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Ärendet 

Diarienummer: 0381/20 

Handläggare SBK: Elisabet Ejeborn 

SDN-område: Västra Göteborg 

Fastighet:  Hästevik 2:4 

Sökande: Mjöbäcks Entreprenad AB (Medgivande finns från 

fastighetsägare Hemfast AB) 

Området ligger i Hjulvik direkt norr om Hjulviksvägen (väg 155), en dryg kilometer från 

Lilla Varholmens färjeläge. Marken används idag främst för trädgård/naturtomt med 

enstaka komplementbyggnader.  

Förslaget innefattar 4 stycken villatomter om ca 700 kvadrat styck.  

 

Ritning bilagd ansökan 

 

Översiktskarta 

Färjeläge 

Ansökan  
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Styrande dokument och tidigare beslut 

Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger att 

området inte ligger inom prioriterat utbyggnadsområde och markanvändning i 

markanvändningskartan är befintlig bebyggelse, Bebyggelseområde med grön- och 

rekreationsytor. 

Det finns ingen gällande detaljplan för området. Fastigheten tidigare undantagen från 

planläggning när omgivande mark i direkt anslutning planerades för bostäder och 

handel/kontor.  

Flera ansökningar om avstyckning av fastigheten har tidigare inkommit till lantmäteriet, 

dessa har då avvisats med hänsyn till väg 155 eventuella ombyggnad. 

  

Bedömning 

Översiktlig planering 

Området ligger inom Kustnära områden/Skärgården, vilket innebär att översiktsplanens 

inriktning anger att: Skapa god tillgänglighet för alla, bevara värdefulla naturområden 

utveckla och värna badplatser och småbåtshamnar. Komplettera på friluftslivets villkor 

blanda bostadsformer bygg i anslutning till god kollektivtrafik.  

Området ligger inte inom det område som i översiktsplan är utpekat som område där 

utveckling ska ske i första hand.   

Området är en del av Göteborgs kust och skärgård är med hänsyn till sina natur och 

kulturvärden av intresse i sin helhet och skyddas enligt miljöbalkens 4kap. 

Huvudinriktning för dessa områden är en ett långsiktigt bevarande av markanvändning.   

 

Ansökans lokalisering markerad i grönt 
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Bebyggelsemiljö 

Bebyggelsen är idag dominerande villabebyggelse med varierande uttryck och 

uppförandeår. Bebyggelsen som visas i ansökan bedöms vara i linje med områdets 

karaktär i övrigt. Dock så bedöms den inte bidra till någon ökad blandning av 

boendeformer eller bidra till att komplettera med andra funktioner då den bygger vidare 

på en struktur i ett område som redan idag har en stor övervägande del enfamiljshus.     

Kommunal service  

Ansökan ligger i direkt anslutning till Brännekulla förskola. Skola återfinns nere i Hjulvik 

ca 1,5 kilometer bort samt i Amhult/Kärr ca 2-3 kilometer från området. 

Lokalsekretariatet har inget att erinra mot ansökt planbesked då det kommande behovet 

av kommunal service ryms inom befintlig volym av skola och förskola i området.      

Trafik och parkering 

Trafiksituationen på Hjuviksvägen (väg 155) som skulle vara den nya bebyggelsens 

huvudsakliga koppling är mycket ansträngd. En åtgärdsvalsstudie pågår som ska föreslå 

en långsiktigt hållbar lösning, resultatet av denna väntas att komma först under sommaren 

2021. Oavsett utredningens slutsatser så bedömer trafikkontoret att problematiken 

kommer att kvarstå minst under den närmsta 10 års perioden. Stadsdelen har i sitt 

yttrande över planbeskedet påtalat att Länsstyrelsen under 2019 påtalat vikten av att 

trafiksituationen längs vägen inklusive korsningen vid Flyghamnsvägen måste lösas innan 

mer bebyggelse tillåts och att detta är en mellankommunal fråga mellan Göteborg och 

Öckerö. En överenskommelse mellan kommunerna kan komma på plats först när 

åtgärdsvalsstudien finns framme. Vad den kan komma att ge för konsekvenser för 

bebyggelseutvecklingen i området går ej att bedöma i dagsläget.  

