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Samrådsredogörelse 
 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd för 
detaljplaneförslaget med enkelt planförfarande. Planförslaget har sänts för yttrande 
under tiden 2012-09-05 till 2012-09-14. Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista 
över samrådskrets, bilaga 1, 

Sammanfattning 
Unders samrådstiden har 11 yttranden inkommit. Inga allvarliga invändningar mot 
planförslaget har framförts. 

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 
planhandlingarna. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 
berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 

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 tillstyrker planförslaget. 
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2. Göteborg energi AB (fjärrvärme) meddelar att förutom att den befintliga 
fjärrvärmeledningen kan komma behöva byggas om kan också befintlig 
fjärrvärmecentral byggas om på grund av ändrad verksamhet från kontor till bostäder. 

Kommentar: Synpunkten delges exploatören för beaktande i genomförandeskedet. 

3.   Göteborg energi AB (Energi Kyla) har inget att erinra. 

4. Göteborg vatten meddelar var befintliga förbindelsepunkter för dricks-, spill och 
dagvatten finns. Om ytterligare förbindelsepunkter önskas till kvarteret kan de upprättas 
i omgivande gator. Avloppsledningsnät ska utformas som duplikatsystem med skilda 
ledningar för dag- och drän- respektive spillvatten. Lägsta normala vattentryck i 
förbindelsepunkt motsvarar nivån +60 m. Om högre vattentryck önskas får detta ordnas 
och betalas av fastighetsägare. Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten ska 
utformas så att det medger uttag av brandvatten motsvarande områdestyp A2; VAV 
publikation P 83. 

Lägsta höjd på färdigt golv för att anslutning med självfall ska tillåtas ska vara 0,3 m 
över marknivå. Dag- och dränvatten ska tas omhand om lokalt inom kvartersmark, i 
andra hand fördröjas och vid behov ledas till allmän dagvattenledning. 

Kommentar: Planen hanterar ett befintligt kvarter där främst ombyggnader av befintlig 
bebyggelse planeras. Era synpunkter skickas till exploatörer/fastighetsägare för 
beaktande vid genomförandet . 

5. Lokalförvaltningen har inget att erinra.. 

6. Miljöförvaltningen ser positivt på förlaget till ombyggnad till bostäder i ett centralt 
läge med god tillgång till kollektivtrafik. Luftföroreningshalten i området riskerar tidvis 
att bli höga. Hänsyn till detta ska tas vid placering av luftintag. 

Kommentar: Synpunkten delges exploatören för beaktande i genomförandeskedet. 

 

7. Räddningstjänsten bedömer att utrymningsmöjligheterna från tillkommande 
bostäder skall säkerställas med hjälp av räddningstjänstens utrustning eller genom att 
husen utformas så att utrymningen kan ske utan räddningstjänstens medverkan. 

Kommentar: Era synpunkter skickas till exploatörer/fastighetsägare för beaktande vid 
genomförandet . 

 

8. Stadsdelsförvaltningen Göteborgs centrum anser att det är positivt att andelen 
bostäder i centrala Göteborg ökar. I området är boendemiljön tidvis otrygg. Att de 
befintliga arkaderna i kvarteret får byggas in antas att öka tryggheten i områdets 
gatumiljö.  

De nya bostäderna måste tillförsäkras trygga uteytor för lek och vistelse inom det egna 
kvarteret, konkurrensen de om de befintliga gemensamma ytorna i området är hård.  
Tillkommande gårdsbebyggelse riskerar att göra gårdarna trånga och mörka. Det är 
viktigt att gårdarna ger möjlighet till en god utevistelse där solen kan nå hela vägen ned 
på marken. Av presenterat material är det svårt att bilda sej en uppfattning om den 
förändrade gårdsmiljön som planändringen tillåter då solstudie saknas. Förvaltningen 
anser att parkering av cyklar och bilar för boende och verksamma inom kvarteret ska 
lösas inom kvartersmark. Bostäder bör inte tillåtas i lokaler med förhöjda magnetfält. 

Inom planområdet tillkommer ca 50-60 nya bostäder när lokalerna konverteras och 
byggs till vilket kommer innebära ökad efterfrågan på välfärdstjänster i stadsdelen. 
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Kommentar: Gårdarna inom kvarteret är som redan konstaterat små, men eftersom det 
handlar om ett redan byggt kvarter med ett bra kollektivtrafikläge tillsammans med en 
önskan om att utöka antalet boenden i stadsdelen bedöms det vara accepterbart. 
Planbeskrivningen har kompletterats med solstudie som visar att den planerade 
tillbyggnaden på östra innergården innebär en marginell förändring av solförhållandena 
på gården.  

Parkeringsbehovet enligt Göteborgs stads parkeringspolicy löses till största del inom 
kvarteret. I närheten av planområdet finns stora parkeringsanläggningar som kan 
samutnyttjas. Planområdet är också mycket väl försörjt med kollektivtrafik, varpå de 
platser som kan ordnas inom kvarteret bedöms som tillräckligt. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

9. Lantmäteriet  har följande synpunkt: det ska tydligt framgå av planhandlingarna, 
helst på plankartan, att planen handläggs med nya PBL(2010:900). På plankartan står 
det hänvisning till ÄPBL (1987:10), vilket tordes vara fel. 

Kommentar: Plankartan kompletteras med information att planen handläggs med 
PBL(2010:900) i enlighet med Lantmäteriets synpunkt. 

 
10. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att de bedömer med hänsyn till 
ingripandegrunderna i 11 kap 10§ PBL och nu kända förhållanden att frågor rörande 
människors hälsa behöver hanteras på ett tillfredsställande sätt, i enlighet med nedan, 
för att antagande av ändring av detaljplan enligt förslaget inte ska komma att prövas. 
Länsstyrelsen skriver vidare att det i planbeskrivningen anges att förhöjda magnetfält 
har uppmätts i lokaler ovanför befintlig transformatorstation. Det anges även att 
åtgärder kommer att vidtas för att minska magnetfälten och uppföljning kommer att ske 
under planarbetet. Länsstyrelsen anser att de bör framgå tydligare av planhandlingen var 
transformatorstationen är belägen. Om det senare i planprocessen visar sig att bostäder i 
närheten av transformatorstationen är olämplig ska detta säkerställas i planen.  
 
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts i sin helhet, se bilaga 2. 

Kommentar: Planen har förtydligats avseende bostäder ovan transformatorstationen. 
Bestämmelse har införts för aktuell del av byggnaden: m1 - inredning av bostäder är 
endast möjlig om genomsnittlig dygnsexponering av elektromagnetiska fält understiger 
0,4 µT. Gäller våning ovan gatuplan. 

11.  Skanova nätplanering har inget att erinra. 

 
 
 
 
 

Karolin Rosgardt 
Planchef 

Sirpa Ruuskanen Johansson 
Konsultsamordnare 
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Bilaga 1 Sändlista  

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetskontoret 
Göteborg Energi Fjärrvärme AB 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Göteborg Vatten 
Lokalförvaltningen 
Miljöförvaltningen 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsförvaltningen i Centrum 
Stadsledningskontoret 
Trafikkontoret 
Utbildningsförvaltningen 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 
Länsordningspolisen 
Länsstyrelsen 
Skanova Nätplanering D3N 

Sakägare 

Hämtas från fastighetsförteckningen 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

Hyresgästföreningen Region V Sverige 

Övriga 

Handikappfören. Samarbetsorgan 
Bygglovchef söder 
Strategiska avd chef 

För intern uppföljning 
Kristina Eliasson 
Lisbeth Christensson 
Karin Kylander 
Louise Wollter 
Annette Holm 






