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D etaljplan för
BO STÄ D ER SY D O ST O M LU N D BY K Y R K BY
inom stadsdelarna K yrkbyn och R am bergsstaden iG öteborg

P L A N B E S K R IV N IN G

PLA N EN S SY FTE O CH H U V U D D RA G
Fastighetsnäm nden anordnadeunder2005 en allm än m arkanvisningstävling m ed
tem atbyggandefören hållbarutveckling.Syftetm ed planen ärattm öjliggöra
genom förandetav detvinnandetävlingsförslagetinom tävlingsom rådetvid Stålhandskegatan och Å bogårdsgatan.Förslagetinnehållereftervissbearbetning ca
80 lägenheteri5 punkthusm ed 4-5 våningaroch flertaletparkeringsplatserunder
m ark.Förslagets”m iljöanpassning”innebärblasedum tak och solfångarepåbostadshusen,växthusoch dagvattendam m sam ten utvecklad avfallshantering m ed
källsortering,återvinning och hushållskom post.
Planen innebärocksåen verklighetsanpassning genom att5 befintligaflerbostadshusinom ettintelängre aktuellttrafikom rådekring Stålhandskegatan fårplanstöd.

H A N D LIN G A R
H andlingarnabestårav planhandlingar:
x Plankartam ed bestäm m elser
x Planbeskrivning (dennahandling)
x G enom förandebeskrivning
och övrigahandlingar:
x Illustrationsritning
x G rundkarta
x Fastighetsförteckning
x Sam rådsredogörelse/U tställningsutlåtande
Påstadsbyggnadskontoretfinnsockså:
x Program förutveckling av bostadsom rådetösterom K yrkbyn
x ”Spara-slösainte”;detvinnandeförslagetim arkanvisningstävlingen
x Program förkom pletteringsbebyggelseiK yrkbyn
x Behovsbedöm ning enligtM K B-förordningen
x Ljudm iljöbeskrivning
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FÖ RU TSÄ TTN IN G A R
Läge
Planom rådetärbelägetvid Stålhandskegatan och Å bogårdsgatan ca3 km väster
om G öteborgscentrum .
A realoch m arkägoförhållanden
Planom rådetom fattarca 26 000 kvm och ägsav G öteborgsstad sam tettantal
privatpersoner.Tävlingsom rådetom fattarca10 000 kvm .
M arkanvisningstävlingen
Itävlingsprogram m etställdesom fattandekrav:Bostädernaskallupplåtasm ed
hyresrättoch skapaförutsättningarfören god socialm iljö.V id utform ning av
om rådetskallhushållnings-och kretsloppsaspekteravseendeenergi,vatten och
m aterial/avfallunderhelalivscykeln varavägledande.Itävlingen ställdesäven
krav på genom förande,förvaltning och uppföljning.
Å ttaförslag harinläm nats.Juryn harutsettBotrygg Bygg A B tillsegrare.Förslaget”Spara,slösa inte” ärvälgenom arbetat,m ed en skala,m aterialoch ettarkitektonisktuttryck som passarvälin påplatsen,och m ed brabostadskvaliteter.
Förslagetvittnarom kunnandeoch engagem ang,och haren enkelhetoch genom förbarhetsom visarattdetärfulltm öjligtattförenagod kvalitet,ekonom ioch
m iljöanpassning.D esynligam iljöinslagen som sedum tak och solfångareärväl
integreradeiarkitekturoch tekniskasystem .

D etvinnandetävlingsförslaget

Juryn uttrycktevisskritik m otom rådetsm ötem ed staden och näm ndesärskiltatt
parkeringsytan isöderharblivitdom inerande.Botrygg Bygg A B hardärförisam råd m ed Stadsbyggnadskontoretprövatm öjligheten attiställetförläggaparkeringen igarageunderm ark.D etaljplaneförslagetskiljersig från tävlingsförslaget
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genom attflertaletparkeringsplatserärunderm ark och genom atttreav fem hus
haren fåttytterligare en våning.D essutom harförslagetfåttom arbetas,dåtrafikbullernivåernavisatsig varahögreän vad som uppgavsinförtävlingen.
Planförhållanden
Ö versiktsplan
Ö versiktsplanen förG öteborgskom m un 1999 angerbibehållen m arkanvändning huvudsakligen bostäder.O m rådetharbetydandekulturvärden m en inga riksintressen.

Snedbild avplanom rådetfrån öster

D etaljplan
Förom rådetgällerdetaljplanernaF3175,F3579 och F4493,som fastställdes/vann
lagakraft1967,1989 och 2000.Planernasgenom förandetid hargåttut.Större
delen av om rådetäridetaljplanernatrafikom rådeavsettfören intelängreaktuell
planskild korsning m ed en tidigareplanerad sexfilig stadsm otorväg (d v sStålhandskegatan).En m indreoutnyttjad byggrättfinnsförverksam hetslokaleroch
sam lingslokal.
Program
Program förkom pletteringsbebyggelseiKyrkbyn godkändesav byggnadsnäm nden den 20 februari2007.Iprogram m etredovisasutvecklingsstrukturerföratt
m öjliggöraen m ersam m ansattstadsdelm ed avseendepåbebyggelse,gatunätoch
grönska.O m tävlingsom rådetsägsattberoendepåhöjdskillnaderskulleen fem te
våning kunnabyggasm en börstuderasnoga.Entréerskahelstriktasm otgatorna.
D etskavaraen tydlig och gradvisövergång m ellan detprivataoch gatansoffentlighet.G aturum m etskaraktärbörinrym m aegenskapersom gynnaren god social
m iljö.M öjligheten attnå grönom rådetisluttningen börvarakvar.
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Program förutveckling avbostadsom rådetösterom Kyrkbyn godkändesav byggnadsnäm nden 2004-06-08.Program m etredovisarförutsättningarnaförvindsinredning och sam tidigtbevaradekulturhistoriskavärdena.Inriktningen av planarbetebörvaraattvindsinredning utan krav påfullständig tillgänglighetm ed hiss
skatillåtasiom rådet.Bebyggelsen börsam tidigtfåskydds-ellervarsam hetsbestäm m elser.
NyH am nbana
Banverkethariförstudie förny H am nbana(förslagshandling m ars2006)redovisatfyraprinciperförutbyggnad pålängresikt.En av dessaprinciper,tunnel
Bräcke-Bräm aregården -M arieholm /N ylösekan beröraplanom rådet.U tbyggnadsprincipen byggerpå en etappvisutbyggnad av dubbelspårförH am nbanan
underm ark.En eventuellfram tidautbyggnad av H am nbanan ingårinteiplanförslaget.O m en järnvägsutbyggnad bliraktuellfårförutsättningarnafördennaprövasien ny detaljplan.
Banverketharvid underhandskontaktm eddelatattH am nbanan inersänktlägevid
Eriksbergsm otetärettalternativ som kom m erattutredas.Sträckningen ärinte
projekterad utan kan kom m aattjusterasikom m andeutredning.En grov bedöm ning idagslägetärdock attplanom rådetintekom m erattpåverkajärnvägskorridoren.
M ark och vegetation
M arken bestårav en svag sydsluttning från Lundby kyrkby nerm otStålhandskegatan.D eövredelarna ärberg idagen,denedregrässlänteroch resterav fd bensinstationensasfaltytor.
Idenorraoch västradelarnaav tom ten finnsettantalstoralövträd.M ångaav dem
blev hårtbeskurnaav storm en vintern 2005.D eträd som växernärm astbergetbör
bevaras.

