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Figur 1 Modellskiss över ny (träfärgade volymer) och befintlig bebyggelse (vita volymer) inom del av planområdet.  

Illustration av Norconsult. 
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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 de-

mokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera 

detaljerat i program.  

 

 

Information 

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 Göte-

borg.  

Information om planförslaget lämnas av: 

Sirpa-Antti Hilli, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 09 

Elin Wiman, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 15 13 

Martin Midler, Fastighetskontoret, tfn 0705-56 31 09  

Henrik Rönnqvist Trafikkontoret, tfn 70-373 83 18 

 

Samrådstid: 21 januari – 3 mars 2015 

 
 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Detaljplan för Bostäder i Fjällbo Park 
inom stadsdelen Utby i Göteborg 
 

 Detaljplanen är upprättad enlig PBL (2010:900) 

 

 

Planbeskrivning 
 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med bestämmelser 

 

Övriga handlingar: 

• Program med samrådsredogörelse 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 

• Grundkarta 

 

Utredningar: 

• Dagvatten, Ramböll, 2014-11-14 

• PM Geoteknik, Sweco Infrastructure, 2013-03-01 
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Sammanfattning: 

Planens syfte och förutsättningar 

Syftet med detaljplanen är främst att möjliggöra för nya bostäder i form av flerbo-

stadshus. Planen syftar även till möjliggöra nybyggnad av förskola, ombyggnad av 

angöringsficka till Fjällboskolan samt utbyggnad av gång- och cykelvägar. 

Planområdet ligger i Fjällbo Park inom stadsdelen Utby, cirka 6,5 kilometer öster om 

Göteborgs centrum. Planområdet är fördelat på sex delar och omfattar cirka 4,6 hektar 

och ägs av Familjebostäder, Västerstaden och Göteborgs stad. 

 

Figur 2 Ortofoto över del av Utby. Planområdets olika delar markeras med blå ovaler. 

Befintlig bebyggelse 

Fjällbohemmet, som idag kallas Fjällbo Park, stod färdigt 1939 och var då ett lantligt 

beläget fattighus. Anläggningen som helhet är ett intressant exempel på en institution 

i funktionalistisk stil. Institutionsområdet omfattas av kommunens bevarandeprogram 

från 1987 och har ett stort socialhistoriskt och byggnadshistoriskt värde. Idag inrym-

mer byggnaderna bl.a. skola, ålderdomshem och bostäder.  

Runt och inom Fjällbo Park har bostadsbebyggelse tillkommit under olika etapper. 

Småhusbebyggelsen runt planområdet består av mindre villor och radhus på tomter 

om cirka 3-400m
2
. Småhusen byggdes från 1910 och fram till 1970-talet. Öster om 

Fjällbohemmet tillkom fyra radhuslängor i två våningar och fyra punkthus i fyra till 

fem våningar och inredd vindsvåning under mitten av 2000-talet.  

Naturmiljö 

Fjällbo Park utgörs av flacka och öppna, gräsbevuxna ytor.  Inom gamla Fjällbohem-

mets område finns ett stort antal ädellövträd och andra speciella trädsorter. Östra de-

len av planen ligger vid Fjällbobergets sluttning. Tillgången till grönområden är god 

tack vare lokala grönområden och Fjällboberget. 
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Service 

Tillgängligheten med kollektivtrafik anses god. Med cykel och bil nås Fjällbo Park 

via Utbyvägen, Kanngjutaregatan och Sysslomansgatan. Parkeringsmöjligheterna är 

goda. Gång- och cykelvägar finns inom delar av Fjällbo Park och kopplar ihop områ-

det med kringliggande områden. Området är relativt flackt och tillgängligheten är god 

både vad gäller nivåskillnader och möjligheter att nå området.  

Inom Fjällbo Park finns en grundskola, två kommunala förskolor och två fristående 

förskolor. Det finns inga allmänna lekplatser som kommunen är huvudman för, dock 

lekplatser tillhörande skol- och förskoleverksamheterna. Vårdcentral och bibliotek 

finns i Gamlestaden och Bergsjön. Viss kommersiell service finns i närområdet, ett 

större utbud finns som närmst i Gamlestaden, Bergsjön, Partille eller kring Munke-

bäcks torg.  

Teknik 

Teknisk infrastruktur i form av VA, fjärrvärme, el och tele finns utbyggt i området.  

Planens innebörd och genomförande 

Planområdet är fördelat på sex delområden, se figur 2 för lägesbild: 

 

 Södra delen; ett flerbostadshus (BmSS) i en våning med 6 lägenheter. Parker-

ingsplats för boendet och Fjällboskolan. 

 Skolområde, angöringsficka för Fjällboskolan, ny gång- och cykelväg 

 Västra delen; sex flerbostadshus i tre till fyra våningar med cirka 110 lägenhe-

ter, transformatorstation 

 Mittendelen; tre flerbostadshus i fem våningar med cirka 50-60 lägenheter,  

 Östra delen; ett flerbostadshus i sex våningar med cirka 45 lägenheter 

 Skolområde; förskola i två våningar, ny gång- och cykelväg. 
 

Detaljplanen innebär att Fjällbo Park förtätas på ett antal platser i anslutning till be-

fintlig bebyggelse. Förtätningen sker med anpassning till intilliggande bebyggelse vad 

gäller volym, placering, angöring mm. Bebyggelsen ska utföras med en hög arkitek-

tonisk nivå och anpassas till Fjällbohemmets kulturmiljövärden. Avsikten är att den 

tillkommande bebyggelsen ska ha en egen karaktär och utgöra ett positivt tillskott i 

stadsdelen. Planförslaget innebär en förtätning med cirka 220 bostäder, både hyres- 

och bostadsrätter.  

Planförslaget innehåller även anpassning av planbestämmelser för vissa verksamheter 

mm i befintliga byggnader.  

Avtal om genomförande av detaljplanen kommer att tecknas med exploatörerna. 

Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida 

drift och underhåll. Exploatör/fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av kvarters-

mark. 

Avvikelser från översiktsplanen 

Planförslaget är förenligt med Göteborgs översiktsplan antagen 2009.  
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Planens syfte och förutsättningar 
 

Bakgrund och syfte 

Syftet med detaljplanen är främst att tillskapa nya bostäder i form av flerbostadshus. 

Planen syftar även till möjliggöra nybyggnad av förskola, ombyggnad av angörings-

ficka till Fjällboskolan samt utbyggnad av gång- och cykelbana längs del av Sysslo-

mansgatan.  

Bebyggelsen ska utföras med en hög arkitektonisk nivå och anpassas till Fjällbohem-

mets kulturmiljövärden  

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget i Fjällbo Park inom stadsdelen Utby, cirka 6,5 kilometer öster 

om Göteborgs centrum. 

Planområdet är fördelat på sex delar och omfattar total cirka 4,6 hektar och ägs av 

Familjebostäder, Västerstaden och Göteborgs stad.  

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

Kommunens mark utgör förskolans mark vid Kanngjutaregatan och större delen av 

planerad gång- och cykelbana längs Sysslomansgatan. Vid södra delen av Sysslo-

mansgatan upplåts marken med arrende till privatperson.  

 
Figur 3 Ortofoto över Fjällbo Park. Detaljplanens olika delar markeras med blå ovaler. 
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Planens avgränsning 

Planområdet är fördelat på sex delområden: 

 A1-2 Södra delen 

 B1-2 Skolområde och gång- och cykelväg 

 C1-3 Västra delen + läge för transformatorstation 

 D1-3 Mittendelen 

 E Östra delen  

 F Skolområde 

 

Den föreslagna plangränsen följer där möjligt befintliga fastighetsgränser, använd-

ningsgränser och egenskapsgränser samt befintlig struktur för att samspela med nu 

gällande detaljplan och förutsättningar.  

 
Figur 4 Planområdets olika delar markerat i gult för bostadsändamål och rött för skolområde eller gång- 

och cykelväg. C3, D2-3 (blå linje) utgör befintliga byggnader som ingår i planområdet Närliggande befintli-

ga byggnader är markerade med grått.   
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Planförhållanden 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger bebyggelseområde för området.   

För planområdets delar gäller: 

 detaljplan F 3911, laga kraft år 1991, för större delen av Fjällbo Park  

 detaljplan (stadsplan) F2651, laga kraft år 1947, för Fjällboskolan, del av 

gång- och cykelväg och mark för Bmss  

 detaljplan (stadsplan) E3055, laga kraft år 1962, för del av gång- och cykelväg  

 detaljplan (stadsplan), F3261 laga kraft år 1971, för del av gång- och cykelväg 

 fastighetsplan (tomtindelning) III-4461, berör fastighet Utby 131:1. 

Planernas genomförandetid har gått ut. 

Programsamråd för planområdet har antecknats av byggnadsnämnden 2010-12-14. 

Mark, vegetation och fauna 

Fjällbo ängar 

Fjällbo ängar, nordväst om planområdet, är ett populärt naturområde och entré till ett 

bergsområde och klättringsleder. Norr om planområdet, vid Fjällbobergets fot passe-

rar en naturstig som är cirka 5 km lång och är del av naturområdet mellan Fjällbo 

ängar och Bergsjön. Området är ett populärt friluftsområde, som är känt för sina 

klippformationer och små grottor. Fjällboberget är populärt för sina klättringsleder.  

Träd  

Inom gamla Fjällbohemmets område finns ett stort antal träd av olika slag. Det finns 

en del ädellövträd och andra speciella trädsorter. Då området är mycket stort beskrivs 

här några av de träd som finns inom planförslagets gränser (gäller C och D).  

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

allén bedöms alla träden som viktiga solitärer. Även vid mitten av området (D) finns 

rester av en lindallé som avgränsat Fjällbohemmet i öster. I de nordvästra delarna 

(C2) finns några viktiga solitärer i form av ett par valnötsträd och någon enstaka ek. I 

övrigt står i det västra planområdet bland annat björk, pil, hägg, oxel, körsbär, plom-

mon, lönn, körsbär och avenbok. I det centrala planområdet står, utöver allélindarna, 

lönn, rönn och körsbär.  

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

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

Utöver träden inom Fjällbohemmets område, finns inom planområdet inga särskilda 

naturvärden.  
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A Södra delen 

 

Område A utgör flacka och öppna, gräsbevuxna ytor. Inom A2 är en liten del av mar-

ken hårdgjord och nyttjas till parkering. Det finns ett tiotal träd (parklind, oxel, lönn 

och tysklönn) inom A1 och ett par, tre stycken parkträd utan artetikett inom A2.  

