biotopskyddad inte skyddas med 

planbestämmelse bör plankartan förses med upplysning om att allén har biotopskydd. 

De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har i övrigt väsentligen beaktats. 

Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bilaga 2. 

Kommentar: 

Plankartan förses med information om att allén är biotopskyddad.  

Sakägare  

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

inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” eller ”boende” för att möjliggöra att 

utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopp-

lade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

Sammanfattning av inkomna synpunkter 

De flesta som inkommit med synpunkter påtalar att trafik- och parkeringssituationen är 

svår idag och anser att ett genomförande av planförslaget kommer påverka trafiksäker-

heten negativt. Flera anser att Sysslomansgatan blir för hårt belastad med tanke på 

Fjällboskolan. Det har inkommit flera konkreta förslag på åtgärder t.ex. rondell vid 

korsningen med Utbyvägen samt hastighetsdämpande åtgärder. De boende påtalar att 

det är brist på parkeringsplatser längs gatorna i området.  

Boende i punkthusen på Sysslomansgatan framför missnöje för område E över bland 

annat förlorad utsikt mot skogen och berget. Boende i området anser också att det blir 

för tätt och att kontakten med naturen försvinner då den nya bebyggelsen upplevs bli en 

barriär. Flera anser att en solstudie för den planerade bebyggelsen ska göras. Man anser 

också att bebyggelsen i område E ska utföras lägre och fördelas på fler enheter. Boende 

i radhusen på Sysslomansgatan framför missnöje över förlorad kvällssol och ökad insyn 

till följd av bebyggelsen inom område D.  

Flera boende påtalar även att bebyggelse inom område E innebär negativ påverkan på 

stigen och naturupplevelsen längs Fjällboberget.  

För område C och D framförs synpunkter om att den nya bebyggelsen tar i anspråk vär-

defulla och tillgängliga utemiljöer och grönytor. Någon anser att de nya husen ska ut-

formas som befintlig bebyggelse. Den sydligaste byggnaden inom C1 önskas delas upp i 

mindre volymer. Någon framför också förslag om att bygga sydost om Fjällbo Park 29 

istället för att bygga inom C2. Många anser att planförslaget inte tar hänsyn till kultur-

miljön. Det framförs önskemål om att träd ska återplanteras.  
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Samlade kommentarer 

Trafik  

Vad gäller synpunkter på ökad trafik och oro över sämre trafiksäkerhet så är stads-

byggnadskontoret medvetet om att fler boende i området medför mer trafik. Som stöd i 

bedömningen av vilken påverkan på trafiken som ett genomförande av planförslaget har 

trafikkontoret medverkat i planarbetet. Trafikkontoret gör bedömningen att trafiksäker-

heten inte blir sämre, dock kommer mer trafik i området sannolikt påverka framkomlig-

heten. Staden är medveten om att framkomligheten är svår i stadsdelen och man arbetar 

ständigt med förbättringar för framkomlighet för cykel, moped och kollektivtrafik så att 

resor kan ske med andra transportmedel än bil. Detta anses vara ett bättre alternativ än 

att bygga ut de allmänna gatorna i området för att öka framkomligheten. Utbyggnad av 

gator anses ha motsatt effekt och skapa underlag för mer biltrafik samt högre hastighe-

ter. Fler boende i området skapar ett större underlag för bättre kollektivtrafik och i en 

framtid med utökad kollektivtrafik finns förutsättningar för fler att välja buss som 

transportmedel. Sysslomansgatan är en allmän gata men gatorna inom Familjebostä-

ders område ligger helt inom enskild mark/kvartersmark. Detaljplanen kan därmed inte 

påverka utformningen av dem. Hos Familjebostäder pågår en diskussion om att rusta 

upp de gångstråk/trottoarer som finns, främst de som leder från skolan till matsalen, 

vilket skulle skapa en tryggare trafikmiljö.  

Planförslaget möjliggör dessutom ett antal åtgärder som innebär en förbättrad situa-

tion. I planförslaget finns utrymme att anlägga en funktionell och ändamålsenlig angö-

ringsficka till Fjällboskolan vilket kommer att göra att lämning och hämtning kan ske 

på ett smidigt och trafiksäkert sätt. Trafikkontoret planerar att utföra hastighetsdäm-

pande åtgärder på Sysslomansgatan samt anordna en gång- och cykelbana med hög 

standard på västra sidan om Sysslomansgatan, från Utbyvägen och norrut, dit Sysslo-

mansgatan svänger österut. Fjällboskolan ligger i början av området, vilket gör att tra-

fik till skolan enbart belastar den södra delen av Sysslomansgatan. Framkomligheten är 

begränsad, som sig bör på en lokalgata, vilket stadsbyggnadskontoret bedömer vara en 

fördel då detta håller nere hastigheter på ett mer fördelaktigt sätt än vad en mer breda-

re gatumiljö skulle göra.  

Sikten i korsningen Fjällbogatan/Sysslomansgatan bedöms inte blir försämrad. Planen 

har anpassats efter de siktregler som finns och tillåter ingen bebyggelse inom10 meter 

från korsningen. Bilar får heller inte parkeras närmre korsningen än 10 meter.  

Planområdet rymmer tillräckligt med parkeringsplatser för att klara den parkerings-

norm som staden har. Befintliga parkeringsplatser finns även utanför planområdet. P-

normen om cirka 8 p-platser/ 1000 m
2
bruttoarea (vilket kan jämföras med 0,8 platser 

per lägenhet) innebär i sig en begränsning av tillgång till parkeringsplats och stadens 

ambition är att det ska påverka bilägandet i området. Om man utgår från ett bilägande 

om minst 1,0 plats per lägenhet blir ytan som krävs för parkeringsplaster större och 

därmed också antalet bilar i området. Fler parkeringsplatser i planområdet enligt fram-

förda önskemål bedöms därmed inte vara ett alternativ för att minska belastningen på 

intilliggande smågator. Smågatorna intill planområdet är allmänna och fria att parkera 

på. Alternativet för att reglera parkering på de gatorna är att avgiftsbelägga parkering 

längs gatorna, men staden har inget intresse av det i dagsläget. De nya bostäderna 

kommer att uppfylla kraven även vad gäller antal cykelparkeringar, vilket främjar att 

boende kan välja cykel som transportmedel.  

Synpunkter angående trafik och parkering på lokalgator/allmänna gator och trafiksi-

tuationen i ett större sammanhang i stadsdelen har vidarebefordrats till trafikkontoret.  
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Gröna ytor inom/ i anslutning till område C, D och E 

Tillgången till tillgängliga samt nära, och gröna utemiljöer bedöms vara fortsatt god 

efter utbyggnad enligt planförslaget. Det är en stor tillgång med Fjällboberget och 

Fjällbo ängar så nära ett bostadsområde.  

Den övervägande gröna strukturen i området bedöms vara kvar då drygt hälften av 

Familjebostäders fastighet (Utby 129:2) efter utbyggnad enligt planförslaget (område C 

och D) fortsatt kommer att vara gröna ytor. De kvarstående gröna ytorna bedöms vara 

kvalitativa och erbjuda mycket goda förutsättningar för en stimulerande utemiljö. Fa-

miljebostäder har för avsikt att anordna nya uteplatser och lekplatser för samvaro, dels 

i anslutning till den centrala parken och dels norr om Fjällbo Park 23 och 27.  