Träden iom rådetsnordöstra hörn

G eotekniska förhållanden
Iden högrebelägnanorradelen av om rådetärundergrunden berg idagen som
närm astÅ bogårdsgatan haretttuntjordtäcke.Jordtäcketärtuntäven iden sydvästradelen därbergetgåridagen.Isödradelen av om rådettäcksbergetav lera
m ed ökandelerdjup m otöster,lerdjupetnårca20 m längstisydost.Ianslutning
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tillbergshöjdernatäcksleran av någon m etersvallsand.V id den f.d.bensinstationen finnsca1 m fyllning överst.
Inom delertäcktadelarna av om rådetvarierarm arknivåernam ellan cirka+22,5
till+18 längstnerm otrondellen isydost.Lutningen ärm åttlig och stabiliteten
bedöm sdärm ed tillfredsställande.
M arkm iljö
M arken ärsanerad efterbensinstationsverksam heten föranvändning som park.
Y tterligaresanering ska görasföranvändning som bostäder.
M arkradon
O m rådetärhuvudsakligen norm alradonm ark.Sydöstradelen därlerdjupetöverstiger3 m eteroch friktionsjord saknasiytan ärlågradonm ark.Pånorm alradonm ark krävsradonskyddandeutförandeförbyggnaderdärm änniskorstadigvarande
vistas.Bestäm m elseom dettainförsiplanen.
Fornläm ningaroch kulturhistoria
D etfinnsingakända fornläm ningarinom om rådet.Exploateringen kom m eratt
föregåsav en arkeologisk undersökning.EnligtStadsm useetbörocksåen etnologisk undersökning göraseftersom om rådetundersenaretid använtsav rom er,en
etnisk grupp varshistoria inteärvälutforskad iG öteborg.
Lundbykyrkbyingårikom m unensbevaringsprogram .Lundby kyrkby haranor
från förhistorisk tid och vid byn låg häradetstingsplats.D en nuvarandekyrkan
uppfördespå1300-talet.På1500-talethadebyn 17 hem m an och vardärm ed länetsstörsta.
Efter1880-taletuppfördesintelängrebyggnaderförjordbruketinom byn.Istället
tillkom bostadshusav villatyp påtom teravstyckadefrån deursprungligajordbruksfastigheternaoch vid sekelskiftetfannshärflerabutikersam tolikaslag av
hantverkare.O m kring 1930 ladesjordbruketneroch bynskaraktärförändrades
sedan successivt.Isödra delen drogsStålhandskegatan fram och inneibykärnan
revsflerahus.På1960-talettillkom någrastörrebyggnaderiutkanten.Efteratt
den nya planen fastställdes1989 haren delupprustningargjortsoch en grupp
sm åhusuppfördes1996 ibynssydvästradel.
Trotssenaretidersförändringarinneibyn och ny bebyggelseutanförsjälvabyplatsen germ iljön en vissuppfattning om huren m edeltidaby fungerat.

KulturhistorisktvärdefullbebyggelseiLundbykyrkby
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Ä ven bostadshusen österom Åbogårdsgatan ingåribevaringsprogram m et.D eär
byggdaislutetav 1940-taletoch beskrivssom en m odifierad variantav landshövdingehuset.H usen hartvåvåningarm ed vind och källare.Fasaderärav trä
m ed locklistpaneloch sadeltaken ärtäcktam ed tegelpannor.K araktäristiskadetaljerärfönsterm ed m ittpostoch entréerm ed slätaglasadedörrarav träoch enkla
skärm tak.H usen äristortsettoförändradesedan debyggdes.