B Skolområdet 

 

Figur 7 Vy från Sysslomansgatan över område för ny angöringsficka till Fjällboskolan. 

Planområdet vid Fjällboskolan ligger mellan byggnaden i bilden ovan och Sysslo-

mansvägen. Marken är flack och gräsbevuxen. Den norra delen av skolområdet som 

utgör B2 är skolgård och hårdgjord yta.  

 

  

Figur 5-6 Vyer över befintliga öppna ytor och delar av trädbeståndet. 
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C Västra delen  

Även den västra delen utgörs till största delen av öppen, gräsbevuxen yta. Trädbe-

ståndet inom denna del beskrivs på sidan 9. I övrigt består marken av hårdgjord yta 

eller trädgårdsplaneringar. 

  

 
 
 
 
 
 

 

D Mittendelen 

Den lindallé som avgränsar Fjällbohemmet i öster är inte lika intakt som den västra 

allén, utan här finns enbart enstaka träd kvar. Likt övriga delar av planområdet består 

marken av gräsbevuxna, öppna och flacka ytor.  

  

Figur 8-9 Till vänster vy över delar av C1. Lindallén anas till höger i bild. Till höger vy över befintliga öppna 

ytor mellan de röda putsade husen och de vita trähusen (C2). I bilden syns ek, bok, björk mm.  

Figur 10 I västra delen av C2 står bland annat några 

valnötsträd och oxlar.  

Figur 11-12 Till vänster vy över del av lindallén. Till höger vy mot nordväst över markyta mellan Fjällbo-

hemmets byggnader och lindallén (som syns till höger i bild). 
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E Östra delen 

Östra delen av planen ligger vid Fjällbobergets sluttning och utgör en öppen, gräsbe-

vuxen yta. Marken sluttar från en nivån om cirka +30 meter över nollplanet i nordöst-

ra hörnet av planområdet, vid trädgränsen till vänster i bild, till cirka +19,5 meter vid 

parkeringen i bilden nedan. Utanför planområdet finns en blandskog, med inslag av 

bland annat ek och björk.  

 

Figur 13 Panoramabild över den östra tomten. I fonden syns blandskogen och delar av berget. 

F Skolområde, förskola 

Förskoleområdet är idag bebyggt med en envåningsbyggnad. Området utgör till störs-

ta delen skolgård eller övriga hårdgjorda ytor såsom parkeringsplats. Öster om försko-

lan finns ett antal äppelträd. Marken runt förskolan består av gång- och cykelbana och 

öppen gräsyta.  

Geoteknik 

Höjdförhållanden 

Norr om detaljplaneområdet reser sig ett höjdparti bestående av blottat berg, delvis 

jordtäckt och med vegetation. Blottat berg finns även i en ca 2-3 meter hög kulle i den 

västra delen av detaljplaneområdet. Terrängen inom detaljplaneområdet höjer sig 

mjukt från en nivå ca +25 m vid Utbyvägen till ca +38 m i områdets nordvästra hörn. 

Den mycket branta bergslänten utanför detaljplaneområdets norra gräns reser sig från 

en nivå ca +35 m till över +100 m på en sträcka av endast 60-70 m. Bergspartiet är 

något lägre i den nordöstra delen av detaljplaneområdet. 

Figur 14-15 Till vänster vy över gräsyta kring förskolan. Till höger syns några av äppelträden.  
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Jordlagerföljd 

Den naturliga jordlagerföljden inom området utgörs överst av ca 2-2,5 m torrskorpele-

ra följt av en lös lera som mot djupet övergår till att vara halvfast. Leran vilar på frik-

tionsjord, av ej bestämd mäktighet, innan berget tar vid. Lermäktigheten varierar stort 

inom området med förekommande uppstickande bergknallar centralt inom Fjällbo 

Park. Enligt tidigare utförda undersökningar och information hämtad från Stadsbygg-

nadskontorets detaljerade jordartskarta ökar lermäktigheten mot söder. I höjd med 

Utbyvägen visar tidigare utförda undersökningar på lermäktigheter på ca 30 m. I an-

slutning till planerad bebyggelse i nordöstra och nordvästra delen av området har ler-

mäktigheter på ca 2-15 m konstaterats. Enligt SGU:s jordartskarta samt SBK:s detal-

jerade jordartskarta förekommer även partier där marken i anslutning till det större 

bergspartiet i norr utgörs av fastmark med friktionsjord (sand/grus), vilket även styrks 

genom de undersökningar som gjorts som underlag till denna detaljplan. 

Stabilitet 

Marken är generellt mycket flack inom planområdet med undantag för övergången 

mot fastmarksområdena i norr där jordmäktigheten istället är begränsad eller till stor 

del utgörs av fastmark/friktionsjord. Stabilitetsförhållandena är tillfredsställande inom 

hela planområdet.  

Sättningar 

Inom områdets centrala delar utgörs marken av sättningsbenägen lera av varierande 

mäktighet (upp emot ca 30 m). Belastningsökningar inom de delar som utgörs av lera 

kan ge upphov till sättningar. Sättningarna kan uppstå till följd av t.ex. uppfyllnader 

av marken eller sänkning av grundvattnet. Detta kan ge skadliga sättningar på om-

kringliggande byggnader eller anläggningar. Se vidare under grundläggning för han-

tering av sättningsrisken.  

Grundläggning 

De flesta byggnaderna är enligt planförslaget i flera våningsplan, vilket innebär stora 

marklaster. Byggnadernas storlek och de geotekniska förutsättningarna som råder 

inom området medför att byggnader i mer än två våningsplan rekommenderas utföras 

med pålgrundläggning. I läget för planerad byggnation i de nordöstra delarna är ler-

mäktigheten dock begränsad. Beroende på nivåsättning och utformning av källardelar 

i kombination med ytterligare geoteknisk undersökning inom husläget kan denna 

byggnad kunna komma att grundläggas med delvis eller utan pålning. 

Mindre byggnader som uppförs i ett våningsplan anses kunna grundläggas med platta 

på mark. Dock kan viss kompensationsgrundläggning krävas.  

Bergteknisk undersökning 

Berget inom det aktuella området utgörs av medelkornig gråröd till rödgrå gnejs till 

granit. Det finns även strökorn av kalifältspat i berget. Alla de bergsslänter som un-

dersökts bedöms idag vara stabila. Det bedöms inte heller föreligga några stabilitets-

problem vid eventuella framtida bergschaktningsarbeten. 
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Markradon 

Den markradonundersökning som gjorts inom området visar att berggrunden utgörs 

av normalradonmark. Detta innebär att nykonstruerade byggnader ska vara radon-

skyddade. Det innebär att byggnadens grundkonstruktion inte får ha uppenbara otät-

heter där markluft kan komma in. 

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

Fjällbohemmet, som idag kallas Fjällbo Park, stod färdigt 1939 och var då ett lantligt 

beläget fattighus. Det var vid tillkomsten en efterföljare till Gibraltar fattigvårds-

anstalt. Verksamheten drevs delvis efter gammalt mönster men byggnaderna speglar 

1930-talets synsätt. Anläggningen som helhet är ett intressant exempel på en institu-

tion i funktionalistisk stil. Institutionsområdet omfattas av kommunens bevarandepro-

gram från 1987 och har ett stort socialhistoriskt och byggnadshistoriskt värde. Idag 

inrymmer byggnaderna bl.a. skola, ålderdomshem och bostäder. Alla byggnader var 

ursprungligen målade i ljus kulör. Idag är byggnaderna milt roströda, ljusblå eller ljust 

gula.  

 

 
Figur 16 Gammalt flygfoto över Fjällbohemmet. Marken kring Fjällbohemmet är hittills obebyggd. 

 
Figur 17 Historisk vy från Utbyvägen 
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Figur 18 En av byggnaderna som utgjorde institutionsområdet Fjällbohemmet. 

Inga fornlämningar finns inom planområdet. Närmsta fornlämning finns cirka 100-

120 meter norr om planområdet och är ett gravröse från bronsåldern.  

Övrig befintlig bebyggelse 

Runt och inom Fjällbo Park har bostadsbebyggelse tillkommit under olika etapper. 

Småhusbebyggelsen, som är ett egnahemsområde, närmast runt planområdets delar 

består av mindre villor på tomter om cirka 3-400m
2
. Småhusen byggdes från 1910 

och fram till 1970-talet.  

Inom de östra delarna tillkom fyra radhuslängor i två våningar och fyra punkthus i 

fyra till fem våningar och inredd vindsvåning under mitten av 2000-talet.  

 

Figur 19 Bebyggelsen i öster som tillkom i mitten av 2000-talet. Fjällboberget i fonden.  

  



 

Göteborgs Stad, Planhandling  16 (47) 

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Tillgänglighet och trafik 

På Utbyvägen finns kollektivttrafikhållplatser (buss) i anslutning till Frimästaregatan 

och strax väster om rondellen vid Utbyvägen/Slåttängsgatan/ 

Österlyckan. Även på Slåttängsgatan, i höjd med bostäderna i planförslagets nordväst-

ra delar, finns hållplats. Tillgängligheten med kollektivtrafik anses god. 

Fjällbo Park nås med bil via Utbyvägen och Sysslomansgatan. Förskolan i öster nås 

via Kanngjutaregatan och anslutande lokalgator från Utbyvägen. Parkeringsmöjlighe-

terna är goda.  

Gång- och cykelväg finns längs Utbyvägen som nås via Sysslomansgatan där bland-

trafik gäller. Gång- och cykelvägar finns inom delar av Fjällbo Park och kopplar ihop 

området med kringliggande områden, i övrigt gäller blandtrafik på gatorna inom om-

rådet.  

Området är relativt flackt och tillgängligheten är god både vad gäller nivåskillnader 

och möjligheter att nå området.  

Service 

Inom Fjällbo Park finns grundskola (F-5) med cirka 400 elever och sju fritidsavdel-

ningar för cirka 350 elever. I dagsläget finns det även två kommunala förskolor och 

två fristående förskolor.  

Inom Fjällbo Park finns inga allmänna lekplatser som kommunen är huvudmanför, 

dock lekplatser tillhörande skol- och förskoleverksamheterna.  

Tillgången till grönområden är god tack vare lokala grönområden och Fjällboberget. 