Området har god kollektivtrafikförsörjning med busshållplats inom ca 200 meter där 

bland annat Röd Express trafikerar. Längsmed Hjuviksvägen (väg 155) löper gång- och 

cykelbanan som kopplar ihop området bort mot Amhult och Torslanda i öster och ner till 

färjeläget i väster. Längs Hjulviks bryggväg som är områdets koppling till en av de 

närmsta skolorna (Hjulviksgården) saknas dock cykelväg och cykeltrafikanter hänvisas 

till att dela körfält med biltrafiken.  

Förslaget innebär villatomter och parkering förutsätts lösas inom egen fastighet.  

Teknisk försörjning och mark  

Vatten och avlopp 

Området är försörjt med kommunalt vatten och avlopp. Dock ligger det utanför det 

kommunala verksamhetsområdet för dagvatten, vilket innebär att detta behöver lösas 

inom fastigheterna.  

Kretslopp och vatten har yttrat sig och påtalat att kapaciteten i spillvattennätet har nått sin 

maxgräns. En ombyggnation av pumpkedjor i området för att öka kapaciteten planeras 

men detta är ännu ej tidsatt. Kapaciteten på dricksvattenledningar behöver även utredas i 

ett senare skede. 

Geoteknik 
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Marken inom planområdet utgörs av berg i dagen och postglacial lera. Lermarken är flack 

vilket innebär att det inte finns några förutsättningar för skred. Jordartskartan visar på 

små lermäktigheter, omkring 0–5 meter.  

Översiktlig stabilitetsutredning från angränsande område visar på lös lera där de ytliga ca 

1–2 m av leran är av torrskorpekaraktär. Grundvattenytans läge bedöms återfinnas på 

djupet ca 1-2 m under.  

Om detaljplanen startas kommer en utredning/utlåtande behövas med beskrivning och 

bedömning av de geotekniska och bergtekniska förhållandena och markens lämplighet för 

detaljplanens innehåll.  

Baserat på den översiktliga bedömningen ovan så bedöms det inte finns några hinder 

beträffande geoteknik för att pröva området för bostäder.  

Miljö- och hälsoaspekter  

Området bedöms ha en bullerproblematik med höga värden från väg 155. Om en 

byggnation ska prövas i detaljplan så behöver bullerfrågan utredas vidare för att se om det 

är möjligt att skapa acceptabla boendemiljöer. Nedan visas ett utdrag ut stadens 

bullerkartläggning där det framgår att nivåerna uppgår till mellan 75 -90 dBA inom hela 

området. 

 

Väg 155 är även en farligt gods-led vilket kan påverka möjligheten att bebygga området 

med hänsyn till risk.  

Projektet bedöms preliminärt /inte/ föranleda betydande miljöpåverkan. Ställningstagande 

till om en miljöbedömning ska göras eller inte, undersöks i planarbetet enligt 6 kap. 

miljöbalken. 
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Slutsats 

Sammanfattning och slutsats 

Området ligger i Hjulvik direkt norr om Hjulviksvägen (väg 155), en dryg kilometer från 

Lilla Varholmens färjeläge. Förslaget innefattar 4 stycken villatomter om ca 700 kvadrat 

styck inom område som idag till största del ej är bebyggt och inte heller detaljplanelagt.  

Förslaget har en låg måluppfyllelse kopplat till översiktsplanen och ligger inte i linje med 

dess strategier. Området ligger inte inom område som är utpekat som prioriterat för 

bebyggelseutveckling.   