Typiskentréösterom Åbogårdsgatan

Typisksöderfasad

Befintlig bebyggelse
Inom tävlingsom rådetfinnsendasten m indrevillafrån 1960-taletsom återuppbyggdesefteren brand 1992 och nu avsesrivas.En bensinstation revs2003.En
återvinningsplatsoch en reklam pelareskatasbort.
Inom planom rådetfinnsdessutom 5 flerbostadshusdärgällandeplan angertrafikändam ål.Fyraav husen ärkulturhistorisktintressantaoch ingårikom m unens
bevaringsprogram (seovan).D ebeskrivsoch karaktäriserasiProgram förutveckling avbostadsom rådetösterom Kyrkbyn.
Service
Butiker
Ettstörreköpcentrum finnstvärsövergatan – Eriksbergscentrum – m ed välsorterad dagligvarubutik,system bolag och butikerförhem elektronik/vitvaror.
D etlokalatorgetK yrkbytorgetfinnsca700 m etervästerom planom rådet.H är
finnspost,bank,apotek,bibliotek,kvarterskrog,livsm edelsbutik sam tetttiotal
sm åbutiker.
Skolor
V ästerom K rokängsparken finnsBräckeskolan,åk F-9.IBräckefinnsockså
BräckeÖ stergårdsskolaförbarn m ed rörelsehinder,åk 0-7.N y skolabyggsi
H errgårdsparken iSannegårdsham nen och platsförny skolafinnsiplanernaför
V ästraEriksberg.
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Kollektivtrafik
O m rådetharm ycketgod tillgång tillkollektivtrafik.Strax söderom planom rådet
liggerbusshållplatsen Säterigatan,som harettom fattandeutbud av busstrafik.
Främ stärdetfrågaom linje16,en stom busslinje,som gertätaresm öjlighetertill
City,V asastaden,Chalm ers,Sahlgrenskam m .Linjen harpådennasträcka huvudsakligen 10 m in turtäthetunderdagtid,m en påm orgonen ärdetca5 m in turtäthet
iriktning m otCity.Linje 31 m ed 30 m in turtäthetären intern linjepåH isingen,
som gerplanom rådetdirektresatillblaserviceutbudetvid W ieselgrensplatsen.
Linje130 ären renodlad förstärkningslinjetill/från N orraÄ lvstranden.
Tekniskförsörjning
Iom givande gatorfinnsstörreledningsstråk förvatten,avlopp,naturgas,stadsgas,
eloch tele.N ågrahundra m eternorrutvid Lam m elyckan finnsledningarförfjärrvärm e.Inom tävlingsom rådetfinnsanslutningsledningartillbefintligabyggnader
som kan behövaflyttas.

D ETA LJPLA N EN S IN N EBÖ RD O CH K O N SEK V EN SER
D etaljplanen innebärattdetvinnandetävlingsförslagetfrån Botrygg Bygg A B kan
genom förasinom tävlingsom rådetvid Stålhandskegatan och Å bogårdsgatan.Förslagetinnehållereftervissbearbetning ca80 lägenheteri5 punkthusm ed 4-5 våningaroch flertaletparkeringsplatserunderm ark.Förslagets”m iljöanpassning”
innebärblasedum tak och solfångarepåbostadshusen,växthusoch dagvattendam m sam ten utvecklad avfallshantering m ed källsortering,återvinning och hushållskom post.
Planen innebärocksåen verklighetsanpassning genom att5 befintligaflerbostadshusinom ettintelängre aktuellttrafikom rådekring Stålhandskegatan fårplanstöd.
Bebyggelseom råden
N edanståendebeskrivning ärtillstörstadelhäm tad urdetvinnandetävlingsförslagetfrån Botrygg Bygg A B och SH L arkitekteriG öteborg A B och behandlari
huvudsak endasttävlingsom rådet.Fördetövrigaplanom rådetinnebärdetaljplanen ipraktiken ingaförändringar.H äråterställsiprincip debyggrättersom gällde
före1967 årsstadsplan och som m otsvarasav befintlig bebyggelse.
D ebefintligahusen söderom Stålhandskegatan behöverhaen m otsvarighetpå
norrasidan.G aturum m etgesstadgagenom kom plettering m ed nya”väggar”-två
nyahus.U tm ed tom tgränsen planterasnyaträd och buskar.Entréeroch balkonger
vetterutm otgatan och harförträdgårdarm ed cykelparkering,hushållskom post
och sopnedkast.U tm ed Å bogårdsgatan byggsocksåtvåhusoch tittarm an in m ellan husen såsynsettfem tehus.D etärviktigtattkvarteretinteupplevssom slutet
och avskärm atfrån om givningen.En planbestäm m elseföreslåsdärförom attom rådetintefårinhägnas.D essutom hartvå”siktlinjer”säkerställtsiplanen föratt
m öjliggörautsiktfrån och m otden äldrebebyggelsen påberget.

08.planbeskrivning

8/14

Flygperspektivfrån söder(SH L arkitekter)

Flygperspektivfrån norr(SH L arkitekter)

D eföreslagnapunkthusen ären fortsättning pådefriliggandevillornaiLundby
kyrkby,m en istörreskala.Pådettasättm ötsom kringliggandebebyggelse,som
söderom tom ten ärkvartersbildandeutm ed Stålhandskegatan och den luftigare
snedställdabebyggelsen österom Å bogårdsgatan.H usen ärutform adei3-4 våningarm ed en extraindragen våning.D etta geren stadsm ässig karaktärutan att
husen blirförhögaiförhållandetillom givningen.Byggnaderna ärorienterade
m otsöderoch västerförattutnyttjaden passivasolinstrålningen.
A llalägenheterharen ellertvåbalkonger.H usen ärputsadeim ättad röd,vittoch
gult.Spaljéergerbalkongernaen grön vägg som silarvinden.Taken m otsöder
harfåttsolpaneleroch iövrigthartaken sedum tak förattm inskadagvattenm ängden från taken.Entréerna äruppglasadeförljusoch överblickbarhet,”ljugarbänk”
finnsvid varjedörr.Ivarjehusfinns14-18 lägenheter.
G årdshusetharfasaderav träm åladem ed gulslam färg.Taketärbelagtm ed sedum m attaoch solpaneler.V äxthusetärvitm ålat.
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Sektion nord-syd (SH L arkitekter)

Sektion väst-öst(SH L arkitekter)

Fyra flerbostadshusvid Å bogårdsgatan 3 och H åkansgatan 1-3 och 6 liggeridag
inom trafikom rådeenligtgällandeplan.Förslagetinnebärhärattbyggnadernaåter
fårbyggrätt.Enligtprogram m etfrån 2004 m öjliggörsdessutom vindsinredning
utan krav påhisssam tidigtsom rivningsförbud och varsam hetsbestäm m elserinförsförsäkrandeav dekulturhistoriskavärdena.N yatakkuporskaplacerassåatt
deharm onierarm ed underliggandefasadskom position.D efårintevarabredare
än underliggande fönster.Sebild nedan.Flerexem pelfinnsiProgram förutveckling avbostadsom rådetösterom Kyrkbyn.