Vårdcentral och bibliotek finns i Gamlestaden och Bergsjön. Viss kommersiell servi-

ce finns i närområdet, ett större utbud finns som närmst i Gamlestaden och Bergsjön 

eller kring Munkebäcks torg. Till Partille centrum där det finns ett utbud av kommer-

siell service och även viss kommunal service i form av bibliotek, vårdcentral mm är 

det cirka 4 km. Även i Sävedalen finns viss service.  

Teknik 

Teknisk infrastruktur i form av VA, fjärrvärme, el och tele finns utbyggt i området.  

Störningar 

En enkel beräkning har gjorts av bullernivåer längs Sysslomansgatan, som är den 

mest trafikerade gatan som planområdet berörs av. Längs större delen av Sysslomans-

gatan klaras riktvärdet 55dBA ekvivalent nivå. Längs södra delen av gatan genererar 

dock trafiken bullernivåer över 55 dBA ekvivalent nivå inom en kilformad zon på 

cirka 0-15 meter från vägkant.  
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Detaljplanens innebörd och genomförande 

Detaljplanen möjliggör uppförande av nya bostäder, möjlighet till utbyggnad av angö-

ringsficka för Fjällboskolan och utökning av byggrätten för förskola vid Kanngjutare-

gatan i Fjällbo Park. Ny gång- och cykelbana föreslås från Utbyvägen, längs del av 

Sysslomansgatan och förbi Fjällboskolan. Planförslaget innehåller även anpassning av 

planbestämmelser för vissa befintliga verksamheter och förhållanden.  

Föreslagen ny bebyggelse rymmer totalt cirka 220 bostadslägenheter, både hyresrät-

ter, bostadsrätter och BmSS-lägenheter.  

Detaljplanen innebär att Fjällbo Park förtätas på ett antal platser i anslutning till be-

fintlig bebyggelse. Förtätningen föreslås ske med anpassning till intilliggande bebyg-

gelse vad gäller volym, placering, angöring mm. Avsikten är att den tillkommande 

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

Avtal om genomförande av detaljplanen kommer att tecknas med exploatörerna. 

Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida 

drift och underhåll. Exploatör/fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av kvarters-

mark. 

Läshänvisning/avgränsning 

Varje delområde beskrivs med bild och text under rubrik med respektive bokstav, se 

nedan. Efter områdesinledningen följer beskrivning av specifika frågor.  

I illustrationsritningen, blad 3 av plankartorna, framgår utbyggnadsförslaget i sin hel-

het. Illustrationsritningen visar till visa delar ett något större sammanhang än planom-

rådets avgränsning, för läsbarhet och förståelse för helheten. Gällande detaljplan möj-

liggör allt som illustreras på illustrationsritningen men som ligger utanför denna plans 

gränser, därav skillnad i avgränsning för planförslaget och det illustrerade området. 

Bebyggelse 

Planområdet är fördelat på sex delområden, se nästa sida för karta: 

 

 A1-2  Södra delen; ett flerbostadshus (BmSS) i en våning, parkering 

 B1-2 Skolområde, angöring Fjällboskolan, gång- och cykelväg 

 C1-3 Västra delen; sex flerbostadshus i tre till fyra våningar, befintliga verk-

samheter och transformatorstation 

 D1-3 Mittendelen; tre flerbostadshus i fem våningar, befintliga verksamheter 

 E Östra delen; ett flerbostadshus i sex våningar med källargarage 

 F Skolområde, förskola i två våningar 

 

Delområdena har utformats av olika arkitektkontor och kommer att få olika karaktär. 
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Figur 20 Planområdets olika delar (A-F) markerat i gult (bostäder) och rött (skolområde eller gång- och 

cykelväg). Befintliga byggnader som ingår i planområdet har markeras med blå linje. Närliggande befintli-

ga byggnader är markerade med grått.   
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A – Bostäder  

Vid södra entrén till Fjällbo Park, öster om Sysslomansgatan, planeras ett mindre 

flerbostadshus att byggas. Byggnaden avses rymma bostäder med särskild service (så 

kallat BmSS-boende) vilket innebär en form av gruppboende för personer med olika 

former av funktionshinder. På Göteborgs stads hemsida går att läsa mer om vad ett 

BmSS-boende är för något.  

Planförslaget möjliggör en byggnad med sex mindre lägenheter och tillhörande ge-

mensamma ytor. Ett BmSS-boende inrymmer även ytor för övernattande personal. 

Föreslagen byggrätt har en högsta sammanlagd byggnadsarea om 600m
2
. Den före-

slagna bostadsbyggnaden är cirka 500m
2
 och komplementbyggnaderna cirka 50m

2
. 

 

Figur 21 Situationsplan över föreslagen bebyggelse. Illustration av D Office Arkitekter. 

Öster om området ligger mindre fristående enbostadshus i en våning med låga sadel-

tak. Med bakgrund av dessa volymer föreslås en envåningsbyggnad med en högsta 

nockhöjd om 4 meter och flackt tak på platsen.  

Färdigt golv på den föreslagna byggnaden beräknas hamna på cirka +17 meter över 

nollplanet. Gatunivån mitt i korsningen mellan Sysslomansgatan och Fjällbogatan 

ligger på+16,4. Barberaregatan sluttar åt söder och har en höjd på +15,8 vid korsning-

en Fjällbogatan och Barberaregatan och + 17,6 cirka 60 meter in på gatan. Sysslo-

mansgatan ligger på ungefär samma höjd (+17,7) cirka 50 meter norrut från korsning-

en med Fjällbogatan.  
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Figur 22 Sektioner genom byggnaden. Se figur 19 för snittens läge (A-A, B-B).  

Illustration av D Office Arkitekter. 

Längs Sysslomansgatan förekommer bullerstörningar som begränsar byggnadens pla-

cering mot väster. Komplementbyggnader eller plank föreslås kunna placeras i denna 

zon för att skydda och avgränsa uteplatser.  

Korttidsangöring föreslås ske via angöringsficka från Fjällbogatan. Den befintliga 

parkeringsplatsen inom A2 föreslås utökas söderut till förmån för de nya bostäderna 

och Fjällboskolan. 

Ny bebyggelse innebär förändrade solförhållanden för omgivningen. Den föreslagna 

byggnaden ligger relativt nära befintlig bebyggelse och för att utreda vilken påverkan 

den föreslagna bebyggelsen har på omgivande bebyggelse har en solstudie gjorts. 

Solförhållanden runt höst- och vårdagjämning samt vinter- och sommarsolståndet 

redovisas.  

Den föreslagna byggnadens låga höjd gör att skuggpåverkan är begränsad. Under 

sommarsolståndet kastar byggnaden en mycket liten skugga som först runt kl 20 faller 

in på ett fåtal tomter längs södra Barberaregatan. Vid höst- och vårdagjämning är för-

hållandena likvärdiga. Även vid denna tid på året är skuggans utbredning och påver-

kan begränsad. Först framåt sen eftermiddag rör sig skuggan mot bostäderna längs 

södra Barberaregatan. Under vintersolståndet kastar byggnaden en längre skugga som 

under tidig eftermiddag skuggar de närmsta bostäderna längs Barberaregatan. Studien 

visar att skuggförhållandena förändras marginellt för några av bostäderna längs Bar-

beraregatan. Förändringen bedöms acceptabel. Se nästa sida, figur 23, för solstudiedi-

agram. 
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Figur 23 Solstudie av föreslagen ny byggnad inom område A.  

Studie gjord av D Office Arkitekter. 
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B - Skolområde Fjällboskolan, gång- och cykelväg, park 

Fjällboskolans befintliga angöringsplats behöver byggas om och utökas. En angö-

ringsficka med in och utfart i skilda lägen föreslås.  

Från Utbyvägen och längs västra sidan av Sysslomansgatan planeras för en gång- och 

cykelväg som ansluter till den nya angöringsfickan utanför Fjällboskolan och kopplas 

till befintligt gång- och cykelbanenät inne i Fjällbo Park (läs vidare under Gator och 

gc-vägar sid 32). Mark som idag betecknas som parkmark i gällande detaljplan ändras 

genom detta planförslag till skolområde och gatumark (B1) för att tillgodose detta 

ändamål. 

Norr om Fjällboskolan finns en yta som i gällande plan är betecknad som parkmark 

(B2). Marken används som skolgård och ändras i samband med detta planförslag till 

skoländamål. Ingen byggrätt föreslås utan marken avses fortsatt vara skolgård. An-

gränsade yta betecknas som PARK. 

 

Figur 24 Befintlig skolgård inom B2. 

C – Bostäder och befintlig verksamhet 

I den västra delen planeras för hyresrätter fördelat i sex flerbostadshus. Delområde C1 

ligger mellan befintlig bebyggelse och lindallén som avgränsar Fjällbo Park mot en-

bostadshusen i väster. C2 ligger i nordvästra delen av Fjällbo Park och C3 omfattar en 

befintlig byggnad i väster.  

Fjällbohemmet kännetecknas av de raka linjerna i bebyggelsen. Husen är putsade 2-3 

vånings lamellhus med sadeltak och med högre våningshöjd än dagens standard för 

bostäder. Volymerna är homogena och bebyggelsen har enhetlig karaktär och uttryck. 

Byggnaderna har en tydlig riktning med gavlar i nord-sydlig riktning och ligger i raka 

rader i en parkmiljö med gräs, buskage och träd mellan husen. Ytorna kring byggna-

derna är offentliga och gångvägarna går ända fram fasadliv. I vissa av byggnaderna 

finns t.ex. förskola, äldreboende mm, där vissa privata zoner har etablerats kring be-

byggelsen.  
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Väster om planområdet ligger ett egnahemsområde med mestadels friliggande enbos-

tadshus och några radhus, i ett till två plan med inredd vind, med en småskalig struk-

tur och privata tomter runt husen.  

Inom C1 planeras för två flerbostadshus vars utformning ska vara en länk mellan de 

två olika strukturerna med det småskaliga egnahemsområdet och Fjällbo hemmets 

byggnader. Den nya bebyggelsen har samma orientering och riktning som Fjällbo-

hemmets byggnader men de föreslås vara mer uppbrutna till formen för att ge ett mer 

småskaligt intryck. Nya offentliga platsbildningar, rum och vägar skapas för att stärka 

den befintliga offentliga strukturen. Byggnaderna inom C1 får en halvoffentlig träd-

gårdssida åt väster med anledning av den avgränsande lindallén. Utgångspunkt kring 

lämplig placering och utformning av den nya bebyggelsen har varit att följa bebyggel-

sens riktning, men att ändå vara tydlig med att skapa en egen karaktär för den nya 

bebyggelsen som för att tydligt visa att det är ett tillägg i området.  