Den yta som tas i anspråk i område E bedöms inte behöva kompenseras för vad gäller 

rekreativa värden. Planförslaget bedöms inte innebära att rekreationsvärden på platsen 

försämras. Den nya bebyggelsen utgörs en sträcka om cirka 100 meter, vid ett redan 

bebyggt område och längs en minst 5 kilometer lång naturslinga. Naturstigen kommer 

ligga kvar i sitt befintliga läge. Marken mellan naturstigen och område E överförs från 

naturmark till kvartersmark för att skapa en tydlig avgränsning mellan kvartersmark 

och allmän plats. Kvarstående ytor inom och i anslutning till Västerstadens hela fastig-

het (Utby 129:4) bedöms vara kvalitativa och erbjuda mycket goda förutsättningar för 

en stimulerande utemiljö. Angående naturstigen längs Fjällboberget så går den idag 

förbi bebyggelseområden. Område E ligger på en sträcka om drygt 100 meter längs den 

cirka 5 km långa naturstigen. Stigen har en höjdpunkt nordost om område E och planen 

reglerar ett släpp mellan bebyggelsen så att utblicksmöjligheter från höjdpunkten fort-

satt är möjliga.  

Vissa träd, som inte ingår i den västra allén, men som står inom den södra delen av C1, 

inom C2 och D1 kommer att behöva fällas. Som kompensation kommer återplantering 

av träd att ske på närliggande plats. Om träd inom den biotopskyddade allén önskas tas 

ned ska exploatören göra en ansökan till länsstyrelsen. Träd på allmän plats får inte 

fällas utan att samråd sker med park- och naturförvaltningen.  

Bedömning av omgivningspåverkan 

All ny bebyggelse innebär en förändring för befintliga bostäder och för till exempel 

grannar i radhusen på Sysslomansgatan innebär hus 2 i område D1 förändrad utsikt 

och förändrade insynsförhållanden samt en påverkan på kvällssolen. För vissa av bo-

städerna i punkthusen på Sysslomansgatan påverkas utsikt mot skogen och berget och 

insynsförhållandena till följd av förtätningen inom område E. Området är relativt glest 

bebyggt idag vilket innebär att föreslagen exploatering medför påtagliga förändringar 

för de boende. Förändringarna bedöms dock inte utgöra en betydande negativ påverkan 

för omgivningen. Byggrätten för hus 2 inom område D1 ligger cirka 30 meter från rad-

husen på Sysslomansgatan vilket bedöms vara ett rimligt avstånd mellan bostadshus. En 

solstudie har gjorts som visar den ungefärliga skuggpåverkan. Förtätningen medför 

förändring av solförhållandena under eftermiddag och kväll och för ett begränsat antal 

bostäder. Påverkan begränsas tack vare punkthusformen. Utsikten mot berget för boen-

de i punkthusen på Sysslomansgatan kommer till stor del att vara kvar. Den nya bebyg-

gelsen inom område E är placerad på ett rimligt avstånd till de befintliga punkthusen.  

Bebyggelsen inom område C är till största delen i 3 våningar. Tre av fyra byggrätter 

inom C2 medger 4 våningar. Våningsantalet är väl avvägt i förhållande till befintlig 

bebyggelse och topografin. Även längden på volymerna bedöms vara förankrad i befint-

lig bebyggelse. Befintliga byggnader söder om C2 och den södra byggrätten inom C1 är 

ungefär lika långa. Staden bedömer att skäl inte finns att sänka antalet våningar eller 

dela upp volymerna i mindre enheter.  
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Bebyggelsen inom område E ianspråktar ett mycket begränsat område i östra Fjällbo. I 

förhållande till berget och befintliga punkthus på Sysslomansgatan finns goda förut-

sättningar för att bygga koncentrerat och på höjden för att på så vis effektivt skapa för-

utsättningar för många bostäder, vilket är i linje med stadens bostadsmål.  

Hela området bedöms fortsatt upplevas som öppet och med stor kontakt med naturen.  

Att bebyggelse är upptaget i ett bevarandeprogram innebär inte att området inte kan 

eller bör bebyggas. Den bebyggelse som ligger i anslutning till Fjällbohemmet är den 

inom område C och D och byggrätterna för dessa är placerade i kantzonerna kring 

”bevarandeområdet” och den centrala delen (parken) hålls intakt. Planförslaget möj-

liggör fortsatt de visuella kopplingarna och den tydliga samhörigheten mellan de funk-

tionalistiska byggnaderna.  

Bebyggelse har tillkommit i olika etapper i området och den bebyggelse som nu föreslås 

är likt tidigare förtätningar del i utvecklingen av området. Varje etapp har ett eget arki-

tektoniskt uttryck som speglar den tid som råder och varje etapp och dess arkitektoniska 

uttryck har därmed tillfört en årsring samt egna arkitektoniska värden till platsen. Detta 

gäller även för den bebyggelse som föreslås nu. De inkomna förslagen om att uppföra 

den nya bebyggelsen i stil likt befintliga hus inom Fjällbohemmet grundas i en god tan-

ke, men staden bedömer att en sådan gestaltning riskerar att påverka de kulturhistoris-

ka värdena på ett negativt sätt. En gestaltning av den nya bebyggelsen som speglar vår 

tid nu innebär att de olika årsringar tydligt skiljs åt och de kulturhistoriska värdena i 

Fjällbohemmet lyfts fram mer distinkt, vilket bedöms vara positivt.  

13. Tomträttshavare, Barberaregatan 2  

Informerar om att det florerar uppgifter om att BmSS-boendet inte längre är aktuellt och 

önskar klarhet i frågan. Anser att ängen som tidigare benämnts PARK inte bör bebyggas 

med ett sådant boende. Har tidigare påtalat hur trafiksituationen ser ut i området. Med 

ny skolbyggnad för ett par år sedan och nu även nytillkomna moduler, 18 stycken 

2015, har trafiksituationen blivit än allvarligare. 

Påtalar att bilar parkeras överallt, både i gathörn och på smågatorna. Ett möte blir ofta 

bekymmersamt eftersom det inte finns plats för tre bilar i bredd. Det är redan nu kao-

tiskt morgon och eftermiddag. Menar att situationen i korsningarna Barberaregatan – 

Fjällbogatan – Sysslomansgatan inte kommer bli bättre i och med att det nu bli ytterliga-

re ett par hundra bostäder i området. Har kontaktat Securitas Sverige AB Region väst 

och Trafikkontoret Göteborgs stad som har konstaterat att parkeringssituationen inte är 

hållbar på Fjällbogatan med omnejd.  

Framför oro för trafiksäkerheten, främst för cyklister och barn som rör sig till och från 

skolan. Sikten för bilister är ofta skymd av parkerade bilar i gathörn.  

Anser att det bör finnas en lugnare plats i området för BmSS-boende. Framför att ängen 

där BmSS-boendet föreslås ger de boende på Barberaregatan lite luft, rymd och ljus. 