Ö sterom Åbogårdsgatan -läm plig utform ning och placering avtakkupor

Flerbostadshusetvid Stålhandskegatan 12 liggerocksåinom trafikom råde.Ä ven
häråterställsbyggrätten förbefintlig byggnad.
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Friytor
Befintlig vegetation
Sluttningen m otkyrkbyn inordvästfåren planbestäm m elseattdessnaturkaraktär
skabehållas.Fem karaktäristiskaaskaroch någrastorapopplariom rådetssydvästradelfårintefällas.Ä ven andrastoraträd kan sparas.Förövrigtkom m er
sluttningen attutgöranaturtom toch endaströjasfrån sly och nässlorm m .D etär
ocksåm öjligtoch önskvärtattnågrabefintligaträd sparasinom byggrätten m ot
Stålhandskegatan.
Lekoch rekreation
H usen ärplaceradesom husipark m ed m ycketgrönskaruntom .Ä ppleträd,körsbärsträd,kastanjoch lönn gerstadgaoch bidrartillrum sbildning åretom .Ä ppleoch körsbärsblom påvåren,fruktoch bärundersom m aren,vackrafärgerpåhösten och kraftfullastam m aroch grenverk påvintern.G enom helaom rådetlöper
sm ådagvattenkanaleribetong och som tillsistm ynnaritvådam m arm ed en låg
stenm urpåenasidan och påm otståendesidaen sluttandestrand därfåglarkan gå
upp och ned.Innepå gården finnsettgårdshussom rym m ersam lingssal,hobbyrum och expedition förfastighetsskötaren.H ärfinnsäven ettåtervinningsrum och
ettutrym m edärm an kan läm naleksaker,sm åm öbleroch husgeråd förnågon annan av deboendeatttavarapå.
M änniskorrörsig påoch kring gården -härliggerlekplatsen m ed sittplatserrunt
om därbåde föräldraroch övrigaboendetyckerom attsitta.G em ensam m auteplatserfinnspåvälvalda platserinom helaom rådet.D en störstafinnsvid gårdshusetm ed platsförm ångastorakalas.V id sidan om finnsväxthusetsom används
av dehängivnahobbyodlarnabland hyresgästerna.Förallasom villfinnsodlingslotterattodlablom m oroch grönsakerpå.
Inom förgårdsm arken idirektanslutning tillhusensentréerfinnsskärm tak iglas.
H ärfinnscykelställm ed låsanordningar.U ppsiktfrån entréeroch lägenhetertillsam m ansm ed förbipasserandem inskarrisken förattbrottbegås.Ivarjekällare
finnsettcykelrum som kom plem enttillden utvändigaparkeringen.

Sektion Stålhandskegatan
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Trafik
Biltrafik
Stålhandskegatan och Å bogårdsgatan betecknassom huvudgator.Å bogårdsgatan
ärhuvudstråk förfordonstrafik och trafikerasav flerakollektivtrafiklinjeroch
ingåristom bussnätet.Befintlig infarttilltävlingsom rådet(fd Trekantsgatan)
stängs.Tävlingsom rådetfåren ny infartfrån Å bogårdsgatan och en från G am la
Lundbygatan alternativtStålhandskegatan.M ed undantag förredovisad infartinförsutfartsförbud m otÅ bogårdsgatan.
Ö vriga gatorinom planom rådetärlokalgator.En ny vändplatskan anläggasinorradelen av N orraSäterigatan.Fastigheten K yrkbyn 732:2,som idag hartillfartsväg från Å bogårdsgatan genom tävlingsom rådet,fårny tillfartfrån Ö rtagårdsgatan enligtgällandedetaljplan.
Parkering
Parkeringsnorm en som tilläm pasär0,66 platser/lägenhet.Inom tävlingsom rådet
ärparkeringsplatsernasom illustreratstotaltcirka68 st,vilketärflerän norm en
kräver.Parkeringen ärfördelad påca50 platseriettgarageunderm ark och övriga
im arkplan.M arkparkeringen hardelatsupp itvåm indreparkeringsplatserför
attdetinteskavarasåiögonfallandeoch storahårdgjorda ytor.Ettannatskälär
attfåparkering närahusensentréeroch attpåsåvisfånärhet,liv och rörelseoch
insyn från lägenheternavilketm inskarrisken attbrottbegås.
Tvåparkeringsplatseravserm an upplåtatilldem som utnyttjarbefintligabilpooler
iom rådet.Platsernafinnsvid parkeringen utm ed Å bogårdsgatan.
D en allm ännaparkeringsplatsen inorradelen av N orraSäterigatan försövertill
kvartersm ark.
Kollektivtrafik
U tanförplanom rådetredovisaspåillustrationsritningen en m öjlig om byggnad av
rondellen ikorsningen Å bogårdsgatan -Stålhandskegatan.N ågon om byggnad är
inteplanerad m en m öjligheten finnsom detifram tiden uppstårbehov attförbättra
fram kom ligheten fårstom bussen.
Cykel-och gångtrafik
Separatcykelbana finnslängsÅ bogårdsgatansvästrasidaoch Stålhandskegatans
södrasida.N y kom binerad gång-och cykelbanakom m erattbyggaslängstävlingsom rådetsgränsm otStålhandskegatan.H ärläggssärskild om sorg påförhållandetförträdgård -gångbana-gataförattden nyabebyggelsen skakunnautgöra
en levandedelav gaturum m et.En tankeärattgångbanan fårsam m am arkbeläggning som gångvägarnainom kvarteret.
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Ihörnetav Å bogårdsgatan och Stålhandskegatan föreslåsisöderlägeen liten vilplatsdärnågrabänkarkan placerasm oten låg stödm urikvartersgränsen.