 

Figur 25 Modellskiss över ny (träfärgade volymer) och befintlig bebyggelse (vita volymer) inom område C 

och D. Vy från söder. Se även se figur 1. Illustration av Norconsult. 

 
Figur 26 Modellskiss över ny (träfärgade volymer) och befintlig bebyggelse (vita volymer) inom område C1. 

Vy från väster. Illustration av Norconsult. 
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I den norra delen, C2, flyttas en kvartersgata närmare de befintliga trähusen allra 

högst upp i norr och fyra nya byggnader placeras söder om den nya. En ny kvartersga-

ta anordnas inom C2, söder om de fyra nya byggnaderna (se figur 28 och 36). Den 

föreslagna bebyggelsen inom C2 har placerats förskjutet i förhållande till omgivande 

bebyggelse för att behålla siktlinjer mellan de nya byggnaderna och för att utsikten 

från de befintliga husen i norr ska påverkas så lite som möjligt.  

 

Figur 27 Modellskiss över ny (träfärgade volymer) och befintlig bebyggelse (vita volymer) inom område  

C2. Vy från sydväst. Illustration av Norconsult. 

I den västra delen av Fjällbo Park är befintliga byggnader två våningar med förhöjd 

våningshöjd. Den nya bebyggelsen inom C1 föreslås att utföras i tre våningar. Inom 

C2 har det med bakgrund av topografin och läget i området bedömts vara möjligt att 

föreslå ett något högre våningsantal om fyra våningar för det tre västligaste av de fyra 

byggnaderna. De byggnader inom C2, som avses vara fyra våningar, planeras utföras 

med den nedersta våningen i souterräng för anpassning till topografin, se avsnitt om 

tillgänglighet för sektion. 

De nya byggnaderna ska ha sadeltak. En byggnadshöjd om 9 respektive 12 meter fö-

reslås, vilket medger 3 respektive 4 våningar. Komplementbyggnader får ha en högsta 

nockhöjd om 4 meter. Största tillåtna byggnadsarea är specifikt för varje byggnad och 

medges i storleksordningen 1200, 650, 450 och 250m
2
. Totalt rymmer föreslagen be-

byggelse cirka 110 lägenheter. 
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Figur 28 Illustrationsplan över föreslagen ny bebyggelse inom område C. Illustration av Norconsult.  

Yta för cykel- och bilparkering finns avsatt liksom för cykelförråd och sophanterings-

förråd. Angöring till den nya bebyggelsen sker från befintlig gatustruktur, mindre 

ändringar kan komma att behövas.  

Inom C3 finns en befintlig byggnad som rymmer förskola och gruppboende. Av plan-

tekniska skäl omfattar planändringen denna byggnad. I gällande plan gäller använd-

ningen B-bostäder för byggnaden. I den användningen ryms inte förskola, varför den 

användningen läggs till.  

D – Bostäder, kontor och verksamheter 

Område D omfattar östra delen av Fjällbohemmets, dels ny bebyggelse och dels två 

befintliga byggnader innehållande tvätteri respektive storkök, kontor och bostäder.  

Centralt i Fjällbo Park finns ett öppet stråk i nord-sydlig riktning som bedömts lämp-

ligt för förtätning. Här föreslås tre flerbostadshus.  

I områdets närhet finns högre byggnadsvolymer än övriga delar av Fjällbo Park, dels 

har södra delen av byggnaden inom D3 fyra våningar med förhöjd våningshöjd och 

sockel och dels finns de fyra punkthusen med fem våningar och inredd vindsvåning 

öster som tillkom under 2000-talet.  

Nytt läge för kvartersgata. 

Ny kvartersgata. 
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Figur 29 Illustrationsplan över föreslagen ny bebyggelse. Se även figur 1 och 25. Röd pil markerar stråk 

som avses öppnas för gång- och cykeltrafik. Illustration av Norconsult. 

Förtätningen föreslås ske koncentrerat i form av tre punkthus i fem våningar. Två av 

byggnaderna placeras i nedre delen av den öppna ytan och ett placeras i anslutning till 

punkthusen i nordost. Punkthus 1 och 2 är placerade med entréerna mot varandra så 

att det tillsammans med övrig bebyggelse bildas en form av gård.  

De nya punkthusen behåller strukturen i området genom att vara placerade fritt i en 

öppen parkmiljö med både träd, buskar och gräsytor, som korsas av mindre vägar. 

Föreslagna volymer avser väva samman Fjällbohemmets område och området i öster.  

De nya byggnaderna avses utföras med sadeltak. En byggnadshöjd om 16 meter före-

slås, vilket medger 5 våningar. Största tillåtna byggnadsarea är 400m
2 

per punkthus. 

Komplementbyggnader får ha en högsta nockhöjd om 4 meter.  

Totalt rymmer föreslagen bebyggelse 50-60 lägenheter. Yta för cykel- och bilparker-

ing finns avsatt liksom för komplementbyggnader. Angöring till den nya bebyggelsen 

sker från befintliga kvartersgator.  

I samband med exploateringen avses det öst-västliga stråket som idag är stängt, öpp-

nas upp för gång- och cykeltrafik, se figur 29.  

Inom D2 finns en befintlig byggnad där tvätteriverksamhet pågår. Gällande detaljplan 

tillåter verksamheter, kontor och skola i byggnaden. Om tvätteriverksamheten inte 

avser fortsätta sin verksamhet skulle byggnaden kunna rymma bostäder varför mark-

användningen föreslås utökas till att tillåta även detta. Användningen skola tas bort. 

Hus 1 

Hus 2 

Hus 3 
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Övriga bestämmelser i gällande detaljplan föreslås fortsätta gälla. Ingen byggrätt till-

kommer.  

I byggnaden inom D3 inryms bland annat storkök där matportioner bereds och sedan 

levereras. Storköket fungerar även som matsal för skolbarn. Denna verksamhet har 

inte stöd i gällande detaljplan, men bedöms kunna fortsätta drivas på platsen, varför 

planbestämmelserna justeras för att tillåta även denna verksamhet.  

 
Figur 30 Modellskiss över ny (träfärgade volymer) och befintlig bebyggelse (vita volymer) inom område C 

och D. Vy från sydost. Illustration av Norconsult. 

E - Bostäder  

I områdets nordvästra del föreslås ett flerbostadshus i sex våningar och källargarage. 

Tomtens läge och den dramatiska naturen är en tillgång för området och tas tillvara 

genom utformningen av byggnaden, bland annat sker entré till lägenheterna via loft-

gång på sidan mot berget. Byggnaden är riktad mot sydväst och är placerad i vinkel 

för att följa terrängen och fastighetens form. 

Figur 31 Modellskiss över föreslagen bebyggelse. Vy från sydväst. Illustration av Kanozi Arkitekter. 
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Nivåskillnaderna på fastigheten tas tillvara genom att garaget kan nås från gatunivå 

och placeras under byggnaden utan att utgöra bottenplanet. Framför byggnaden place-

ras gemensam lekplats, trädgårdar och uteplatser.  

Byggnadens placering och volym innebär att den kommer utgöra en fond mot bakom-

liggande skog och berg. Det föreslagna våningsantalet bevarar siktlinjer mot berget. 

Anpassad utformning av byggnaden med en glasad länk mellan de två byggnadskrop-

parna skapar siktlinjer även genom byggnaden. Kopplingar till naturstigen längs 

bergsfoten ska bevaras och stärkas.  

Den speciella takutformningen med gavel på långsidan som befintliga punkthus har, 

föreslås ge karaktär åt ny bebyggelse. Förskjutningar i huskropparna och de vinklade 

balkongerna bryter upp formen.  

Angöring kommer ske från väster via befintliga kvartersgator. Parkering kommer ske 

i källargarage, men kommer även att anordnas söder om byggnaden för boende i om-

rådet.  

Största tillåtna byggnadsarea är 1000m
2
 och högsta tillåtna nockhöjd är +46,6 i meter 

över nollplanet.  

 Figur 32 Sektion genom föreslagen byggnad inom område E. Sektion av Kanozi Arkitekter. 

Figur 33 Modellskiss över föreslagen bebyggelse. Vy från sydväst. Illustration 

av Kanozi Arkitekter. 
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F – Förskola och naturmark 

Lokalförvaltningen önskar bygga ut förskoleverksamheten på Kanngjutaregatan till 

att omfatta 6 avdelningar. En ny byggnad planeras i fastighetens västra del för att dra 

nytta av tomtens läge nära ett naturområde samt solförhållanden dagtid.   

Planförslaget medger en största sammanlagda byggnadsarea om 900 m
2
 och en högsta 

byggnadshöjd om 8 meter, vilket innebär en byggnad i två våningar med flackt tak. 

Föreslagen byggnad är cirka 800m
2
. Taklutningen har begränsats till högst 22 grader. 

Komplementbyggnader får ha en högsta nockhöjd om 4 meter.  

I samband med nybyggnationen ses även parkerings- och angöringsmöjligheterna 

över. All angöring till förskolan sker idag från Kanngjutaregatan. I och med utök-

Figur 34 Illustrationsplan över föreslagen bebyggelse inom område E. Illustration av Kanozi Arkitekter. 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  30 (47) 

ningen av verksamheten ökar behovet av parkeringsplatser och bättre vändmöjlighe-

ter.  

Vi nybyggnation ska, om möjligt, plats avsättas för vändplan för renhållningsfordon. 

Utrymme för att anlägga en vändplan av den storlek som krävs är begränsat för aktu-

ell fastighet varför ett alternativt angöringssätt har studerats. Detta alternativ bedöms 

vara det mest trafiksäkra och effektiva för att skapa en så bra förskolegård som möj-

ligt och för att skapa en rimlig logistik för varuleveranser och renhållningsfordon mm.  

Förslaget innebär att förskoleområdet utökas åt öster, på mark som idag är anlagd 

gräsmatta och angivet som PARK i gällande detaljplan. På denna yta föreslås en 3,5 

meter bred intern gata som ansluter Kanngjutaregatan med Sysslomansgatan. Gatan 

blir enkelriktad och kommer endast användas för angöring för renhållningsfordon, 

varutransporter och räddningstjänst. Gatan begränsas för obehörig trafik med hjälp av 

en bom i den västra respektive i den östra delen. Ambitionen är att transporter till för-

skolan ska kunna ske utan vändning och istället kunna köra igenom området. Gatan 

kommer bli en förlängning av Kanngjutaregatan i öst och ansluts till Sysslomansgatan 

med en ny in- och utfart i väst, men kommer inte att vara allmänt tillgänglig då den 

ligger inom förskolans område och inte kommer vara del av lokalgatunätet. Den in-

terna gatan kommer att avgränsas med staket från själva förskolegården.  