Föreslår att det ordnas med en gång och cykelbana.  

Ifrågasätter kommunens tankar kring värdet på befintliga bostadshus. Framför att husen 

på Barberargatan har ett bra läge med rymd och luftighet. Är medveten om att det be-

hövs bostäder, även i Fjällbo som är ett trivsamt område, men vill inte att ängen ska 

bebyggas. Anser inte att det är ett lämpligt läge för dem som behöver ett särskilt  

boende.  

Kommentar: 

Se samlade kommentarer på sidan 11-14. 
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14. Tomträttshavare, Barberaregatan 6  

Anser att trafiken på Sysslomansgatan som, utan undantag, måste passera Fjällboskolan 

kommer att öka betänkligt när så många nya bostäder iordningställs i Fjällbo Park. Re-

dan idag är trafikbelastningen hög med begränsad framkomlighet i direkt anslutning till 

skolan. Ifrågasätter därför beslutet att placera en ny byggnad i den mest trafikerade 

korsningen Fjällbogatan/Sysslomansgatan. Detta skulle göra korsningen betydligt mind-

re trafiksäker genom att den visuella överblicken för både fordonsförare och gångtrafi-

kanter (varav en stor andel är i låg skolålder) försämras. Förslaget är både oansvarigt 

och direkt farligt. Eftersom trafiken i samband med nybyggnationen av Fjällbo Park 

kommer öka, så föreslås istället att området utmed Sysslomansgatan borde göras mer 

trafiksäker med en bredare gång-och-cykelbana och rejäla avlastningsplatser utanför 

Fjällboskolan. Detta skulle innebära att den ökande trafiken i området hanteras på ett 

ansvarsfullt sätt och inte resulterar i en farligare trafikmiljö eller en otryggare skolmiljö 

för alla elever på Fjällboskolan. Området borde också nyttjas till fler parkeringsplatser 

för all personal som arbetar på skolan och inne på Fjällbo Park. 

Kommentar: 

Se samlade kommentarer på sidan 11-14. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

15. Boende Sysslomansgatan 29  

Befarar att det kommer att bli problem med trafiken i området och problem med parker-

ingar, en situation som redan idag är påfrestande. Framför att skolsituationen redan idag 

är ansträngd vad gäller mängden elever i skolan. Trafikmiljön är kaotisk på morgonen. 

Anser att de parkeringsmöjligheter som föreslås inte kommer att räcka till. Anser också 

att den nya bebyggelsen inom område D1 kommer att påverka de boende intill då ute-

plats på baksidan kommer att begränsas när det gäller eftermiddagssol och påverkas av 

insyn. Menar att deras hyressättning idag baseras på befintlig boendestandard med ute-

plats med begränsad insyn och grönytor. Menar även att trafiksituationen när det gäller 

parkeringar och transporter kommer att påverka alla boende i området på ett negativt 

sätt. Säkerheten för barnen på skolan och förskolorna i området kommer att vara påfal-

lande. Avser att överklaga planen.  

Kommentar: 

Se samlade kommentarer på sidan 11-14. 

16. Boende Sysslomansgatan 29  

Befarar att det kommer att bli problem med trafiken i området och problem med parker-

ingar, en situation som redan idag är påfrestande. Framför att skolsituationen redan idag 

är ansträngd vad gäller mängden elever i skolan. Trafikmiljön är kaotisk på morgonen. 

Anser att de parkeringsmöjligheter som föreslås inte kommer att räcka till. Anser också 

att den nya bebyggelsen inom område D1 kommer att påverka de boende intill då ute-

plats på baksidan kommer att begränsas när det gäller eftermiddagssol och påverkas av 

insyn. Menar att deras hyressättning idag baseras på befintlig boendestandard med ute-

plats med begränsad insyn och grönytor. Menar även att trafiksituationen när det gäller 

parkeringar och transporter kommer att påverka alla boende i området på ett negativt 

sätt. Säkerheten för barnen på skolan och förskolorna i området kommer att vara påfal-

lande. Avser att överklaga planen.  

Kommentar: 

Se samlade kommentarer på sidan 11-14. 
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17. Boende på Sysslomansgatan 30  

Påtalar att tillgängligheten till hela området från Utbyvägen är sårbar. Menar att det 

saknas vägar in i området i förhållande till fler bostäder, breddade vägar och fler parker-

ingar. Anser att det redan idag är en mycket krånglig situation. Anser att de sol- och 

skuggstudier som gjort visar på kraftigt försämrade villkor för boende i radhusen på 

Sysslomansgatan 26-32. Anser att några timmars skugga i trädgården på sommaren i 

allra högsta grad är en försämring av boendemiljön och trivseln. Även insyn är en kraf-

tig försämring. Anser att byggnaderna i område D inte alls är "anpassade till befintlig 

bebyggelse " avseende volym och placering, som kommunen hävdar. Byggnaderna är 

för höga och ligger för nära. Anser att hus 2, inom område D ska vara högst tre våningar 

om det alls ska uppföras. Avseende den övriga förtätningen tycker de att det är positivt 

att man bygger boende för utsatta grupper och att man försöker tänka kring tillgänglig-

het och angöring omkring Fjällboskolan.  

Kommentar: 

Se samlade kommentarer på sidan 11-14. 

18. Boende på Sysslomansgatan 39  

Är emot byggnadsförslaget utanför Sysslomansgatan. Anser att det finns tomma ytor i 

närheten där det skulle passa bättre att bygga, t.ex. i Kviberg där man får fin utsikt över 

kaserngården och nära till kollektivtrafik och matbutik. Kan därför inte se någon bra 

anledning att bygga mer där det redan är ganska tätbebyggt. Framför att charmen med 

att bo på Sysslomansgatan är den fina naturen utanför fönstret, närhet till naturen och 

man känner att man kan få andrum. Tycker att hyran på Sysslomansgatan är alldeles för 

hög om den enda charmen med att bo där tas bort. Informerar om att de och många 

andra grannar letar nytt boende med tanke på eventuella byggnationer. Ifrågasätter vida-

re hur attraktivt det är för någon att flytta till en jättedyr tvåa utan utsikt. Framför även 

oro kring störningar från byggnadsarbete och insyn från de nya lägenheterna. Hoppas att 

någon tillslut inser att detta inte är det optimala stället att bygga fler lägenheter på då det 

faktiskt finns andra platser i närheten där det inte skulle förstöra för någon annan. Ifrå-

gasätter hur det kan ha blivit ett alternativ från första början.  

Kommentar: 

Se samlade kommentarer på sidan 11-14. 

19. Boende Sysslomansgatan 39 

Anser att det är roligt med nya, fina bostäder i Utby. Önskar att det görs en mer grundlig 

solstudie samt sikt/utsiktsstudie för område E. Framför oro över påverkan på utsikt och 

solljus av ett 8-våningshus. Föreslår att kommunen överväger ett något lägre hus för att 

inte ta bort en av de få fördelarna de som betalar dyrt här har. Menar att de boende san-

nolikt kommer påverkas mycket av både själva byggandet och resultatet och bör få för-

tur till nya hyresrätter. Önskar bli informerad så snart man kan anmäla intresse för de 

nya bostäderna. 