VilplatsihörnetStålhandskegatan Åbogårdsgatan (SH L arkitekter)

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
O m rådetanslutstillkom m unensV A -ledningar.D agvattnettasom hand lokalt
inom tom ten m ed hjälp sedum tak och tvådagvattendam m ar.
Värm e
O m rådetanslutstillkom m unalfjärrvärm e.Solpanelerpåtaken anordnasföruppvärm ning av tappvattnet.A vloppssystem etinom byggnad förberedsförenergiutvinning ur”gråvattnet”.
Eloch tele
O m rådetanslutstillallm ännael-och teleledningariintilliggandegata.
Avfall
En centraltplacerad sopsug m ed inkastvidsvarjeentrébetjänarhelaom rådetoch
töm sav sopbilvid gårdshuset.Intillvarjesopsug finnsen hushållskom post.I
gårdshusetfinnsettutrym m eföråtervinning sam tett”begagnatrum ”förförem ål
attåterbruka.
Ledningsrätter
Befintligaallm ännaledningarförV A och elinom blivandekvartersm ark säkerställsm ed planbestäm m else.
G rundläggning
G eotekniskaundersökningarskallgenom förasidejordtäcktaom rådenainför
bygglovsprövning.G rundläggning av byggnaderutform asm ed utgångspunktfrån
resultaten.
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K onsekvensbeskrivning
H ushållning m ed m ark-och vattenom råden m m
V id utarbetande av dennadetaljplan harstadsbyggnadskontoretgjorten läm plighetsprövning enligt2 kap plan-och bygglagen sam ten avvägning enligt3 och 4
kap m iljöbalken.V idare hardetaljplanen prövatsm otkom m unensöversiktsplan i
enlighetm ed 5 § förordningen om hushållning m ed m ark och vattenom råden
m m.
Ingariksintressen ellerandraom råden m ed särskildanaturintressen berörs.
O m rådetingårikom m unensbevaringsprogram och bebyggelsen nordvästom
planom rådetharbetydandekulturvärden.D en föreslagnanybebyggelsen fulländar
stadsbilden genom attkoppladen historiskakyrkbyn påbergetm ed den nyare
bebyggelsen nedanför.D enyabyggnadernafallervälin isvensk bostadsarkitektur,m ersom ettkom plem entän som en anspelning påom givandebebyggelse.
Bebyggelsen placerasså attden gam lakyrkbyn fortfarandesynsm ellan denya
husen.Såvälbyggnadernasskala,m aterialsom uttryck passarvälin påplatsen.
Ingernytthusnårhögreistadsbilden än dethögstbelägnahusetinom kyrkbyn.
K ontoretbedöm erattredovisad användning kan ansesvaraden urallm än synpunktm estläm pligautifrån planom rådetsförutsättningaroch föreliggandebehov.
Planen bedöm sintem edföraattm iljökvalitetsnorm ernaöverskrids.D etaljplanen
ärförenlig m ed kom m unensöversiktsplan Ö P99.
Ställningstagandetillm iljökonsekvenser
Stadsbyggnadskontoretbedöm erattdetaljplanen inteinnebärbetydandepåverkan
påm iljön enligtplan-och bygglagen 5 kap 18 §.M iljökonsekvensbeskrivning
behövsdärförinte.Behovsprövningen hargjortsisam råd m ed m iljöförvaltningen.
Länsstyrelsen,park-och naturförvaltningen och stadsm useethargivitstillfälleatt
yttrasig.Länsstyrelsen harvid m untligtsam råd den 3 juli2006 förklaratattm an
delarkom m unensuppfattning.
Buller
Bostädernautsättsförtrafikbullerfrån om givandegator.D euppgifterom trafikbullersom låg tillgrund förm arkanvisningstävlingen hariefterhand visatsig felaktiga.Bullretvid fasad m otgataärm ellan 55 och 62 dBA ekvivalentnivåoch
m axim alljudnivåuppgårtilldrygt80 dBA .Planbestäm m elserom skydd m ottrafikbullerharinförtsförattsäkerställaattkom m unfullm äktigesriktlinjerföljsoch
särskiltljudisolerandeåtgärderkrävs-ljudklassB enligtSvensk Standard.A lla
lägenheterharen ellertvåbalkongerföratttillgodosekravetpåen tystsida.D är
extraåtgärderkrävskan en skärm av glassänkaljudnivån påbalkongen sam tidigt
som bakom varande rum fåren m öjlighetattvädram oten någottystareutem iljö.
Trygghet
D en upplevdatryggheten längsgatoroch gångvägarökargenom attom rådetbebyggs.Bostädernafårbalkongeroch entréerm otgatan.Liv och rörelseuppstår
därdetbaravarödetom t.D etöppnabebyggelsem önstreterbjuderen tittin ikvarteretsinredelar.H ärfinnsettgem ensam tgårdshusoch välvaldagem ensam m a
uteplatserförhelakvarteret.Entréernaäruppglasadeförljusoch överblickbarhet.
M iljön främ jarm öten m ellan deboende,vilketkan ökatrygghetsupplevelsen.
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H andläggare
B ritt-Inger M artinsson

Ärende

Detaljplan för BOSTÄDER SYDOST OM LUNDBY KYRKBY
Göteborgs kommun

Västra Götaland

Fastigheter inom planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Kyrkbyn 19:2

KB Stålhandskegatan 12
Dansered Bergklint 500
438 92 HÄRRYDA

Kyrkbyn 732:2

Bo Göran Johansson
Trekantsgatan 11
418 75 GÖTEBORG

Kyrkbyn 832:615

Göteborgs Kommun
Box 2258
403 14 GÖTEBORG

Kyrkbyn 832:685

Göteborgs Kommun
Box 2258
403 14 GÖTEBORG

Kyrkbyn 832:687

Göteborgs Kommun
Box 2258
403 14 GÖTEBORG

Rambergsstaden 26:1

Rolf Andersson
Gamla Lundbygatan 19 C
418 75 GÖTEBORG
Laila Moberg-Andersson
Gamla Lundbygatan 19 C
418 75 GÖTEBORG

Rambergsstaden 28:2

Fastighetsför Haren Nr 4 U P A
Wallenstam Göteborg AB
401 84 GÖTEBORG

Rambergsstaden 28:3

KB Råspont
c/o Chamiran Samuelsson
Aveskärsgatan 13
421 60 V FRÖLUNDA

Rambergsstaden 733:254

Göteborgs Kommun
Box 2258
403 14 GÖTEBORG

Övrigt
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G öteborgs kom m un

Fastigheter inom planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Rambergsstaden 733:386

Kvilledalens Fastighets AB
Bessemerg 3
417 07 GÖTEBORG

Rambergsstaden 733:387

Mvg Håkansgata KB
Lyngfjällsv 13
434 92 VALLDA

Rambergsstaden 733:388

KB Råspont
c/o Chamiran Samuelsson
Aveskärsgatan 13
421 60 V FRÖLUNDA

Övrigt

Marksamfälligheter inom planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Kyrkbyn S:53