Leveranser sker regelbundet till skolans kök, vilket kommer vara placerat i byggna-

dens sydöstra hörn. Återvinningshuset föreslås placeras i anslutning till köket på går-

dens sydvästra del.  

 

 

 

Del av Kanngjuta-

regatan som över-

förs till förskolans 

område. 

Ny gång- och cy-

kelväg 

Flyttad gång- och 

cykelväg 

Sysslomansgatan 

Intern gata för 

renhållningsfordon 

och varutransporter 

mm. Inte allmänt 

tillgänglig.  

Befintlig gång- och 

cykelväg.  

Naturlek  

Nuvarande läge för 

gång- och cykelväg 

Figur 35 Illustrationsplan över förskoleområdet och den nya förskolan.  

Illustration av ÅF. 
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Enligt Göteborgs stads parkeringsnorm, som tar hänsyn till typ av verksamhet, av-

stånd och tillgång till kollektivtrafik samt läge i staden, bör minst 18 parkeringsplatser 

anläggas. Den interna vägen ger bra möjligheter att skapa en funktionell parkerings-

plats i anslutning och koncentrerat till förskolegården. 17 parkeringsplatser med angö-

ring från Kanngjutaregatan föreslås. I sydvästra hörnet av fastigheten föreslås en han-

dikapparkering samt en korttidsparkering. Parkeringsplatserna på östra sidan avses 

kunna nyttjas av besökare till naturområdet kvällar och helger.  

Antalet cykelplatser bör vara anpassat till det behov som finns. Möjlig cykelparkering 

är intill handikapparkering eller i anslutning till förrådsbyggnaden i öster.  

Idag går en gång- och cykelväg längs med förskolans södra och östra fastighetsgräns. 

Den del av gång- och cykelvägen som ligger på östra sidan av förskolan föreslås i och 

med utökningen av förskoleområdet att flyttas cirka 10 meter österut. Gång- och cy-

kelvägen söder om förskolan flyttas inte, dock avses den södra fastighetsgränsen flyt-

tas marginellt söderut. Förändringen av förskoleområdet redovisas i planförslaget, 

men flytt av gång- och cykelvägen öster om förskolan redovisas inte då läge för gång- 

och cykelvägen redan har stöd i gällande detaljplan.  

Gränsen för lokalgatan/Kanngjutaregatan flyttas i och med förskolans utökning cirka 

30 meter österut. För att behålla kopplingen för gång- och cykeltrafik till/från Kann-

gjutaregatan föreslås en gång- och cykelväg på vad som idag är trottoar längs södra 

sidan av Kanngjutaregatan. Till följd av föreslagen gång- och cykelväg utökas lokal-

gatan något norrut.  

Ett litet område planläggs som allmän plats – naturmark i planens östra del. Denna 

mark är kvartersmark i gällande plan, men fyller en större funktion som del av an-

gränsade naturmark. Över denna del går del av naturstigen mellan Fjällbo Park och 

Bergsjön. I övrigt ligger stigen helt utanför planområdet och på kommunalägd mark.  

Bevarande 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att ny bebyggelse tillkommer i anslutning 

till Fjällbohemmets byggnader som har byggnadshistoriska bevarandevärden.  

Varsamhetsbestämmelser har infört för tillkommande bebyggelse inom område C och 

D som innebär att ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn och anpassning 

till omgivningens egenart. Element såsom volym och skala har beaktats i utformning-

en av den nya bebyggelsen. Samma bestämmelse om takvinkel som i gällande detalj-

plan för Fjällbohemmets byggnader föreslås. I den västra delen har även samspelet 

med befintliga byggnaders riktning beaktats.  Den föreslagna bebyggelsen ska dock 

ges ett eget uttryck för att visa att de utgör ett tydligt tillägg.  

Planförslaget omfattar även tre av de befintliga byggnaderna. Utöver anpassning gäl-

lande markanvändningen, se respektive områdesbeskrivning C och D, så föreslås gäl-

lande detaljplans bestämmelser om rivningsförbud och varsamhet att fortsatt gälla.  

För den allra östligaste bebyggelsegruppen har inga särskilda åtgärder utifrån kultur-

miljöaspekten bedömts nödvändiga. 
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Trafik och parkering 

Utöver Sysslomansgatan ligger gator och parkering i området helt inom kvartersmark 

och sköts av markägaren/samfällighetsförening. Sysslomansgatan sköts av Göteborgs 

stad.  

Eftersom gatorna inne i området ligger inom kvartermark regleras inte förändringarna 

exakt i detaljplanen utan markägarna ansvarar för lämpliga lösningar så föreslagen 

bebyggelse. Kvartersgator avses fortsatt ägas och skötas av markägaren.  

Gator, GC-vägar 

För den planerade bebyggelsen kan befintligt gatunät nyttjas.  

På vissa platser behöver kvartersgator eller gc-vägar kompletteras eller ändras något, 

men strukturen i stort bevaras. Eventuella ändringar av kvartersgator eller gc-vägar 

inom kvartersmark regleras inte i detaljplanen, men beskrivs och redovisas illustrativt 

i planhandlingarna.  

Del av gång- och cykelväg vid förskolan vid Kanngjutaregatan avses flyttas cirka 10 

meter. Ny gång- och cykelväg planeras vid Kanngjutaregatans allra västligaste del för 

att knyta samman gång- och cykeltrafik mellan Kanngjutaregatan och Sysslomansga-

tan, se figur 35.  

Från Utbyvägen och längs västra sidan av Sysslomansvägen planeras en ny gång- och 

cykelväg. Den nya gc-vägen planeras ansluta till den föreslagna angöringsfickan till 

Fjällboskolan och befintlig gc-väg norr om Fjällboskolan. Överfart föreslås även över 

Sysslomansgatan för att koppla till gc-väg som leder österut intill Sven Eliassons äng.  

Inom område C2 möjliggör planförslaget fyra flerbostadshus. För att den föreslagna 

bebyggelsen ska vara möjlig behöver befintlig gata till husen med adress Fjällbo Park 

29-35 flyttas cirka 5-10 meter norrut. Den nya gatan som matar husen inom C2 plane-

ras att kopplas samman med befintlig gata söderut för och på så vis öppna för rund-

körning och en tydligare koppling mellan områdena, se figur 28.  

Angöring för bebyggelsen i mitten (D) avses ske från söder för punkthus 1 och 2. Där 

finns befintlig gata och parkering. Några av de gångvägar som finns i området plane-

ras byggas ut för att möjliggöra framkomst med fordon.  

Genom Fjällbo Park i östvästlig riktning finns ett stråk som idag är stängt i gräns mot 

det nyare området i öster, se figur 29. Detta stråk kan med fördel öppnas för gång- 

och cykeltrafik. I anslutning till detta kan parkeringsplatser anordnas, trafiksäkerhets-

åtgärder får i sådant fall anordnas för att gående, cyklister och bilister kan samsas om 

ytan.    

Cykel- och bilparkering 

Erforderlig parkering anordnas inom kvartersmark. Yta för cykelparkering finns i 

anslutning till planerad bebyggelse. Även byggrätter för komplementbyggnader som 

kan rymma cykelförråd föreslås. Bilparkering föreslås ske likt befintligt system inom 

mindre parkeringsplatser eller längs gator.  

Inom område A föreslås en större parkeringsplats till förmån för bostäderna inom A 

samt Fjällboskolans verksamhet. Infart ska ske från Fjällbogatan.  
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Tillgänglighet och service 

Inga förändringar av kollektivtrafiken eller annan service planeras. Ett ökat antal i 

området boende kan dock ge underlag för högre turtäthet, utökning av trafikerande 

busslinjer och utveckling eller etablering av annan service.  

Marken inom Fjällbo park är relativ flack och tillgängligheten för planerad bebyggel-

se bedöms bli tillfredsställande.  

I planens nordvästra del (C2) föreslås befintlig gata till husen med adress Fjällbo Park 

29-35 flyttas. Detta innebär att den nya gatan hamnar högre än befintlig gatunivå och 

att tillgängligheten till befintliga entréer i dessa hus förbättras. Entréerna angörs idag 

via trappor (med mellan 6-11 trappsteg) eller med ramp från gatan. Genom flytt av 

gatan kommer behovet av trappor och ramper att minska, se sektion nedan i figur 36.  

Figur 36 Sektion genom ny bebyggelse inom C2 och nytt läge för kvartersgata. Sektion av Norconsult.  

Friytor 

Inom och i anslutning till Fjällbo Park finns gott om befintliga lekplatser, grön- och 

rekreationsytor.  

Naturmiljö  

Lindallén i väster ska bevaras och på marken närmst träden får inga byggnader uppfö-

ras.  

Inom området finns ett antal stora träd, främst gäller detta inom C2. Den föreslagna 

bebyggelsen har placerats för att bevarande av några värdefulla solitärer ska vara möj-

ligt. Placeringen är även anpassad till de kulturmiljövärden i form av bebyggelse som 

finns på platsen, vilket innebär att en del träd kommer att behöva tas ner för att ge 

plats åt föreslagen bebyggelse. Avsikten är dock att så många träd som möjligt ska 

bevaras och där så inte är möjligt, kompenseras genom återplantering.  

Över område E’s södra del har en gångstig (se figur 13), som ansluter till naturstigen 

längs berget, etablerats. I och med föreslagen bebyggelse kommer denna stig att för-

svinna. Anslutning till naturstigen kommer dock vara möjligt söder om föreslagen 

bebyggelse istället.  

Ett litet område planläggs som allmän plats – naturmark i planens östra del. Denna 

mark är kvartersmark i gällande plan, men fyller en större funktion som del av an-

gränsade naturmark. Över denna del går del av naturstigen mellan Fjällbo Park och 

Bergsjön.  
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Sociala aspekter  

Möjligheterna att få en tillgänglig bostad i befintliga bostadsmiljöer är begränsade, 

varför integrering av nya, tillgänglighetsanpassade bostäder och t.ex. boende med 

särskild service (BmSS) är av högsta vikt.  

Bostäderna som planeras kommer uppföras till största delen av allmännyttan.   

Planen möjliggör fler bostäder med god boendemiljö med nära till naturen, service, 

skola mm.  