Kommentar: 

Intresseanmälan för de nya bostäderna görs direkt hos Västerstaden AB. 

Se även samlade kommentarer på sidan 11-14. 

20. Boende Fjällbo Park 6 

Meddelar att synpunkter kvarstår från samrådet då de anser att det knappt är några änd-

ringar gjorda alls. Är emot är att man inte tar hänsyn till det historiska värdet i området. 

Ingenting borde byggas inom den gamla inhägnaden. Motsätter sig bebyggelse på grön-

ytor, lekplatser och fotbollsplanen som aktivt används av hyresgäster i området. Är även 
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emot ökad trafik inne i området och påtalar att det redan är ansträngt med överfylla 

klasser och långa dagisköer.  

Kommentar:  

Detaljplanen möjliggör att förskolan kan utöka sin verksamhet.  

Se även samlade kommentarer på sidan 11-14. 

21. Boende Fjällbo Park 6 

Hänvisar till sina synpunkter under samrådsskedet. Menar att ingen förändring har skett.  

Kommentar: 

Se samlade kommentarer på sidan 11-14. 

22. Boende Fjällbo Park 14  

Anser att hela området kring Fjällbo Park kommer att förlora sin karaktär vid en förtät-

ning. I princip alla lägenheter är utan balkonger men det kompenseras i dagsläget av 

större grönområden utanför. Stora delar av dessa ytor kommer att försvinna vid en för-

tätning. Påtalar också att det kommer bli mycket mer biltrafik, mer barn på mindre yta 

och de boende kommer att förlora en unik boendemiljö. 

Kommentar: 

Se samlade kommentarer på sidan 11-14. 

23. Boende på Fjällbo Park 29 

Anser att planförslaget inte innebär några förbättringar för de boende i Fjällbo Park och 

att den nya gatan intill bostäderna på Fjällbo Park 29-35 förstör den trivsamma utemil-

jön. Framför att fordonstrafiken idag är gles och sker med distans från bebyggelsen 

idag. Framför att närmiljön är viktig för hälsa och välbefinnanden och att de påverkas 

negativt av att utemiljön förstörs.  

Menar att Fjällbo Park idag ger möjlighet för alla att uppleva grönska då området består 

av mestadels plan mark vilket det råder brist på i området då både Fjällbo ängar och 

stigarna uppe på berget inte är framkomliga/säkra för alla och under hela året. Förtät-

ning av området begränsar möjligheten till tillgängliga grönytor.  

Anser att den planerade bebyggelsen i östra delen inte tillför något till området utan blir 

istället en barriär mot grönskan.  

Anser vidare att denna vackra park är värd att bevara i sin nuvarande form, i ett föröv-

rigt tätbebyggt villaområde. Parken ger en sund och harmonisk boendemiljö och ett om-

råde för rekreation även för närboende och besökare. Föreslår att de träd som tagits ned 

ska återplanteras.  

Kommentar: 

Planförslaget möjliggör för en rad förbättringar som blir till gagn för alla boende i 

området. Planen möjlighet att anlägga en separerad gång- och cykelbana längs västra 

sidan på Sysslomansgatan vilket förbättrar framkomligheten för gående och cyklister. 

Planförslaget ger också förutsättningar för att två kvalitativa uteplatser kan anordnas 

inom område C. Stor del av utemiljön förblir orörd. Fler boende i området ökar förut-

sättningarna för en utökad kollektivtrafik. Vidare möjliggör planförslaget utbyggnad av 

förskolan vid Kanngjutaregatan vilket innebär att fler barn får gå på förskola i sitt när-

område. I samband med bostadsutbyggnaden kommer Familjebostäder sannolikt att 

utföra en del åtgärder på sitt interna gatunät vilket skapar en säkrare och trevligare 

trafikmiljö. Viss återplantering av träd kommer även att ske.  

Se även samlade kommentarer på sidan 11-14. 
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24. Boende på Fjällbo Park 31 

Inser att det behövs byggas bostäder i Göteborg och att marken i Fjällbo Park har ett 

värde. Ifrågasätter dock den föreslagna bebyggelsen då den inte alls kommer att passa in 

i området. Alla byggnader är k- eller q-märkta på utsidan vilket man bör ta hänsyn till. 

Inser att många vill ha balkonger och att det kanske finns krav på detta, men de kulturel-

la värdena i området måste kunna beaktas. Föreslår att alla hus byggs med samma utse-

ende och storlek som befintliga hus. Det är viktigt att de storleksmässigt passar in med 

befintliga hus. Det bör inte byggas ihop flera byggnader till ett långt hus. På detta vis 

kommer man inte om 10-20 år kunna se skillnad på gammalt eller nytt och kanske kan 

byggherren få utmärkelse för anpassning till gammal bebyggelse.  

Påtalar att de som bor i området nu inte har några balkonger utan vistas mycket på 

gräsmattan. Den nya gatan kommer ett fåtal meter från gaveln vilket innebär att den 

plana yta som finns och där de har en uteplats kommer att försvinna. Föreslår att två 

byggnader uppförs sydost om Fjällbo Park 29-35 (har skickat med en kartbilaga), ovan 

parkeringsplatsen, istället.  

Anser att om det blir en ny gata nedanför Fjällbo Park 29-35 är det viktigt att den blir en 

återvändsgata och parkeringarna längs den bör vara förhyrda av boende för att minska 

antalet bilar på gatan. Anser att det borde vara så generellt i området. Besöksparkeringar 

finns det i början av området.  

Vill upplysa om att det finns mark som förvaltas av Fastighetsnämnden med beteckning 

Utby 753:346 753:449 och 753:504. Anser att dessa kan bebyggas med bostäder, skola 

eller förskola. Är medveten om befintliga järnvägsspår, men menar att det borde gå att 

göra en säker passage.  

Vill påpeka att föreslagen förtätning kommer behöva en rondell från vid korsningen 

Utbyvägen/ Sysslomansgatan. Menar att det kommer köra mellan 1000 och 1500 bilar/ 

dygn från och till området när förtätningen är klar och att en rondell behövs för trafiksä-

kerheten. 

Kommentar: 

Angöring för de nya husen inom C2 avses ske till största delen från söder. Den flyttade 

gatan avses bli en återvändsgata, som ansluts med gångbana till den nya gatan söder 

om C2.  

Se även samlade kommentarer på sidan 11-14 samt kommentarer till punkt 23.  

Övriga 

25. Boende på Jättekullegatan 21 

Anser med hänvisning till bevarandeprogrammet att alla tilltänkta byggnationer i områ-

dena runt Fjällbohemmet ej bör byggas eftersom de direkt skymmer hela Fjällbohemmet 

och därmed förstör det arkitektoniska syftet med enkla byggnader och öppna ytor som 

var hela meningen med stilen. De tilltänkta byggnaderna vid Fjällbohemmet bryter mot 

bevarandeprogrammet som ska skydda befintliga byggnader. 