Övrigt
UTVIDGNING AV
LUNDBYVÄGEN

Samtliga delägarfastigheter:
Bräcke 42:1

Shell Raffinaderiaktiebolag
Box 8889
402 72 GÖTEBORG

Kyrkbyn 832:615

Göteborgs Kommun
Box 2258
403 14 GÖTEBORG

Kyrkbyn S:54

GATA

Samtliga delägarfastigheter:
Bräcke 42:1

Shell Raffinaderiaktiebolag
Box 8889
402 72 GÖTEBORG

Kyrkbyn 832:615

Göteborgs Kommun
Box 2258
403 14 GÖTEBORG

Kyrkbyn S:55

GATA

Samtliga delägarfastigheter:
Bräcke 42:1

Shell Raffinaderiaktiebolag
Box 8889
402 72 GÖTEBORG

Kyrkbyn 832:615

Göteborgs Kommun
Box 2258
403 14 GÖTEBORG
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Anläggningssamfälligheter inom planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Övrigt

Ägare/innehavare, adress

Övrigt

Inga

Rättigheter inom planområdet
Beteckning på kartan
Serv 1

Servitut, TVÄTTSTUGA
14-IM1-80/10787.1
Belastar Rambergsstaden
733:388

Till förmån för:
Rambergsstaden 28:3

KB Råspont
Carl Grimbergsgatan 25/Silv
413 13 GÖTEBORG

Serv 2

Servitut, SOPRUM
14-IM1-80/17816.1
Belastar Rambergsstaden
28:3

Till förmån för:
Rambergsstaden 733:388

KB Råspont
Carl Grimbergsgatan 25/Silv
413 13 GÖTEBORG

Fastigheter utanför planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Kyrkbyn 19:3

KB Exon Fastigheter
Lindholmsv 1
417 57 GÖTEBORG

Kyrkbyn 19:9

KB Exon Fastigheter
Lindholmsv 1
417 57 GÖTEBORG

Kyrkbyn 21:13

Anna-Karin Peterson
Örtagårdsgatan 5
418 75 GÖTEBORG

Kyrkbyn 21:15

Göteborgs Kommun
Box 2258
403 14 GÖTEBORG

Kyrkbyn 26:3

Elin Petersson
Gamla Lundbygatan 14
418 75 GÖTEBORG

Övrigt
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Fastigheter utanför planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Övrigt

Per-Olof Petersson
Gamla Lundbygatan 14
418 75 GÖTEBORG
Kyrkbyn 732:906

Tomas Larsson
Gamla Lundbygatan 13
418 75 GÖTEBORG
Karin Van Der Salm
Gamla Lundbygatan 13
418 75 GÖTEBORG

Rambergsstaden 26:3

Krister Helgesson
Box 194
421 22 V FRÖLUNDA

Rambergsstaden 28:1

Wallenstam Entreprenad AB
401 84 GÖTEBORG

Marksamfälligheter utanför planområdet
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Kyrkbyn S:51

Övrigt
AVLOPPSDIKE 1,5 M

Samtliga delägarfastigheter:
Bräcke 42:1

Shell Raffinaderiaktiebolag
Box 8889
402 72 GÖTEBORG

Kyrkbyn 18:10

Hsb:S Brf Gamla Lundby I
Göteborg
Douglasg 2 B
418 76 GÖTEBORG

Kyrkbyn 18:11

KB Patriarken
Wittboldt o Amlöv
Gillviksvägen 20
439 33 KULLAVIK

Kyrkbyn 18:12

Christer Klas-Göran Storm
Ängholmen 11
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA
Iris Solveig Lilian Kjellberg
Galeasgatan 23
426 71 VÄSTRA FRÖLUNDA
Agneta Åkerlund
Hults Gård Sjötorp
461 70 TROLLHÄTTAN

D atum

D iarienum m er
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koncept2007-05-28

D etaljplan för
BO STÄ D ER SY D O ST O M LU N D BY K Y R K BY
inom stadsdelarna K yrkbyn och R am bergsstaden iG öteborg

SA M R Å D SR E D O G Ö R E L SE

SA M RÅ D ETS G EN O M FÖ RA N D E
Byggnadsnäm nden beslötden 14 novem ber2006 attgenom förasam råd fördetaljplaneförslaget.Planförslagetharsäntsföryttrandeenligtbifogadelistaöver
sam rådskretsundertiden 14 februari-27 m ars2007.
Förslagetharundersam m atid varitutställtpåstadsbyggnadskontoretoch på
K yrkbynsbibliotek.Flygblad hardelatsutiplanom rådetoch anslagitsiangränsandebostadshus.