Teknisk försörjning  

Genom område D1 och C2 går befintliga ledningskulvertar (dagvatten, fjärrvärme och 

starkström) som vid genomförande av planförslaget delvis måste flyttas. Yta reserve-

rad för allmänna underjordiska ledningar föreslås genom så kallat u-område. Inom 

hela området finns flera ledningsstråk, men dessa är säkerställda genom ledningsrät-

ter. 

Dagvatten 

Som underlag till detaljplanen har en dagvattenutredning gjorts. Nedan följer en 

sammanfattning av förslag till dagvattenhantering, för befintliga förhållanden och 

utförliga detaljer hänvisas till utredningen i sin helhet.  

 

Förslag till dagvattenhantering 

Befintliga byggnader och markanläggningar mellan delområdena förändras inte. Be-

hovet av fördröjningsåtgärder är dimensionerade för nya beräknade hårdgjorda ytor. 

Nya diken planeras anläggas inom området som i första hand avser avleda dagvatten 

från respektive nytt utbyggnadsområde. Marknivåer och dikesdjup bör samordnas så 

att det blir möjligt. Den östra delen avleds enklast till befintligt krossdike öster om 

förskolan vid Kanngjutaregatan. Det förutsätter dock att drift och kostnader för åtgär-

der kan samordnas mellan fastighetsägarna. Alternativt anläggs nytt krossdike inom 

planerad bebyggelses fastighetsgräns.  

I större sammanhang är det vanligt att skilja på dagvatten från ”rena” ytor (tak etc.) 

och det vatten som rinner över kör- och parkeringsytor och där föroreningsgraden är 

större. Ur fördröjnings- och reningsaspekt är det bra att avleda dagvatten i öppna sy-

stem, till exempel genom utkastare från de takytor som är möjliga att avleda över 

gräsytor till dike eller öppen utjämningsyta inom respektive område. Dagvatten som 

inte kan avledas ovan mark till dike ansluts med ledningar i mark till underjordiskt 

fördröjningsmagasin innan anslutning till allmän ledning i Sysslomansgatan eller i 

grönområde mot Utbyvägen. Magasinets typ och utformning anpassas till befintliga 

och planerade markförhållanden samt till övriga befintliga anordningar i mark. Diken 

och magasin utförs med tillräcklig fördröjningsvolym för flöden enligt direktiv från 

Kretslopp och vatten som är satt till 10 mm regn på aktuella hårdgjorda ytor. 

Höjder 

För att kunna avleda dagvatten ytligt krävs att höjdsättningen av tomten görs med 

grundläggning av hus på nivå som ger marklutning från byggnaden så att takvattnet 

kan avledas över gräsytor till diken eller ledning. De takytor som inte kan avledas 

ovan mark ansluts direkt till ledningssystemet, men även här behöver marken luta 

från byggnaden för att skydda grund och fasader. För fördröjning i magasin under 
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mark behövs viss täckningshöjd vilket också påverkar höjdsättningen inom fastighe-

ten samt vattengång på anslutningsledningar. Höjd på befintlig ledning i det allmänna 

nätet avgör vilken miniminivå som krävs inne på fastigheten. Tillräckliga höjder prö-

vas i bygglovsskedet.  

En lösning för dagvattenhantering med magasin förutsätter att tillräcklig höjd finns 

för att ledningar uppströms magasinet kan förläggas med vattengång som lägst i 

samma höjd som magasinets hjässa för att det ska kunna utnyttjas fullt ut. Grundvat-

tennivå och bergnivå är två andra viktiga parametrar att ta hänsyn till i utformningen. 

Teknisk utformning och lösningar för dagvattenhanteringen - kvartersmark 

Inom tomtmark anläggs med fördel så kallade skåldiken, eventuellt med krossfyllning 

för att möjliggöra infiltration. Ett sådant dike kan utformas gräsbeklätt för att under-

lätta markskötsel och för anpassning till övrig markanläggning. Ytvatten från Fjällbo-

berget styrs till befintligt avskärande dike i planområdets norra kant liksom idag. Den 

kulvert som idag leder vatten från Fjällboberget till allmän dagvattenledning genom 

centrala delarna av Fjällbo Park (i anslutning till område D1) föreslås delvis ersättas 

med öppendike. 

 

Figur 37 Principiell sektion genom skål/öppet dike 

 

Nya takytor avleds i första hand med utkastare ovan mark med ränndalsplattor minst 

3 meter ut från husliv för spridning över gräsyta innan anslutning till dike. Planerade 

byggnader bedöms till stor del kunna avleda takvatten på detta sätt. För delar av 

byggnader ut mot hårdgjorda gångstråk eller liknande tas takvattnet lämpligt omhand 

med stuprör till ledningssystemet. Dagvatten från nya huskroppar och anläggningar i 

västra delområdet förutsätts i utredningen anslutas till befintliga interna ledningar 

efter fördröjning. Kapaciteten i respektive befintlig intern ledning behöver dock utre-

das närmare i detaljprojekteringsskedet. 

Dränvatten 

Från planerade byggnader bedöms husdränering kunna anslutas till allmän dagvatten-

ledning med självfall. Grundläggning förutsätts till nivå över gatunivå. 

Dagvattenmagasin 

I området ska dagvatten fördröjas för att inte belasta det allmänna ledningsnätet mer 

än idag. Där avledning sker till kombinerat ledningssystem finns stora vinster att 

hämta genom att fördröja och framförallt infiltrera dagvatten i anslutning till källan. 

Ett sätt att hålla nere flödet till det allmänna ledningsnätet är att anlägga någon form 

av magasin, där utloppet stryps för att magasinet ska kunna nyttjas till fullo vid stora 

nederbördsmängder och sedan tömmas när plats finns i ledningsnätet. Magasin kan 
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utformas på flera sätt och om det finns möjlighet till infiltration på platsen är kassett-

magasin eller krossmagasin användbara alternativ. 

Där enbart utjämning av flöden behövs eller där markslaget inte är genomsläppligt 

kan magasinet anläggas tätt med till exempel rörmagasin. Där plats finns används 

med fördel svack- eller skåldike med svag lutning. Dessa kan utföras gräsbeklädda 

eller stensatta för att smälta in i miljön och vara enklare att sköta. 

Konsekvenser av extrem nederbörd 

I det aktuella området har inga instängda områden identifierats. Ej instängt område 

avser område där dagvatten kan avledas på ytan med självfall. Det är viktigt att så 

mycket dagvatten som möjligt tas omhand i ursprungspunkten, för att minska belast-

ningen på lågområden och skapa goda möjligheter till en väl fungerande dagvatten-

lösning, både ur flödes- och reningssynpunkt. Vid exploatering med ökad hårdgjord-

hetsgrad som följd krävs åtgärder för att styra dagvatten till yta där tillfällig dämning 

kan accepteras utan att orsaka skada på byggnad eller anläggning. I detaljplaneområ-

det bör detta kunna säkerställas med hjälp av väl utformade och tilltagna diken där 

viss dämning tillåts periodvis för att sedan avledas mot befintligt dikessystem i söder. 

Även gator kan med väl planerad höjdsättning fungera som utjämningsvolym vid ex-

tremsituationer. 

Vatten och avlopp 

Anslutningspunkter för allmänna ledningar finns på flera ställen i området, bland an-

nat i Sysslomansgatan. Inga kommunala ledningar bedöms behöva flyttas till följd av 

planens genomförande. Privata ledningar kan komma att flyttas.  

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Göteborg Vatten för 

information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 

Värme  

Fjärrvärme finns i direkt anslutning till området. Det är önskvärt att husen byggs på 

ett sådant sätt att energiförbrukningen minimeras.  

El och tele  

För att klara den ökade belastningen på elnätet behövs en ny nätstation i närheten av 

byggnaderna. Läge för transformatorstation föreslås i anslutning till område C2. 

Byggnaderna kan anslutas till bredband som finns tillgängligt i anslutning till fjärr-

värmeledningarna. 

Inom område C2 och D behöver ledningar för starkström flyttas till följd av planens 

genomförande. Yta för nytt läge har säkerställts genom så kallat u-område där marken 

ska hållas tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.  

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. 
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Avfall 

Avfall ska kunna källsorteras inom fastigheten. En mindre byggnad eller utrymme för 

källsortering ska vara tillgänglig i marknivå för att avfallet enkelt ska kunna hämtas. 

Byggrätt för komplementbyggnader finns.  

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

Det anses inte erfordras några planbestämmelser med avseende på de geotekniska 

eller bergtekniska förhållandena för denna detaljplan. 

Markmiljö 

Inga åtgärder erfordras. 

Luft och buller 

Inga åtgärder erfordras. 

Kompensationsåtgärd  

Göteborgs kommun ska enligt beslut i kommunfullmäktige arbeta med kompensa-

tionsåtgärder för att säkerställa göteborgarnas tillgång till värdefulla natur- och rekre-

ationsområden. Kompensationsåtgärder innebär att natur- och rekreationsvärden som 

går förlorade genom exploatering ersätts genom åtgärder i närområdet i första hand. 

Dessa åtaganden är frivilliga åtgärder som kommunen eller exploatören åtar sig ut-

över vad som krävs enligt miljöbalken. 

Då planens genomförande kommer innebära att befintliga träd tas bort, planerar ex-

ploatörerna återplantera träd för att bibehålla områdets parkkaraktär.  

Fastighetsindelning 

För fastigheterna Utby 131:1 (bostadsfastighet) och Utby 130:2 (Fjällboskolan) finns 

gällande tomtindelningar. När detaljplanen har vunnit laga kraft upphör tomtindel-

ningarna att gälla inom detaljplaneområdet. I båda fallen innebär det att den del av 

fastigheterna som ligger utanför detaljplaneområdet fortsatt kommer omfattas av 

tomtindelning 1480K-III-4461 respektive 1480K-III-5123.  

Detaljplanen innebär att: 

 den mark som i planområdets östra del är utlagd som kvartersmark 

för skola ska utgöra en förskolefastighet. 

 den mark som i planområdets södra del är utlagd som kvartersmark 

för bostäder bör utgöra en bostadsfastighet för BmSS-boende. 

 den mark som i planområdets syd-västra del är utlagd som kvarters-

mark för skola bör föras till Utby 130:2 och utgöra en skolfastighet. 

En förutsättning för detta är att gällande tomtindelning på Utby 

130:2 upphävs.  

 mark som är utlagd som allmän platsmark ska ingå i lämplig kom-

munal fastighet som har samma ändamål. 
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Kvartersmarken för bostäder m.m. kan delas in i flera fastigheter. 