Det bedöms även som olämpligt att tillföra mer bebyggelse längs med Hjuviksvägen (väg 

155) både med anledning av den redan ansträngda trafiksituationen och att ett 

utredningsarbete med en åtgärdsvalsstudie pågår vars slutsatser kan komma att påverka 

lämpligheten och möjligheten att bebygga området. Områdets närhet till väg 155 innebär 

även att bullernivåerna och det bedöms som svårt att få till goda boendemiljöer med 

anledning av detta.  

Kontoret bedömer med anledning av ovanstående att ett negativt planbesked bör lämnas. 
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Inkomna yttranden 

Ärendet har sänts till Göteborg Energi AB, Kretslopp och vatten, Kulturförvaltningen, 

Trafikkontoret, Lokalsekretariatet, Miljöförvaltningen, SBK Geotekniker, SDF Västra 

Hisingen för eventuellt yttrande. Följande yttranden har inkommit:  

 

Göteborg Energi AB 

Nedan följer synpunkter på förslaget från berörda ledningsslag. Göteborg Energi AB med 

dotterbolag har tagit del av ovan nämnda remiss. 

Det är viktigt att korrekt utsättning av befintliga kabelstråk utförs och schaktning och 

andra markarbeten sker med stor försiktighet. För redovisning av befintliga ledningar i 

marken hänvisas till: 

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning 

Tänk på att du blir ersättningsskyldig om någon kabel eller ledning skadas. Vid 

schaktningsarbeten i närheten av i mark förlagda ledningar hänvisas till våra gällande 

Bestämmelser vid markarbeten som omfattar el-, fjärrvärme-, fjärrkyla-, optofiber och 

gasledningar tillhörande Göteborg Energi AB, Göteborg Energi Gothnet AB, Göteborg 

Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB och Ale Fjärrvärme AB. 

Det poängteras att det är för var tid gällande version som skall uppfyllas och 

attuppdaterade bestämmelser finns tillgängliga via länken: 

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledningKretslopp och 

Vatten 

 Övergripande bedömning  

Kapaciteten i spillvattennätet har nått sin maxgräns i området. 2020 planeras det starta ett 

projekt hos Kretslopp och vatten för ombyggnation av pumpkedjor i området för att öka 

kapaciteten. Det är osäkert när detta beräknas vara färdigt.  

Skyfall  

Figur 1 visar hur planområdet bedöms påverkas vid ett klimatanpassat 100-årsregn. Det 

föreslagna planområdet är i dagsläget inte drabbat av stående vatten vid skyfall. Det är 

viktigt att framkomlighet och byggnadsfunktion inte påverkas av stående vatten utan att 

fria vattenvägar skapas vid ett skyfall så att vatten leds bort och fördröjs på lämplig plats. 

För att framkomlighet till byggnader ska vara möjlig under skyfall ska höjdsättningen 

utarbetas så att maximalt 20 cm vatten blir stående på vägar och stråk fram till 

byggnadsentréer vid ett klimatanpassat 100-års regn. Det är även viktigt att 

nybyggnationen inte förvärrar situationen för befintlig bebyggelse i samband med skyfall.  
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 Figur 1 Maximalt vattendjup vid klimatanpassat 100-årsregn. 

Dagvatten  

Dagvattenavrinningen bedöms öka vid planens genomförande eftersom andelen hårdgjord 

yta kommer öka.  

Planen ska sträva efter att minimera dagvattenavrinning och fördröjning och rening av 

dagvattnet ska lösas inom fastigheten enligt Kretslopp och vattens och 

Miljöförvaltningens krav.  

 

Ledningsutbyggnad  

Planområdet är försörjt med allmänt VA-ledningsnät i form av dricksvatten och 

spillvatten i Hjuviksvägen, söder om föreslaget planområde, samt i delar av 

Brännekullavägen, norr och nordväst om planområdet, se ledningskarta, figur 2.  

Allmän VA-ledningsutbyggnad bedöms till ca 60 m.  