Vill att nedanstående punkter förändras om bevarandeprogrammet ej efterlevs: 

Alla tilltänkta byggnationer i närheten av alla träd som är skyddade av biotopskyddet 

enligt miljöbalken bör kontrolleras av experter inom området så att inga byggnationer 

byggs för nära träden så inga ¨åtgärder som kan komma att skada såväl de biologiska 

som andra förutsättningar för att bevara biotopen” utförs. Anser att de tilltänkta bygg-

naderna i C1 är placerade nära den västra lindallén. 
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Balkonger är inte en vanligt förekommande del i områdets övriga byggnader och bör ej 

vara på de nya byggnaderna. För att skapa en länk mellan gamla och nya byggnationer 

bör balkonger exkluderas. 

Byggnaden längst söderut i C1 behöver brytas upp. Den är största inom närområdet och 

passar ej in. Den skapar ingen länk mellan det småskaliga egnahemsområdet i väster 

och Fjällbo. Byggnaden bör flyttas norrut för att inte bygga in och skymma hela Fjäll-

bohemmet. Sydligaste punkten bör vara tidigast i mitten av den västra byggnaden i 

Fjällbohemmet, detta skapar mer harmoni och skymmer inte hela Fjällbohemmet. 

För att skapa en länk mellan det småskaliga egnahemsområdet i väster och Fjällbo kan 

inte byggnaderna vara tre och fyra våningar. För att skapa en länk bör byggnadshöjden 

vara emellan byggnadshöjden i de två områdena eller lägre än båda områdena. Med ett 

maximum på 2 våningar för byggnaderna skapas en länk mellan områdena, den länk 

som sägs eftersträvas i detaljplanen. I område A har det tänkts till och en harmoni ska-

pas. Samma byggnader bör då byggas i område C.  
 

Kommentar: Två bostadsområden kan länkas samman oavsett byggnadshöjd. Det vik-

tiga är rörelsestråk, visuella kopplingar, närhet mellan bebyggelse - vilket detaljplanen 

möjliggör.  

Se samlade kommentarer på sidan 11-14. 

26. Boende på Jättekullegatan 22  

Påtalar att Utby är känt för att vara ett lugnt villaområde, nära staden men ändå med ”på 

landet” – känsla. Anser att byggnadsplanerna kommer att sänka populariteten i Utby 

och alla trevliga grönområden kommer att försvinna. 

Kommentar: 

Se samlade kommentarer på sidan 11-14. 

27. Boende på Karduansmakaregatan 8  

Framför att det är roligt att staden ser potential med Utby. De som bor i Utby uppskattar 

närheten till centrum (cykelavstånd) och till naturen. Skogen mot Bergsjön är välbesökt 

både av dem som promenerar, springer och de som klättrar. Välbesökta områden varje 

vecka. 

Är frågande till och känner oro för trafiksituationen och fler bilar in i området är en ut-

maning. Den lilla gatan som leder från området till Utbyvägen är en trång sektor och vid 

vissa tider på dygnet ska alla de som bor/arbetar i området förbi samma plats. Kaos var-

je morgon. Anser att det är direkt livsfarligt för barn och att det bara är en tidsfråga in-

nan det händer en olycka. 

Har sina barn på Fjällboskolan och Fjällbo Parks förskola och de cyklar till/från sko-

la/förskola nästan varje dag. Informerar om att skolbarnet klarar av att cykla själv till 

skolan, men att det är förenat med oro på grund av trafikkaoset kring Fjällboskolan var-

je morgon. Cyklar själv förbi skolan vid lämning på förskolan och får kryssa mellan alla 

bilar och vara extremt vaksam mot bilister.  

Att säga att fler ska välja cykel än bil är ju bra, men tyvärr händer det inte. Ser heller 

inte att man ska öppna upp för mer biltrafik på annat sätt. Fler bilvägar in i området 

känns inte heller som lösningen. 

Är på grund av biltrafiken inte positivt inställd till mer flerfamiljsbostäder i Fjällbo 

Park.  
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Kommentar: 

Se samlade kommentarer på sidan 11-14. 

28. Boende på Byttmakaregatan 8  

Anser att det i dagsläget är för många barn på Fjällboskolans raster och för mycket bilar 

som kör i Fjällbo Park samt för dålig busstrafik. Om målet med byggnationen är att 

skapa mer yta för barnen på Fjällboskolan, säkrare tillvaro med mindre trafik och bättre 

förbindelser bör det inte byggas så mycket där inne. Undrar hur problemen kring dessa 

faktorer ska lösas.  

Kommentar: 

Se samlade kommentarer på sidan 11-14. 

29. Boende på Gelbgjutaregatan 16  

Önskar fler bussförbindelser in till city, inte bara tidig morgon och eftermiddag, och en 

förbindelse till E20 så att Utbybor slipper all genomgående trafik på Utbyvägen. Önskar 

även olika typer av trafikåtgärder, t.ex. fartdämpare på Slåttängsgatan, hastighetstavla 

på Slåttängsgatan och Utbyvägen samt kontroller vid övergången mot Gärdsås. Önskar 

inte att det ska öppnas upp bilväg mellan Gärdsås och Utby då det innebär mer biltrafik. 

De som redan idag kör igenom där har ofta en för hög hastighet.  

Önskar även ett antal åtgärder för ungdomar i Utby, till exempel skateboardramper, 

basketplan, ungdomsgård. Och gärna utomhusbio för alla samt inhägnad rastgård för 

hundar. Anser att Fjällboskolan ska stängas med låsta bommar efter skoltid då det före-

kommer mycket bus. 

Påtalar också att närheten till skog och öppna ängar är en anledning till varför de blir 

fler här i Utby. Vill inte att ängarna byggs bort.  

 
Kommentar: 

Detaljplanen för bostäder inom Fjällbo Park berör inte Slåttängsgatan eller övergång-

en till Gärdsås. Förslag på trafikåtgärder utanför planområdet vidarebefordras till tra-

fikkontoret. Synpunkterna kommer inte att bearbetas inom ramen för detta planarbete. 

Se samlade kommentarer på sidan 11-14. 

30. Boende på Persmässogatan 15 

Önskar inte att det byggs i Fjällbo/ Utby. Är orolig för marknadsvärdet på befintliga hus 

med tanke på den kriminalitet som dessa boenden för med sig. Det bor många barnfa-

miljer i Utby och de som bygger dessa boenden kommer aldrig kunna garantera våra 

barns säkerhet. Föreslår att det byggs någon annanstans där byggnationen inte förstör 

fin natur och barnens säkerhet.  

Kommentar: 

Bebyggelsen inom Fjällbo Park påverkar inte bostadsområdena i väster. 

31. Boende på Murmästaregatan 6 

Anser att byggnaderna inom område E bör sänkas med en våning på samtliga fyra nivå-

er, för att komma i nivå med befintlig bebyggelse. Anser också att den södra byggnaden 

borde delas upp i tre separata huskroppar.  

Då gångvägen längs bergets fot i Fjällbo Park är en av portarna in i det mycket populära 

frilufts- och klätterområdet Utbybergen vore det negativt att bygga för denna gångväg 

med en stor hög massiv byggnad.  
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Den sydligaste byggnaden inom C1 borde delas upp i två huskroppar då storleken på 

denna huskropp inte överensstämmer med övrig byggnation i området. Höjden borde 

inte överstiga befintlig byggnation runtomkring.  