Föreslagna gemensamhetsanläggningar och u-områden mm framgår av plankartan. En 

mer detaljerad beskrivning av planens fastighetsbildande verkan finns i kapitlet Fas-

tighetsrättsliga konsekvenser nedan. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för 

utbyggnad och framtida drift och underhåll. Nedan listas den allmänna platsen inom 

området tillsammans med en kommentar om hur den kommer att påverkas av plan-

läggningen. 

Sysslomansgatan 

På den västra sidan om Sysslomansgatan byggs ny gång- och cykelväg (GC-väg). 

GC-vägen sträcker sig ca.250m från Utbyvägen i söder till befintlig GC-väg norr om 

Fjällboskolan. GC-vägens passage av Fjällbogatan och de tänkta in- och utfarterna till 

Fjällboskolan kan anordnas på förhöjda överfarter om den tekniska förutsättningen 

finns och det bedöms lämpligt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.  

I slutet på Sysslomansgatan kan en mindre anpassning av befintlig gata och GC-väg 

vara nödvändig pga förskolans behov av ny möjlighet till angöring av mat- och av-

fallstransportet etc. 

Kanngjutaregatan 

Den del av Kanngjutaregatan som ligger mellan förskolan och korsningen med Dreja-

regatan kommer till stora delar att läggas om till kvartersmark för att möjliggöra för-

skolans behov av parkering på egen fastighet. Befintlig GC-väg som är förlagd i 

grönområdet söder och öster om förskolan kommer i den östra delen ändras i sin 

sträckning. GC-väg ska också byggas ut hela vägen till korsningen Kanngjutarega-

tan/Drejaregatan. 

Norr om Kangjutaregatan finns ett område som i gällande plan är angivet som kvar-

tersmark för bostadsbyggande. Området blir enligt planförslaget Allmän platsmark 

Natur och syftet är bl.a. att säkra befintliga gångstigar. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Respektive exploatör/byggherre ansvarar för all utbyggnad inom kvartersmark.  

Drift och förvaltning 

Områden redovisade som allmän plats LOKALGATA kommer att förvaltas av kom-

munen, genom trafiknämnden. Kommunen genom trafiknämnden kommer även att 

förvalta det område som är utlagt som allmän plats GC-VÄG utmed Sysslomansga-

tan. 

Områden redovisade som allmän plats GC-VÄG vid förskolan kommer att förvaltas 

av kommunen, till största del genom park- och naturnämnden. Exakt gräns för för-

valtningsansvaret mellan trafiknämnden och park- och naturnämnden bestäms i ett 

senare skede.  
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Fastighetsrättsliga frågor 

Tidigt samråd med lantmäterimyndigheten har hållits.  

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Vid kommunalt huvudmannaskap har kommunen både rättighet och skyldighet att 

lösa in mark som enligt planen ska utgöra allmän plats.  

I det aktuella planområdet blir inlösen aktuellt för den naturmark som ligger norr om 

Kanngjutaregatan på fastigheten Utby 129:4 (ca.450kvm). 

I den södra delen av Sysslomansgatan kommer den nya GC-vägen göra ett intrång på 

bostadsfastigheten Utby 131:1. Fastigheten ägs av kommunen men upplåts med 

tomträtt. Den mark som angetts som allmän plats GC-VÄG på fastigheten måste ge-

nom fastighetsreglering föras till en kommunal fastighet som har ett ändamål för all-

män plats. Arealen kommer härmed att minska på Utby 131:1 vilket påverkar tomt-

rättsupplåtelsen. 

I övrigt ligger den mark som planeras som allmän plats inom fastigheter som ägs av 

kommunen och som till stora delar redan är planlagda för detta ändamål. 

Fastighetsbildning 

Detaljplanen kommer att upphäva befintliga planer inom det område den berör, se 

kapitel Planförhållanden ovan. 

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen. Genomförandet av planen 

kommer innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsreglering, avstyckning och led-

ningsrätt.  

Före beviljande av bygglov på en fastighet ska fastigheten stämma överens med pla-

nen till sin omfattning och de ledningsrätter som berör bebyggelseområdet ska vara 

ändrade. 

Gemensamhetsanläggningar 

Vissa områden har reserverats för att vara tillgängliga för bildandet av gemensam-

hetsanläggningar och har markerats med ”g” på plankartan. Reservationen ska ses 

som ett utrymme inom vilket en gemensamhetsanläggning lämpligen kan bildas. Fas-

tighetsägarna kan själva välja en annan lokalisering eller omfattning av de gemen-

samma anläggningarna om de kommer överens om att det är mer lämpligt. Reserve-

ringen betyder inte heller ett tvång att bilda en gemensamhetsanläggning. 

Orsaken till reservationerna i plankartan är att delar i de ingående fastigheterna får 

skilda ändamål pga den nya detaljplanen och därmed ökar sannolikheten för att de på 

sikt ska kunna avstyckas och utgöra egna fastigheter. Möjligheten till gemensam väg 

och parkeringsytor stärks genom reservationen. 

Servitut  

För planens genomförande har det inte bedömts nödvändigt att reglera att enskilda 

anläggningar ska kunna förläggas på annan plats än den egna fastigheten etc. Servitut 

eller nyttjanderätter kan ändå komma att bildas genom initiativ från de berörda fastig-
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hetsägarna. Prövning och bildande sker genom Lantmäteriet (officialservitut) eller 

genom inskrivning i fastighetsregistret (avtalsservitut, nyttjanderätt). 

Ledningsrätt 

Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen ska eventuell ledningsrätt 

omprövas att gälla ledningens nya läge. De delar av befintliga allmänna ledningsom-

råden som hamnar på kvartersmark till följd av den nya detaljplanen ska säkerställas 

med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningsägare. 

Allmänna ledningar, inom områden markerade med ”u” på plankartan, kan säkerstäl-

las med ledningsrätt. Ledningarna är i huvudsak befintliga. 

Befintlig avloppskulvert och fjärrvärmeledning måste flyttas för att möjliggöra bygg-

nation enligt planens intentioner inom Utby 129:2. Båda ledningarna omfattas av led-

ningsrätt. Befintlig dagvattenkulvert bör enligt dagvattenutredningen ersatts med ett 

öppet dike i en delvis ny sträckning. Frågan om hur funktionen av den befintliga dag-

vattenkulverten ska ersättas samt vem som ska sköta och förvalta ett eventuellt dike 

får diskuteras i det fortsatta planarbetet. Frågan regleras i det genomförandeavtal som 

ska upprättas mellan kommunen och exploatörerna på Utby 129:2 och 129:4. 

Inom Utby 129:2 ska det också enligt detaljplanen vara möjligt att placera en trans-

formatorstation inom området markerat med ”E” i fastighetens norra del. Transforma-

toranläggningen kan säkras genom ledningsrätt alternativt avstyckas till en egen fas-

tighet. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny 

ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter. Ansvar 

för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för övriga åtgärder regleras i ge-

nomförandeavtalet. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Nedan anges de fastighetsrättsliga konsekvenser som detaljplanen innebär. Redovis-

ningen har begränsats till att omfatta mark som går från att vara allmän plats till kvar-

tersmark eller tvärtom samt de områden där ett genomförande av planen kräver att 

fastighetsindelningen ändras. Utrymmen inom kvartersmark som upplåts för allmänna 

anläggningar ovan mark redovisas också. Översiktlig karta där respektive område är 

ungefärligt markerat finns nedanför tabellen. 

 

Avstående fastig-

het 

Mottagande fas-

tighet 

Areal Markanvändning, 

efter 

1. Utby 131:1 Utby 753:503 ca. 50m
2
 GC-väg 

2. Utby 753:503 Ny fastighet ca. 1 000m
2
 Parkering till 

BmSS/Skola 

3. Utby 753:503 

och Utby 753:499 

Ny fastighet ca. 1 500m
2
 BmSS 
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4. Utby 753:503 Utby 130:2 ca. 800m
2
 Parkering till skola 

5. Utby 753:503 Utby 130:2 ca. 700m
2
 Skolgård 

6. Utby 129:2 Upplåtelse, kvar 

på Utby 129:2 

ca. 70m
2
 Transformatorstation 

7. Utby 129:4 Utby 753:503 ca. 400m
2
 NATUR 

8. Utby 129:4 Utby 129:1 ca. 200m
2
 Parkering förskola 

9. Utby 753:503 Utby 129:1 ca. 1000m
2
 Parkering och infart 

förskola 

 

 

Figur 38 Fastighetsrättsliga konsekvenser - områden 
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Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Tomträttsavtalet mellan tomträttshavaren på Utby 131:1 och kommunen kan behöva 

justeras då fastighetens omfattning ändras. 

De kommuninterna upplåtelserna mellan lokalnämnden och fastighetsnämnden avse-

ende Fjällboskolan (Utby 130:2) och förskolan (Utby 129:1) kan behöva justeras då 

fastigheternas omfattning ändras. 

Avtal mellan kommun och exploatör  

Kommuninternt avtal ska träffas mellan lokalnämnden och fastighetsnämnden som 

reglerar upplåtelsen av nytt BmSS-boende med tillhörande parkering. 

Innan planen antas ska kommunen träffa genomförandeavtal med fastighetsägarna till 

Utby 129:2 och 129:4 för att reglera genomförandet av planen. 

Kommunen ska träffa överenskommelse om fastighetsreglering med ägaren till Utby 

129:4 för överföring av mark som ska utgöra allmän plats, NATUR, och kvartersmark 

för förskola. 

Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Kommunen ska träffa överenskommelse om ändring av ledningsrätt med ägarna till 

Utby 129:2 och möjligen också 129:4. Avtalet avser att reglera lokalisering och an-

svarsfrågor för flyttning av befintlig dagvattenkulvert på Utby 129:2. Möjligen flyttas 

inte kulverten utan dess funktion tryggas istället på annat sätt ex. med ett öppet dike. 

Frågan får diskuteras vidare i det framtida planarbetet. 

Göteborg Energi AB bör träffa en överenskommelse med ägaren till Utby 129:2 om 

flyttning av befintlig fjärrvärmekulvert. 

Inom kommunägda fastigheter kan det finnas ledningar som omfattas av markupplå-

telseavtal mellan Göteborg Stad och ledningsägaren.  

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommunen 

och exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid 

omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommu-

nen/exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt 

ledningsrätt. 