SA M M A N FA TTN IN G
A llvarligasteinvändningen bland inkom nasynpunktergällerutform ningen av de
5 nyapunkthusen.K ulturnäm nden m enaratt3 våningarärtillräckligtoch tvåav
denärm astberörda grannarnaanserattden fem tevåningen skautgå.
A ndrasynpunktersom intekunnattillgodosesärattK retsloppskontoretanseratt
detbehövsen ny återvinningsplatsiställetförden som tasbort.M iljönäm nden
villprövaettbilfrittkvarter,vilketeftersam rådetdiskuteratssom ettfrivilligtåtagandefrån exploatören.Trafikkontorethardock intevelatm edverkatillavsteg
från p-norm en,varförexploatören intebedöm tförsöketsom intressant.Trafikkontoretönskaren breddning av den föreslagnagc-banan norrom Stålhandskegatan,
vilken intekan utförasutan storaförsäm ringarav detblivandebostadskvarteret.
K ontoretharbedöm tattplanförslagetären rim lig avvägning m ellan exploatering,
stadsbild,grönstrukturoch kulturm iljö.
Fram fördasynpunkterhariövrigttillstordelkunnatbeaktasgenom m indreändringariplanhandlingarna.
K opiorav sam tliga yttranden haröverläm natstillfastighetskontoret,exploatören
Botrygg G öteborg A B och berördakonsulterförkännedom och eventuelltbeaktandevid planensgenom förande.
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K O M M U N A LA N Ä M N D ER O CH BO LA G M .M .
Fastighetsnäm nden tillstyrkerplanförslagetm ed beaktandeav fastighetskontorets
synpunkter.Fastighetskontoretanserattskyddsbestäm m elserinteskaanvändas
förkulturhistorisktvärdefullabyggnaderoch m iljöerom m iljövärdenabedöm s
kunnabevaraspå annatsätt.Skyddsbestäm m elserkan föranledaersättningsanspråk.V arsam hetsbestäm m elseransestillräckligt.
Kom m entar:Iregelskaskyddsbestäm m elseranvändasförbyggnaderoch m iljöer
som ingåriProgram förkulturhistorisktvärdefullbebyggelse.Förflerbostadshusen österom Å bogårdsgatan finnsProgram förutveckling av bostadsom rådetösterom K yrkbyn (2004)därförutsättningarnaförvindsinredning och bevarandeav
dekulturhistoriskavärdenabehandlas.Iprogram m etvisasförslag påvindinredningarinnebärande även yttreändringar.Fördessahuskan därförbådeskyddsoch varsam hetsbestäm m elsertilläm pas.D etvåbostadshusen iLundby kyrkby har
skyddsbestäm m elserigällandeplan och utgårurförslaget.
G öteborg EnergiAB redovisarattdetfinnsm arkförlagdastadsgas-och naturgasledningarinom planom rådet.Iövrigtfinnsingaerinringar.
Kom m entar:Ledningarinom allm än platsm ark redovisasintesärskiltpåplankartan.Inom kvartersm arken skyddasbefintligaallm ännaledningarm ed planbestäm m else.
G öteborg EnergiN ätAB haren högspänningskabelilägetförden föreslagna
vilplatsen ihörnetav Å bogårdsgatan och Stålhandskegatan.K abeln blirsvåråtkom lig förreparation efterattvilplatsen anlagts.D etfinnsocksåinom den föreslagnakvartersm arken ettkabelskåp och en m atarkabelsom kan behövaflyttas.
Kom m entar:Synpunkternabeaktasav fastighetskontoretoch exploatören vid genom förandetav planen.
G öteborg Vatten geranvisningaroch råd om utform ning av ledningaroch om händertagandeav dagvatten.En planbestäm m else behövsom lägstahöjd påfärdigtgolv.D etfinnsbefintligaallm ännaledningarinom den blivandekvartersm arken som kan tasbortelleranvändasav exploatören.Slutligen redovisaskostnadernaperupprättad förbindelsepunktoch aktuellaanläggningsavgifter.
Kom m entar:Plankartan kom pletterasm ed en bestäm m elseom lägstagolvhöjd.
A nvisningarnaoch råden beaktasav fastighetskontoretoch exploatören vid genom förandetav planen.
Kretsloppskontoretanserattdetbehövsen ny återvinningsplatsiställetförden
som tasbortvid genom förandetav planen.
Kom m entar:D etfinnsinteutrym m einom dennaplan fören ny återvinningsplats.
Ö nskem åletfåriställetbevakasvid fram tidaplanläggning iom givningarna.
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Kulturnäm nden anserattny bebyggelseiplanom rådetskaunderordnastopografin och dekulturhistoriskavärdenaoch därförhahögsttrevåningar.Isynnerhetär
detviktigtattm iljön m ed dem edeltidaanornainteöverskuggasav tillkom m ande
bebyggelse.
Kom m entar:V ianserattplanförslagettartillräcklig hänsyn tillden äldrebebyggelsen.D ehögstbelägna villornaiLundby kyrkby haren högrenockhöjd än de
föreslagnanya punkthusen.Tvåsiktlinjersom säkerställsiplanen bidrartillatt
upprätthållakontakten m ellan gam m altoch nytt.
Lokalförsörjningsnäm nden förutsätterattbefintligaoch planeradeskoloriom givningarnakan m ötadetökadeelevunderlaget.M an påpekarocksåvikten av att
åtgärdervidtassåattdetinteföreliggernågon hälsorisk.
Kom m entar:Inom program om rådetfinnsm öjlighetattstuderanyaskoltom ter.
M arken kom m erattsanerasförbostadsändam ål.
M iljönäm nden tillstyrkerplanförslagetunderförutsättning attm öjligheten tillett
bilfrittkvarteritävlingsom rådetprövas,attavsteg nedåtgörsfrån parkeringsnorm
görsm ed endastp-platserförbilpoolbilar,atten uppföljning och utvärdering sker
av byggnadernasm iljöanpassning och energihushållning sam tatten sanering av
m arken skerförbostadsändam ål.
Kom m entar:Ettförsök m ed bilfrittkvarter,som ettfrivilligtåtagandefrån exploatören,hareftersam rådetdiskuteratsihop m ed m iljöförvaltningen och exploatören.
Trafikkontorethardock intevelatm edverkatillavsteg från p-norm en,varförexploatören intebedöm tförsöketsom intressant.D etkom m erändåattfinnassärskildaplatserförbilpoolbilarinom kvarteret.U ppföljning och utvärdering av
byggnadernasm iljöanpassning och energihushållning behandlasav fastighetskontoretigenom förandebeskrivningen.M arken kom m erattsanerasförbostadsändam ål.
Park-och naturnäm nden tillstyrkerplanförslaget.Förvaltningen harredaktionellasynpunkterpåplanbestäm m elserna.M an harocksåsynpunkterpåhurparkering
inom tom ten förnyexploateringen anordnasoch befararattden gam labebyggelsen kom m erattdöljasialltförhög grad.Slutligen redovisasförvaltningensökade
driftskostnaderförm ark som överförstillpark-och naturnäm nden.
Kom m entar:Planbestäm m elsernaharideifrågasattadelarnaanpassatstillangränsandeplaner.Parkeringsplatsernaslägeharstyrtsav attdetm ed hänsyn till
trafiksäkerheten bara fårvaraen utfartm otÅ bogårdsgatan.Förvaltningenskostnaderbehandlasav fastighetskontoretigenom förandebeskrivningen.Förövrigt
hänvisastillkom m entaren underK ulturnäm nden.
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Räddningstjänsten Storgöteborg gerråd och synpunkterrörandebrandvattenförsörjning och åtkom lighetförräddningsfordon.V idarepåpekasattom planom rådet
berörsav en eventuellutbyggnad av H am nbanan kan en särskild riskutredning
behövas.
Kom m entar:Synpunkternaoch råden beaktasav fastighetskontoretoch exploatören vid genom förandetav planen.En eventuellfram tidautbyggnad av H am nbanan ingårinteiplanförslaget.O m en järnvägsutbyggnad bliraktuellfårförutsättningarnafördennaprövasien ny detaljplan.
Stadsdelsnäm nden iLundbytyckerattdetärbraattstadsdelen kom pletterasm ed
bostäderav olikastorlekar.D etärviktigtförden socialasam m ansättningen och
skaparettstörrebefolkningsunderlag förbefintlig servicevid K yrkbytorget.D et
ärm ed hänsyn tillLundby kyrkby särskiltviktigthurom rådetutform as.Risken är
storattdeföreslagnabyggnadernakom m erattdom ineram iljön.
Kom m entar:A ngåendeom rådetsutform ning hänvisastillkom m entarunderK ulturnäm nden.
Trafikkontoretharistortsettingetem otföreslagen detaljplan.D etfinnsettantal
detaljsynpunkterpåbla hurcykelbana,utfartfrån tom tsam tvändzon skaredovisasoch utföras.M an harocksåsynpunkterpåvilken m ark som skavaraallm än
gatarespektivebostadskvarter.
Kom m entar:Flertaletsynpunkterharkunnattillgodosesgenom ändringaroch
förtydliganden iplanförslaget.D ock kan inteden önskadebreddningen av gcbanan norrom Stålhandskegatan utförasutan storaförsäm ringarav detblivande
bostadskvarteret.