Anser att färgsättning och fasadmaterial ska harmonisera med befintlig bebyggelse, 

även i område E såväl som de som byggs inom Fjällbo Park.  

Kommentar: 

Se samlade kommentarer på sidan 11-14. 

32. Boende på Slåttängsgatan  

Anser att öppna upp vägen mellan Bergsjön och Utby kommer öka trafiken. Menar att 

trafiken redan idag är omfattande och kör alldeles för fort. Föreslår hastighetsbegräns-

ning om 30 km/h. 

Anser att förtätning i Fjällbo Park kommer ta bort den härliga naturnära känslan som 

finns idag. Arbetet kommer störa barn på skolor och förskolor under lång tid. Undrar 

hur hämtning och lämning ska kunna ske under arbetet. Anser att nya hus kommer för-

störa utsikten mot bergen/naturen från befintliga hus. Undrar om värdet på befintliga 

hus påverkas. Undrar även om kollektivtrafiken kommer utökas med fler bussar. 

Kommentar: 

Denna detaljplan rör inte Gärdsåsgatan mot Bergsjön.  

Se samlade kommentarer på sidan 11-14. 

33. Boende på Murmästaregatan 6  

Anser att det saknas tydlighet med vad som ryms inom den framlagda granskningshand-

lingen/ planförslagets inriktning - planen omfattar område E som är helt utanför Fjällbo 

Park. Planens formella namn är ”Bostäder i Fjällbo Park inom stadsdelen Utby” – men 

här ingår även ett större markområde som inte benämns som Fjällbo Park utan endast 

som Område E (Östra hörnet). Menar att det är av vikt att en utbyggnadsprocess görs 

tydlig och tycker att det finns behov av att det tydligare klarläggs om område E tillhör 

Fjällbo Park eller inte. Även om och hur dess form och gestaltning ska anpassas till 

Fjällbohemmets (nuvarande Fjällbo Parks) kulturvärden och funktionalistiska stil. Pla-

nens otydlighet i text visar en inriktning som pekar på att utbyggnad bara ska ske i och 

inom Fjällbo Park (tidigare Fjällbohemmets område). Invänder mot att man i planför-

slaget tagit med område E på otydliga grunder. 

I planens syfte nämns inte området E i text, allt som är där beskrivet hänvisar bara till 

Fjällbohemmet (nuvarande Fjällbo Park) och dess kulturmiljö. Påtalar att i inbjudan till 

samråd fanns inte område E med på framsidans kartbild. Område E finns i nuvarande 

granskningshandling inringat på kartbild. I de fem punkter som är beskrivna från Pro-

gram och programsamrådsredogörelse för föreslagen förtätning i Fjällbo Park finns inte 

område E med. Något ytterligare samråd kring område E har inte hållits. 

Menar att område E behandlas annorlunda i planhandlingarna än Fjällbo Parks utbygg-

nad. Område E är inte omnämnt under rubriken Planens Inriktning i Granskningshand-

lingen utan ges en beskrivning på senare i dokumentet. Påtalar att texten avviker från 

Fjällbohemmets och omgivande småhusbebyggelse, som i stort har behållit sin 50-tals 

stil. För boende i området (småhus från 50-talet) är ett bevarande av hela områdets har-

moni med anslutande delar från 50-talet viktiga. Med hela området här menas småhus-

bebyggelsen, Fjällbo Park inklusive område E samt omgivande (befintliga) gröna områ-

den. Anser att område E ska ses i samma anda som Fjällbo Park, med luft mellan hus-

kroppar, park- och naturytor på båda sidor om huskroppar och där ingen tydlig fram 

eller baksida upplevs. 
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Anser att område E’s form och gestaltning i planförslaget är högst avvikande, särskilt 

för sin höjd till omgivande lägre platå-berg i öster samt att husens baksida inte tar hän-

syn till stigens rekreationsvärden.  Att så stora huskroppar- mellan 6, 7 och 8 våningar 

höga inte nämns i planens Innebörd och Genomförande (alltså i planens inriktning) an-

ses vara ett anmärkningsvärt avsteg från planen. Efter samrådet har planen reviderats. 

Detta upplevs som en ännu högre avvikelse från planens Innebörd och Genomförande. 

Revideringen innebär en utvidgning i område E så att exploateringsgraden ökas, vå-

ningsantalet ökas från sju våningar respektive till åtta våningar, samt med ett mellanrum 

på endast sex meter emellan huskropparna. 

Anser på grund av den föreslagna höjden och gestaltningen att dessa huskroppar kom-

mer att ha en stor påverkan på den möjlighet till rekreation som man önskar ha längs 

stigen eller i stigens närhet. Menar att stigen kommer upplevas som en baksida - före-

slagna huskroppar vänder sig från berget. Aktuell plan beskriver hur huskropparnas 

framsida ses på håll och i förhållande till sol. Huskropparnas baksida redovisas inte i 

planen. Menar att det är på baksidan av dessa höga huskroppar som de boendes behov 

av naturupplevelse och hälsa ska ske. Huskropparna kommer ge mörkare naturmiljö, 

minskad utsikt över dalgången och minskat insläpp av solljus. Planen saknar helt en 

utredning om hur denna baksida och hur stigens helhet kommer att påverkas. Undrar om 

det kommer bli otryggt eller kännas konstigt med konstgjorda ljuseffekter istället för 

infallande sol- och månljus. Saknas en jämförelse med den utstickande, lägre delen av 

berget som ligger öster om stigen och som är en omtyckt plan yta (platå). Det saknas 

redovisning, t ex sektion, bilder av hur detta platåberg och dess yttre dramatiska kontu-

rer kommer att skymmas. Stigen ligger huvudsakligen inte högre än bebyggelsen, ut-

blickar mot Sävedalens dalgång/bebyggelse finns bara på två ställen på stigen, varav det 

ena nu kommer försvinna i och med exploatering. Påtalar att stigen är speciell för boen-

de då den är ett vardagligt rekreationsområde som nås utan att korsa bilväg. De boende 

vill värna om dess värde att vara en attraktiv stig. Stigen i området längs bergets sydsi-

da, från Fjällbo ängar till Nålmakaregatan i öster utgör de boendes enda rekreationsom-

råde och är inte mer än en till två kilometer och knappt 50 meter brett på sina ställen. 

Det är tillgängligt och här kan barnvagnar och rullstolar dras, här håller förskolegrupper 

till. Just denna del av stigen, i planens nordöstra hörn, är en av de två utsiktsplatser som 

finns. Och naturområdena kring stigen ger med något undantag en fin naturlig lekmiljö. 

Påtalar att områdets närhet och anslutning till häftigare naturutmaningar är av interna-

tionell betydelse. Önskar att man tänker till på att stigens närområden och anslutande 

bebyggelse även i fortsättningen ska gynna internationella gäster såväl som inspirera till 

lek och naturupplevelser till många fler än de som bor i området. Entré till dessa natur-

utmaningar är på tre ställen; Fjällbo Ängar, stigen vid det nordöstra hörnet och Nålma-

kargatan. Hit kommer folk från Frankrike, Danmark och till exempel Halmstad. Påtalar 

att denna aspekt inte någonstans i detaljplanen eller i de tidiga samrådshandlingarna har 

lyfts. Besökare som klättrar är försiktiga och stör inte boende. Menar att denna aktivitet 

är viktig för Göteborg.  