 

Planområdet ligger utanför Kretslopp och vattens verksamhetsområde för dagvatten. Att 

planområdet ligger utanför Kretslopp och vattens verksamhetsområde för dagvatten 

innebär att kommunen inte erbjuder avledning av dagvatten utan att fastighetsägaren själv 

behöver ordna detta.  

 

Kapaciteten i spillvattennätet har nått sin maxgräns. 2020 planeras det starta ett projekt 

hos Kretslopp och vatten för ombyggnation av pumpkedjor i området för att öka 

kapaciteten. Kapaciteten på dricksvattenledningar behöver även utredas i ett senare skede. 
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Figur 2 VA-ledningar i anslutning till planområdet som är inringat med rött. 

Avfall  

Ur ett avfallsperspektiv så ser vi inget som hindrar att ett positivt planbesked ges. 

Ytorna för vägen och vändplatsen (som är en gemensamhetsanläggning) är viktiga att 

bevara i planarbetet. 

 

Kulturförvaltningen 

Ärendet  

Göteborgs kulturförvaltning har tagit emot rubricerat ärende för yttrande och vill med 

anledning av detta framföra nedanstående synpunkter.  

I ärendets handläggning har även byggnadsantikvarie Anette Lindgren deltaget. 

Beskrivning av ärendet 

Stadsbyggnadskontoret har fått en ansökan om planbesked på fastigheten Hästevik 2:4, 

Brännekullavägen. Syftet med planbeskedet är att pröva förutsättningarna för fyra 

enbostadshus.  

Bakgrund 

Hästevik Sörgården 2:4 är upptagen i Bevarandeprogrammet för Göteborg. Skyddet för 

bevarande omfattar bostadshuset, ladugården, källarvinden samt ytterligare 

ekonomibyggnader.  

Det finns inga kända fornlämningar inom det aktuella området. 

Förvaltningens yttrande 

Kulturförvaltningen kan konstatera att de sammantagna värden som legat till grund för att 

Hästevik Sörgården är upptaget i stadens bevarandeprogram är kraftigt förvanskade. 

Kulturförvaltningen har inget att erinra i ärendet.  

 

Trafikkontoret 

Trafiksituationen på Hjuviksvägen (väg 155) är mycket ansträngd. En åtgärdsvalsstudie 

pågår som ska föreslå en långsiktigt hållbar lösning. ÅVS:en är beställd av Västra 

Götalandsregionen och drivs av Trafikverket. Jag deltar i projektgruppen tillsammans 

med representanter från SDF, TK och SLK och en slutrapport väntas i juni 2021. Oavsett 

vad resultatet av åtgärdsvalsstudien blir kommer det fortsatt råda trafikträngsel på 

Hjuviksvägen under minst 10 år framöver, troligen längre. 

Området ligger inom det kustnära området i översiktsplanen vilket innebär att planering 

för bostäder ska ske med stor restriktivitet. Förslaget till ny översiktsplan innebär ingen 

förändring för detta område. 

Min bedömning är att det inte är lämpligt att pröva denna plats för bostäder i detaljplan. 
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Lokalsekretariatet 

Lokalsekretariatet har inget att erinra mot ansökt planbesked då det kommande behovet 

av kommunal service ryms inom befintlig volym av skola och förskola i området.   

 

Miljöförvaltningen 

Miljöförvaltningen ser inga hinder mot fortsatt planarbete.  

Följande utredningar bedömer miljöförvaltningen att det behövs tas fram i ett eventuellt 

fortsatt planarbete:  

 

• Trafikbullerutredning  

• Naturvärdesinventering  

• Översiktlig markmiljöundersökning  

 

Synpunkter  
Trafikbuller  

Miljöförvaltningens översiktliga bullerkartläggning visar att området är bullerutsatt. En 

bullerutredning behöver tas fram i ett fortsatt planarbete.  