Tidplan  

Samråd:         första kvartalet 2015 

Granskning:   fjärde kvartalet 2015 

Antagande:    första kvartalet 2016 

Om planen inte överklagas fastställ den fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: 2016 

Färdigställande preliminärt: 2018-2020 
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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  

Nollalternativet 

Vid ett nollalternativ där ingen av föreslagen bebyggelse uppförs kvarstår befintlig 

situation.  

Om denna plan inte upprättas får andra områdens lämplighet för förtätning utredas.  

Ett alternativ är att delar av planförslaget genomförs.  

Sociala konsekvenser och barnperspektiv  

Planförslaget innebär att stadsdelen kompletteras med fler bostäder med olika upplå-

telseformer och bostadsstorlekar. Det medför goda förutsättningar för en social 

blandning av människor med olika ålder och bakgrund. Befintliga verksamheter i om-

rådet, såsom storkök, tvätteri, skol- och förskoleverksamhet mm och det stora inslaget 

av bostäder innebär att området kommer att vara befolkat dygnet runt. Det innebär en 

känsla av trygghet att kunna bli sedd under stora delar av dygnet. Nya bostäder i om-

rådet kommer även att innebära bättre underlag för t.ex. närhandel och annan service. 

Bebyggelsen placeras likt Fjällbohemmets byggnader som hus i park. Gestaltningen 

av utemiljön blir extra viktig eftersom husens placering och utformning inte skapar 

naturliga gårdar eller privata zoner. En tätare bebyggelsestruktur bidrar dock till att 

skapa halvoffentliga zoner mellan husen.  

Fjällbo Park är ett område som främjar utomhusvistelse med närhet till gröna lek- och 

rekreationsområden. Det finns bra möjligheter att röra sig trafiksäkert och aktivt ut-

omhus och området erbjuder en trygg och fri lekmiljö för barn.  

Planförslaget innebär att bostäder tillkommer i en befintlig miljö där möjligheter till 

god livskvalitet finns. Genom området går flera gång- och cykelvägar och trafiksä-

kerhet på gatunätet är god. Det finns många möjligheter till sociala sammanhang och 

en stimulerande närmiljö.  

Tillgänglighet 

Den nya bebyggelsen utformas med en mycket god tillgänglighet. Samtliga bostäder 

nås via hiss. Utemiljön utformas så att samtliga entréer kan nås med rimliga lutningar 

(1/20). 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  44 (47) 

Hälsa och säkerhet 

Ett genomförande av planförslaget bedöms bidra positivt till människors hälsa och 

säkerhet. Området är inte utsatt för några störningar. 

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 berörs. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara 

den från allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och fö-

religgande behov. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. 

Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för Göteborg.  

Planområdet berör kulturintressen.  

MKB/Behovsbedömning 

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

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

Ett genomförande av detaljplanen innebär att ny bebyggelse för bostäder och förskola 

tillkommer genom förtätning inom befintlig sammanhållen bebyggelse med bostäder, 

skola, verksamheter. Befintlig infrastruktur kan nyttjas.  

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. Planförslaget med-

ger 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 särskilt beaktas. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov 

till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljö-

konsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är 

avstämd med länsstyrelsen 12 december 2014. Följderna av planens genomförande 

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

planens miljökonsekvenser. 

Miljömål – kompletteras inför samråd 

Planens genomförande bedöms bidra till måluppfyllelse. Göteborgs miljömål har sin 

utgångspunkt i Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. Av dessa har Göteborgs Stad 

valt ut de 12 mål som är viktigast för Göteborg. Göteborgs stad har särskilt utpekat 

miljömålen: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri 

miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, 

Hav i balans, Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker, Levande skogar, God 

bebyggd miljö.  

http://www.miljomal.nu/
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Detaljplanens genomförande motverkar inte de kommunala miljömålen. Området 

ansluts till kommunalt ledningsnät för omhändertagande av avloppsvatten och dagvat-

ten. Antal trafikrörelser kommer öka lokalt, men bedöms inte innebära att målen för 

tex klimatpåverkan eller frisk luft  inte uppfylls. Gång- och cykelbanor och kollektiv-

trafik möjliggör att fler resor kan ske på cykel eller med buss. Förtätning sker inom 

och med anpassning till befintlig bebyggelsestruktur och med hög arkitektonisk kvali-

tet.  

Naturmiljö 

Befintliga träd avses i största möjliga mån att bevaras, men vissa träd kommer att 

behöva tas ned för att ge plats åt bebyggelse. Där träd kommer att behöva tas ner, 

avses nyplantering ske på annan närliggande och lämplig plats.   

I övrigt finns inga registrerade naturvärden som påverkas. 

Kulturmiljö 

Ny bebyggelse inom Fjällbo Park bedöms inte innebära några konflikter med befintlig 

bebyggelse som ingår i bevarandeprogrammet.  

Stadsbild 

Ny bebyggelse tillkommer på idag obebyggda och öppna ytor inom sammanhållen 

bebyggelse. Byggnaderna som utförs i tre till fem våningar innebär en marginell, och 

främst lokal, förändring av Fjällbo Parks struktur. De lägre byggnaderna bedöms inte 

synas på håll. Den byggnaden som planeras vara sex våningar i den östra delen inne-

bär en något mer påtaglig lokal förändring på grund av sitt höjdläge. Byggnaden lig-

ger i fonden mot Fjällboberget. Förändringarna bedöms inte innebära någon negativ 

påverkan då bebyggelsen inte kommer att verka dominerande i området utan utgör en 

komplettering av befintlig bebyggelse. Någon större påverkan av stadsbilden sker 

inte.  

Störningar  

Ny bebyggelse påverkar alltid solförhållanden. För byggnaden inom område A har en 

solstudie gjorts då den hamnar relativt nära befintliga bostadshus. Studien visar dock 

att påverkan är begränsad. För övriga byggnader inom planområdet bedöms påverkan 

vara begränsad på grund av byggnadernas placering, storlek och höjd.  

Påverkan på luft  

Planförslagets exploatering med 220 nya bostäder och en utbyggd förskoleverksamhet 

innebära en ökad trafikmängd i området. Planområdet är relativt nära kollektivtrafi-

ken och har ett bra nät av gång- och cykelvägar, varför många resor till och från bo-

städerna mycket troligt kommer att ske med kollektivtrafik och cykel. Miljökvalitets-

normerna bedöms inte överskridas.  

Påverkan på vatten 

Den hårdgjorda ytan kommer att öka när området bebyggs. Eftersom dagvattnet ska 

tas omhand och fördröjas på kvartersmark innan det leds till allmänt ledningssystem 
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och vidare till reningsverk bedöms planförslaget inte medföra negativ påverkan på 

vatten.  

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunens investeringsekonomi 

Fastighetsnämnden får inkomster i form av exploateringsbidrag från exploatörerna på 

Utby 129:2 och 129:4. Fastighetskontoret får kostnader för utbyggnad av allmän 

platsmark, fastighetsbildning, inlösen av mark för allmän plats NATUR från Utby 

129:4 samt eventuella åtgärdskostnader på grund av intrång i tomträtt på Utby 131:1. 

Trafiknämnden får inga investeringsutgifter eller intäkter. 

Park- och Naturnämnden får inga investeringsutgifter eller intäkter. 

Kretslopp och vattennämnden kan få inkomster i form av nya anläggningsavgifter 

samt eventuella utgifter för utbyggnad av förbindelsepunkter etc. Stora delar av led-

ningsnätet inom Fjällbo Park är dock enskilt. 

Lokalnämnden får utgifter för byggnation av förskola och BmSS-bostäder med tillhö-

rande gårdar och parkeringsplatser samt för plankostnad.  

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Fastighetsnämnden får årliga intäkter ifrån den kommuninterna upplåtelsen med lo-

kalnämnden avseende BmSS-boendet. Möjligen kan den årliga intäkten för befintliga 

kommuninterna upplåtelser med lokalnämnden avseende förskola och skola öka något 

då fastigheternas arealer ökar. 

Trafiknämnden får ökade kostnader för drift i form av ränta och avskrivningar samt 

för skötsel och underhåll av framförallt den nya GC-vägen utmed Sysslomansgatan. 

Trafiknämnden får minskade kostnader för den del av Kanngjutaregatan som kommer 

övergå till kvartersmark för förskola. 

Park- och Naturnämnden får minskade kostnader för de delar som man tidigare för-

valtat och som övergår till kvartersmark för skola eller bostäder. Man kan dock få en 

ökad kostnad för förvaltning av den dagvattenkulvert som idag avvattnar stora delar 

av Fjällboberget. Dagvattenkulverten förvaltas i dagsläget av fastighetsnämnden och 

en översyn av förvaltningsansvaret bör ske parallellt med planarbetet. 

Kretslopp och vattennämnden får sannolikt ökade intäkter från brukningstaxan. 

Lokalnämnden får kostnader för kommunintern markupplåtelse, ränta och avskriv-

ningar samt driftskostnader för skola, förskola och BmSS-boende. Lokalnämnden får 

intäkter från uthyrning av anläggningen. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 

Exploatörerna på Utby 192:2 och 192:4 kommer att få betala ett exploateringsbidrag 

till kommunen för den nytta deras fastigheter har av investeringar i de allmänna an-

läggningarna. Exploatörerna kan också komma att få utgifter för de kompensationsåt-

gärder som blir nödvändiga för planens genomförande. Både exploateringsbidrag och 

kompensationsåtgärder kommer att förhandlas under den fortsatta planprocessen och 

regleras i det genomförandeavtal som ska träffas mellan kommunen och exploatören. 
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Exploatören på Utby 129:2 kommer att få kostnader för flytt av befintlig dagvatten- 

och fjärrvärmekulvert inom fastigheten. Utförande- och kostnadsansvar för dagvat-

tenkulverten kommer att regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och exploa-

tören. 

Exploatören på Utby 129:4 kommer få en intäkt för den mark inom dennes fastighet 

som ska utgöra allmän plats NATUR och kvartersmark för förskola. Ersättningen 

regleras i det genomförandeavtal som ska träffas mellan kommunen och exploatören. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare/tomträttshavare 

På en mindre del av fastigheten Utby 131:1 kommer en ny GC-väg att förläggas. Fas-

tigheten är upplåten med tomträtt. Tomträttsinnehavaren ska kompenseras för de 

eventuella skador som intrånget medför och tomträttsavgälden kan komma att reduce-

ras om det bedöms skäligt. 

Överrensstämmelse med översiktsplanen 

Planförslaget överensstämmer med Göteborgs stads översiktsplan, antagen 2009. 
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