I samrådsskedet inbjöds enbart boende inom Fjällbo Park till att samråda kring utemil-

jön och samrådet gällde bara de områden som låg innanför det tidigare Fjällbohemmets 

område. Påtalar att det för Område E inte har hållits motsvarande möte. I område E be-

hövs ett fokus på internationella besökare såväl som yngre, förskolegrupper med perso-

nal. Att bygga huskroppar så att en entré till naturen blir en ”otrygg och ful baksida” 

känns inte rätt. Det behövs natur på båda sidor om stigen och att alla måste verka för att 

bibehålla framtida naturupplevelser för många fler än de som bor i området. 
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Kommentar: 

Område E ingår i samma basområde som område C och D. Basområden är stadens 

geografiska områdesindelning mellan stadsdelar och kvarter. Hela området kallas 

Fjällbo Park, så även i planhandlingarna. I de fem punkter som hänvisar till program-

met ingår alla områden, därav är den ospecifika omnämningen av områdena i det av-

snittet i planbeskrivningen. Den bild som är på framsidan visar ny och befintligt bebyg-

gelsen inom del av planområdet, vilket också framgår av bildtexten. Planhandlingarna 

ses över vad gäller konsekvent beskrivning, men synpunkten bedöms inte påverka för-

slaget i sak. 

Se även samlade kommentarer på sidan 11-14. 

34. Boende på Boktryckaregatan 10 

Har synpunkter på planerad byggnation av bostäder område E. Anser att förslaget ger 

intryck av att man inte ansträngt sig nog med att anpassa planerad byggnation till befint-

lig bebyggelse. Den bestående känslan när man ser förslaget är att det huvudsakliga 

ändamålet verkar vara att tränga in så många bostäder som möjligt till vilket pris som 

helst. Anser att huskropparna enligt förslaget är alldeles för höga, har för många vå-

ningar samt tar för stor yta i anspråk. Menar att man skulle vinna mycket på att minska 

antalet bostäder inom detta område. Att bygga lite lägre och lite mindre skala skulle 

gynna både befintliga som presumtiva bostadsinnehavare. 

Anser att områdets öppenhet är ett av områdets oomtvistliga positiva kännetecken.  

Anser att man bör vara mer noga med att inte tillföra ytterligare en byggnadsstil till om-

rådet. De bilder som finns i förslaget ger en känsla av malplacerade hus vad gäller sti-

len. Önskar inga "arkitekttävlingar" med iögonfallande idéer. 

Kommentar: 

Se samlade kommentarer på sidan 11-14. 

35. Fjällbo Egnahemsförening  

Anser att byggnaderna inom område E bör sänkas med en våning på samtliga fyra nivå-

er, för att komma i nivå med befintlig bebyggelse. Anser också att den södra byggnaden 

borde delas upp i tre separata huskroppar.  

Då gångvägen längs bergets fot i Fjällbo Park är en av portarna in i det mycket populära 

frilufts- och klätterområdet Utbybergen vore det negativt att bygga för denna gångväg 

med en stor hög massiv byggnad.  

Den sydligaste byggnaden inom C1 borde delas upp i två huskroppar då storleken på 

denna huskropp inte överensstämmer med övrig byggnation i området. Höjden borde 

inte överstiga befintlig byggnation runtomkring.  

Anser att färgsättning och fasadmaterial skall harmonisera med befintlig bebyggelse, 

även i område E såväl som de som byggs inom Fjällbo Park.  

Kommentar: 

Se samlade kommentarer på sidan 11-14. 

36. Utby Egnahemsförening  

Föreningen framför att de är en villaförening med cirka 800 medlemmar. Föreningen 

arbetar främst med att följa och påverka utvecklingen av närområdet och dess omgiv-

ningar genom kontakt med kommun och företag.  Föreningen startade 1937, då området 

byggdes. De påtalar att varje förändring som sker närområdet är viktig och menar att 

deras främsta uppgift i styrelsearbetet är att tillvarata sina medlemmars intressen. 
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Påtalar att området är byggt i olika etapper och att Fjällbohemmet var de byggnader som 

låg först på åkrarna. Det fanns några enstaka gårdar innan dess men i och med byggna-

tionen av hemmet kom också byggandet av egnahemsbostäderna igång. Påtalar att plan-

förslaget nämner Fjällbohemmets kulturmiljövärden och att avsikten är att den tillkom-

mande bebyggelsen ska ha en egen karaktär och utgöra ett positivt tillskott i stadsdelen, 

men ifrågasätter hur. 

Noterar att områdets karaktär har tagits i beaktande och att tillgänglighet till befintliga 

naturstråk har respekterats. Gatornas placering inom Fjällbo Park ser välplanerade ut 

men ser problem med antalet parkeringsplatser i förhållande till ökningen av 250-300 

boende. Enligt planen har en norm på 8,2 parkeringar per 1000 kvm bruttoarea räknats 

fram. Föreningen menar att det är mer intressant hur många bilar som kan beräknas 

medfölja antalet boende. Påtalar att boende idag har stora problem med att parkera, till-

gången på parkering på befintliga gator mycket begränsad. Föreningen anser att man 

bör se till att parkering inom Fjällbo Park tillgodoses. 

Trafiken: Föreningen ställer sig frågande till kommunens bedömning angående tillgäng-

lighet och kollektivtrafik, som anses ganska god. Föreningen saknar en plan för att leda 

all den ökade trafiken från och till Fjällbo Park och menar att det är naivt att tro att de 

som flyttar till området inte kommer att ha bil och bara tar sig kollektivt, cyklar eller går 

till jobb/skola. Närmsta mataffär ligger ca. 2 km från Fjällbo Park och närmsta buss-

hållplatserna på Utbyvägen är Österlyckan respektive Frimästaregatan vilket föreningen 

menar gör att större delen av inhandling av matvaror kommer ske i Partille och Munke-

bäck vilket ligger cirka 4 km från Fjällbo Park. Bussförbindelse mellan Munkebäck och 

Utby saknas. Föreningen menar att den bedömning som görs att fler resor kommer att 

göras via cykel och kollektivtrafik inte utesluter en avsevärd ökning av biltrafiken.  

Detta innebär att en stor del av de boende är beroende av bil även om man kan åka kol-

lektivt till arbete/skola. Konsekvensen av detta är att trafikflödet kommer att öka avse-

värt på Utbyvägen. Anslutningen till Fjällbo Park sker idag via T-korsningen Utbyvä-

gen/Sysslomansgatan som idag utgörs av ett smalt farthinder. Föreningen påtalar att det 

finns ett farthinder 20 m in på Sysslomansgatan vilken gör att två bilar inte kan mötas i 

bredd vilket ofta medför stopp och störningar vid in- och utfart på Sysslomansgatan. 

Föreningen anser att anslutningen måste förändras, då denna korsning utgör stora stör-

ningar för de fastigheter som ligger intill denna T-korsning. 