Naturvärden  

Enligt miljöförvaltningens ekologiska landskapsanalys för mindre hackspett kan delar av 

området vara lämplig livsmiljö för arten som är skyddad enligt artskyddsförordningen. 

Ortofoton och streetviewbilder tyder på att det kan finnas värdefulla äldre lövträd i den 

nordöstra delen av det föreslagna planområdet. Enligt artportalen finns det flera 

observationer av såväl mindre hackspett som hasselsnok inom 500 meter från 

planområdet. Vi bedömer att en naturvärdesinventering behöver göras i ett fortsatt 

planarbete. 

 Markmiljö  

Området ligger nära den vältrafikerade väg 155. Enligt historiska ortofoton verkar det ha 

funnits hus i området som rivits. På grund av risken för föroreningar från vägtrafiken och 

eventuellt rivningsavfall bör en översiktlig markmiljöundersökning göras i samråd med 

miljöförvaltningen samt uppgifter tas fram om eventuella rivna byggnader. 

 

SBK Geotekniker 

I förprövningar utförs en förenklad kartavläsning med avseende på stabilitet. Om 

detaljplanen startas behövs en komplett kartavläsning inför startmötet.  

Marken inom planområdet utgörs enligt SGU:s jordartskarta av berg i dagen och 

postglacial lera. Lermarken är flack vilket innebär att det inte finns några förutsättningar 

för skred. SBK:s jordartskarta visar på små lermäktigheter, omkring 0–5 meter.  

Översiktlig stabilitetsutredning (Sweco, 2011) från angränsande område visar på lös lera 

där de ytliga ca 1–2 m av leran är av torrskorpekaraktär. Grundvattenytans läge bedöms 

återfinnas på djupet ca 1-2 m under. Befintlig utredning för bygglov från angränsande 

fastighet visar på små men varierande jorddjup och grundläggning rekommenderas att 

utföras till fast botten pga risk för ojämna sättningar. Undersökningen visar på förekomst 
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av lera och silt men att sand är den dominerande jordarten. Vattenyta uppmättes vid 

undersökningstillfället 0,8 meter under markytan.  

Om detaljplanen startas kommer en utredning/utlåtande behövas med beskrivning och 

bedömning av de geotekniska och bergtekniska förhållandena och markens lämplighet för 

detaljplanens innehåll. Utifrån vad jag kan se i Google Maps verkar berget utgöras av 

rundade hällar men för detaljplanen kommer en bedömning av risk för blocknedfall 

behövas.  

Baserat på den förenklade kartavläsningen ser jag inga geotekniska hinder för att ge ett 

positivt planbesked för Brännekullavägen. 

 

SDF Västra Hisingen 

Förvaltningen  

Förvaltningen är positiv till att fler bostäder byggs i Torslanda men anser att 

placeringen längs väg 155 är problematisk.  

Det pågår sedan länge en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 155. ÅVS är inte 

slutförd. Om tidplanen håller kommer det en slutrapport och beslutsunderlag 

2021-06-30. Efter det ska ÅVS på remiss under hösten 2021. Beslutsunderlag kan 

alltså tidigast finnas framme till vintern 2021/ 2022.  

När det gäller trafiksituationen längs väg 155 tillskrev Länsstyrelsen 18 mars 

2019 Göteborgs stad och Öckerö angående vikten av att trafiksituationen längs 

vägen inklusive korsningen vid Flyghamnsvägen måste lösas innan mer 

bebyggelse tillåts. Dnr 400-10450-2019.  

”I all planering med påverkan på trafiken på väg 155 delen Gossbydal, korsningen 

med Flyghamnsvägen – Lilla Varholmen måste kommunerna Öckerö kommun 

och Göteborgs stad tydligt redovisa sin mellankommunala samordning och 

enighet avseende konsekvenser för trafiken och åtgärder utmed väg 155. 