STA TLIG A V ERK ,M Y N D IG H ETER O CH BO LA G
Lantm äterim yndigheten iG öteborg påpekarattallam ark som skasäljastillexploatören inteägsav G öteborgsStad.Fastighetskontoretm åsteträffaavtalm ed
berördaparter.V idarekrävsfrivilligaöverenskom m elserförattordnany utfart
förfastigheten K yrkbyn 732:2.D etbördärförövervägasom en fastighetsplan ska
tasfram parallelltm ed detaljplanen.
Kom m entar:Fastighetskontorethållerpåattavtalaom utfarten förK yrkbyn 732:2
m ed berördafastighetsägare.
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Länsstyrelsen fram förattplanensförhållandetillfrågorsom berören fram tida
sträckning av dubbelspårförH am nbanan m åstebeskrivasoch lösaspåetttillfredsställandesätt.V idarebehöverm arkföroreningssituationen klarläggasytterligare.Länsstyrelsen anserattplanen iövrigadelarärvälutform ad m ed hänsyn till
kontakten m ed och karaktären påom givandebebyggelse-och grönom råden.
Länsstyrelsenssam rådsyttrandeharbilagts.
Kom m entar:Banverketharvid underhandskontaktm eddelatattH am nbanan i
nersänktlägevid Eriksbergsm otetärettalternativ som kom m erattutredas.
Sträckningen ärinteprojekterad utan kan kom m aattjusterasikom m andeutredning.En grov bedöm ning idagslägetärdock attplanom rådetintekom m eratt
påverkajärnvägskorridoren.
Västtrafik G öteborgsom rådetAB tyckerattplanom rådetm ed desskoppling till
N orraÄ lvstranden harettgynnsam tlägefrån kollektivtrafiksynpunkt.

SA K Ä G A RE
ShellRaffinaderiAB haringaerinringarm otplanförslaget.Bolagetförutsätteratt
defårettförslag på en m arknadsm ässig kostnadsersättning.
Kom m entar:G enom förandefrågorskötsav fastighetskontoret.Y ttrandetharöverläm natsförkännedom och eventuelltbeaktande.
Elin & Peo Petersson ärm ycketpositivatillattom rådetfåren uppfräschning.D e
föredrardock attom rådethartillfartfrån Stålhandskegatan och intefrån G am la
Lundbygatan.D essutom m otsätterdesig atttreav husen fåren extravåning.
Kom m entar:V iseringen anledning attm ed hänsyn tillm iljö ellertrafiksäkerheti
planen reglerafrågan om tillfartfrån sydväst.Exploatören fårhärsjälv avgörahur
tom ten läm pligen anordnas.A ngåendehushöjden hänvisastillkom m entarunder
K ulturnäm nden.
Karin van derSalm & Tom asLarsson anserattdetigrunden ärpositivtför
stadsdelen attom rådetbebyggs.D ehardärem otstarkainvändningarm otden föreslagnahushöjden och infarten tillparkeringen iom rådetssydvästradel.Slutligen fram försattderastom tvid G am laLundbygatan 13 enligtgällandeplan är
delbaroch attstyckningslotten skahatillfartfrån Trekantsgatan.D etnuvarande
förslagetvisarintehurdettaskaske.
Kom m entar:A ngåendehushöjden och infarten hänvisastillkom m entarunder
Elin & Peo Petersson.G ällandeplan redovisaratten styckningslottskahatillfart
från G am la Lundbygatan och intefrån Trekantsgatan.Planförslagetsyftarhärinte
hellertillnågon ändring.Plankartan och illustrationsritningen ändrasså attdetblir
tydligare.

16.sam rådsredogörelse

SAMRÅDSLISTA

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG M M
Fastighetsnämnden
Göteborg Energi AB
Göteborg Energi Nät AB
Göteborg Energi GothNet AB
Göteborgs Gatu AB (kdm)
Kretsloppsnämnden
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Lokalsekretariatet
Miljönämnden
Namnberedningen (kdm)
Park- och naturnämnden
Räddningstjänsten Storgöteborg
Stadsdelsnämnden i Lundby
Trafiknämnden
VA-nämnden

STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER ETC
Lantmäterimyndigheten i Göteborg
Länsordningspolisen
Länsstyrelsen
Telia Networks Skanova
Västtrafik Göteborgsområdet AB (kdm)

SAKÄGARE
(Hämtas från fastighetsförteckningen)

BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE, HYRESGÄSTER, BOENDE
Hyresgästföreningen Region V Sverige

ÖVRIGA
Handikappfören. Samarbetsorgan
Naturskyddsföreningen i Göteborg
Lundby Kyrkby Intresseförening

11. samrådslista