Föreningen menar också att den ökade trafiken kommer att påverka säkerheten för ele-

verna på Fjällboskolan betydligt i samband med byggnation av området. Vid lämnings-

tid på morgonen har trafikanter svårt att komma ut på Utbyvägen pga. flaskhalsen som 

uppkommer när Sysslomansgatan angör Utbyvägen. Kommunens planer på att öppna 

upp för trafik i mellan Utby och Gärdsås kommer innebära ett ökat tryck på Slåttängsga-

tan samt Utbyvägen. All tung trafik från Von Utfallsgatan kommer ledas via Utbyvägen 

till Partille samt via Slåttängsgatan till Bergsjön. Även här saknar föreningen en trafik-

analys av rådande och kommande trafiksituation. 

Föreningen anser att de nya husen inom område E bör angörs från Kanngjutaregatan då 

de utgör minst en tredjedel av bostäderna i nordöstra delen av Fjällbo Park. Trafikkonto-

ret bör se på möjligheten att fördela den nya tillkommande trafikströmmen till Fjällbo 

Park mellan Sysslomansgatan och Kanngjutaregatan via infart från Utbyvägen-

Frimästaregatan. 

Föreningen påtalar att trafiken har ökat sedan utbyggnad vid berget på Sysslomansga-

tan. Den planerade förskolan och återvinningsstationen vid Österlyckan kommer att 

påverka trafiksituationen ytterligare på Utbyvägen. Föreningen menar att nya boende 

kommer att öka biltrafiken i motsvarande omfattning.  
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Förening påtalar att de vid upprepande tillfällen har uppvaktat Göteborgs stad med skri-

velser gällande den trafiksituation som råder i området. Rondellerna är anpassade för 

persontrafik, men trafikeras också av lastbilar med 24m långa släp, bussar samt och 

containerlastbilar från Renova och Ragn-Sells. Fordonen körs över både kantstenar och 

planterade buskage i rondellerna och kör över trafikskyltar. Säkerheten vid övergångar 

till skola är undermåliga.  Föreningen menar att flödet behöver ses över och hur man ska 

leda trafiken genom och runt området. Utbyvägen är fortfarande en mycket trafikerad 

väg trots att man har byggt rondeller samt farthinder.  

Sammantaget saknar föreningen en tydlig trafikplan för områdets utbyggnad. I planen 

hänvisas till att målen för klimatpåverkan kommer att uppfyllas, dock nämns inget om 

buller och vibrationer som påverkar närliggande fastigheter redan idag. Föreningen vill 

att kommunen ser över helheten och hur trafik ska ledas från och till Utby och kräver en 

kräver en genomarbetad trafikanalys av de konsekvenser som en förtätning av Fjällbo 

Park innebär.  

BmSS: Anser att placeringen är märklig och att det hade varit mer förståeligt om hem-

met låg inne på Fjällbo Park, eftersom trafiken till och från hemmet kommer att ytterli-

gare påverka flaskhalsen vid angöringen Sysslomansgatan/Utbyvägen. De boende på 

hemmet kommer att behöva transport i form av taxi, och all kommunal verksamhet som 

förskola, dagverksamhet samt BmSS-hem behöver när det gäller bl.a. mattransporter.  

Föreningen menar att eftersom det finns yta inom Fjällbo Park, känns förslaget att lägga 

hemmet på yta A1 ogenomtänkt. Ytan anses inte anpassad efter behovet.  

Gamla som vill bo kvar i Utby: Föreningen vill lyfta fråga om äldre i området. Egna-

hemshusen är en stor utmaning för äldre i området. I husen är det gott om trappor och i 

de bostäder som gamla bor kvar i, finns bara ett badrum/tvättstuga, i källaren. Förening-

en anser att det är märkligt att kommunen inte nämner en plan för de som önskar att bo 

kvar i området. Idag vårdas gamla kvar i sina hus, kan inte ta sig ner för trapporna och 

skulle egentligen behöva ett annat boende som gör att de kan bo kvar i Utby. 

Dialog: Föreningen föreslå att man Göteborgs Stad bjuder in föreningar till öppna dis-

kussioner när man planerar nya förskolor, bebyggelse, osv. De menar att det finns en 

kunskap och en vilja att se det positiva i att Utby utvecklas i dessa föreningar. Förening-

en representerar och har en kommunikation med de boende i området. Då många analy-

ser som görs av rådande trafiksituation görs på arbetstid, så anser föreningen att det inte 

ger rätt bild av Utby. För att få en förståelse över hur få parkeringar det egentligen finns 

i Utby och hur trafiksituationen ser ut för de boende, föreslår föreningen ett möte, på 

kvällstid, där föreningen tillsammans med representanter från trafikkontoret, går runt 

tillsammans i Utby och tittar på detta. 

Föreningen är vi positiv till att Göteborg Stad tänker till och planerar så att Utby blir en 

stadsdel där man har tillräckligt med bra skolor, många fritidsaktiviteter och god äldre-

vård samt en bra kollektivtrafik och säkra gator. 

Kommentar: 

Lokalsekretariatet som planerar för kommunal verksamhet och lokalnämnden som 

kommer att ansvara för den byggda lokalen för BmSS:et har bedömt A1-tomten som 

lämplig. Parkering finns på södra sidan Fjällbogatan och planen medger en större par-

keringsplats om behov finns. Trafik till ett BmSS-boende utgörs av i snitt samma mängd 

trafik som till ett ”vanligt” hushåll, vilket bedöms innebära en mycket begränsad ök-

ning av trafikflödet i området. Trafik till och från boendet kommer enbart att belasta en 

liten del av Sysslomansgatan och Fjällbogatan. 

De nya bostäderna som uppförs kommer att utföras tillgängliga enligt BBR’s krav och 

därmed lämpliga för alla ålderskategorier. Planen redovisar den markanvändning och 
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bebyggelse som är aktuell för det specifika projektet, planhandlingarna har inte till 

uppgift att redovisa kommunens pågående planering kring kommunal service vad gäller 

t.ex. äldreboende mm utanför planområdet. Kommunen har heller ingen möjlighet att i 

detaljplan och på privatägd mark kräva att äldreboende ska uppföras.  

Stadsdelsnämnden är del i planarbetet och tillstyrker planförslaget.  

Se även samlade kommentarer på sidan 11-14. 

Revideringar 
Planförslaget har reviderats. I övrigt smärre justeringar av planhandlingarna. Berörda 

fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen inte innebär 

någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning. 

 

 

 

Elin Johansson 

Planchef 

Sirpa Antti-Hilli 

Konsultsamordnare 
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Sändlista  

 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Idrotts- och föreningsnämnden 

Kretslopp och vattennämnden 

Kulturnämnden 

Lokalnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Namnberedningen 

Park- och naturnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg   

Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg 

Stadsledningskontoret 

Trafiknämnden 

Utbildningsnämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 

Polismyndigheten 

Länsstyrelsen 

Skanova Nätplanering 

Västtrafik Göteborgsområdet AB 

Grannkommun 

Partille 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 

Hyresgästföreningen Region V Sverige 

Övriga 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 

Handikappfören. Samarbetsorgan 

Naturskyddsföreningen i Göteborg 
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