Redovisningen ska vara skriftlig och omfatta mer än att deltagande sker i 

åtgärdsvalsstudien Väg 155, Torslanda- Öckerö och att trafikutvecklingen på väg 

155 diskuteras mellan kommunerna i Samhällsbyggnadsrådet (SBR).  

Länsstyrelsen förordar att en mellankommunal överenskommelse tas fram mellan 

Göteborgs stad och Öckerö kommun. En överenskommelse som anger vilken 

ytterligare exploatering, alternativt fordonsrörelser som kan tillåtas på väg 155, 

från Gossbydal, korsningen med Flyghamnsvägen och västerut, innan det finns 

tydliga indikationer på förbättringar i framkomligheten eller att åtgärder finns 

utredda och är finansierade.  

När åtgärdsvalsstudien är klar behöver Göteborgs stad och Öckerö kommun fatta 

en ny överenskommelse avseende vilka åtgärder som kommunerna gemensamt 

förespråkar på kort och lång sikt samt upprätta en tidsplan så att dessa genomförs 

och harmonierar med regional infrastrukturplanering.  



 

Förprövningsrapport 13 (14) 

Planbesked för bostäder vid Brännekullavägen (Hästevik 2:4) inom stadsdelen 
Torslanda, diarienummer 0381/20 

 

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret [Datum för 
färdigställande] 

Länsstyrelsen kommer fortsättningsvis lyfta frågor om mellankommunal 

samordning och ansvar för konsekvenser avseende trafikbelastning på väg 155 

mellan Gossbydal, korsningen med Flyghamnsvägen – Lilla Varholmen i 

rådgivning och granskning. Saknas välgrundade överenskommelser mellan 

kommunerna och Trafikverket kopplat till konsekvenser i genomförandet av 

planer, kommer Länsstyrelsen överväga att överpröva detaljplaner som bidrar till 

ökad trafikbelastning, fram tills dess lösningar finns på plats.”  

Trygghet och trafiksituationen 

I dialoger med invånare framförs alltid att trafiksituationen i Torslanda måste 

lösas innan det byggs fler bostäder. I Lokala utvecklingsprogrammet LUP 2019–

2022 (antaget av SDN Västra Hisingen 5 februari 2019.LUP.pdf) lyfts trafiken i 

Torslanda fram som ett av de största problemen i stadsdelen.  

I stadsdelen finns det olika upplevelser av trygghet och stora skillnader mellan 

olika områden. I medborgardialogerna framkommer det tydligt att man lägger in 

olika saker i begreppet trygghet, allt från hög kriminalitet till stora buskar som 

skymmer sikt. På flera ställen, som i Hjuvik, kopplas trygghet till trafiksäkerhet 

för barn, säkra skolvägar och utbyggd kollektivtrafik.  

Enligt LUP ska nämnden medverka till att trygghetsaspekter kommer in tidigt i 

den fysiska planeringen.  

Trafiksituationen i Torslanda är problematisk. I dialoger som förvaltningen haft 

och i undersökningar som har gjorts har det visat sig att trafiksituationen är den 

största otrygghetsfaktorn bland Torslandaborna  

Dialog med närboende 
Det är viktigt att de närboende tidigt informeras och hålls informerade under 

planprocessen. Möjligheter att lämna synpunkter och delta i dialoger bör ges även 

för dem som inte är sakägare.  

Social komplexitetsnivå  

Förvaltningen bedömer att planen har social komplexitetsnivå 3 på grund av de 

stora trafikproblemen i området.  

I Om ni ser några hinder för en utveckling av området enligt 

ansökan?  Trafiksituationen måste lösas innan fler bostäder byggs längs väg 155  

II. Vad ni ser som viktigt för en eventuellt kommande detaljplan att utreda och 

behandla. Trafiksituationen. ÅVS väg 155.  

III. SDF ska alltid svara på: Synen på planens sociala komplexitetsnivå och 

särskilda utredningsbehov utifrån ett socialt perspektiv.  
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