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Detaljplan för bostäder med särskild service vid Pärt-Antons 
gata inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg 

Granskningsutlåtande  
 

Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 

för detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Förslaget har sänts för 

yttrande under tiden 31 januari 2018 – 13 mars 2018 och för granskning under 

tiden 9 oktober 2019 –30 oktober 2019.  

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 

Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 

Inkomna yttranden berör i huvudsak samma synpunkter som under samrådet. 

Allvarligaste invändningarna gäller påverkan på naturmiljön genom att ekar och 

almar tas ned, påverkan på barns lekmiljö och det finns oro över trafiksäkerheten. 

Boende i området är även kritiska till att besöksparkeringar tas bort och att det är 

en för liten tomt för boendet. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till 

ingripandegrunderna och nu kända förhållanden att ett antagande av en enligt 

förslaget inte kommer att prövas. Länsstyrelsen ser positivt på att staden hanterar 

kompensationsåtgärder. Göteborgs Energi önskar 1 meters större E-område i norr 

och söder. Trafikkontoret önskar en planbestämmelse som hindrar att dörrar kan 

slås ut över allmän plats. 

Kontoret har under planarbetet gjort en avvägning mellan bevarandet av träd och 

behovet av ett boende med särskild service. Parkmarken är värdefull då den är en 

del av Pärt-Antons park. I planarbetets inledning låg planområdet längre söderut. 

Med den placeringen fanns det risk att det skulle upplevas som att parken klipps i 

två parkområden. För att även minska påverkan på träd flyttades planområdet 

norrut och tar istället i större grad i anspråk impedimentsytor i form av gata och 

parkeringsplatser. Kompensationsåtgärder föreslås för att kompensera för de 

sociala och ekologiska värden som påverkas. Kontoret har bedömt att påverkan på 

parkmiljön är skälig med anledning av att det starka allmänna intresset av ett 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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boende med särskild service kan tillgodoses. En justering av E-området har efter 

granskningen genomförts. En planbestämmelse angående att dörrar inte får svepa 

ut på Pärt-Antons gata har införts. Justeringarna anses inte innebära en väsentlig 

förändring av planförslaget.  

Kvarstående erinringar finns från ett flertal boende i området. Kopior av samtliga 

yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och berörda 

konsulter för kännedom och eventuellt 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 

Förslaget innefattar byggandet av ett boende med särskild service med 6 

lägenheter på kommunal mark. Fastighetsnämnden får utgifter till följd av 

detaljplanen för iordningställande av lokalgata, ledningsomflyttningar samt 

kompensationsåtgärder för förlorade natur- och rekreationsvärden. Sammantaget 

ser kontoret positivt på tillskottet av boende med särskild service. Planens 

utformning i kombination med föreslagna kompensationsåtgärder bedöms lindra 

förlorade natur- och rekreationsvärden. Tillskapandet av bostäder med särskild 

service faller i linje med målet att prioritera utbyggnaden av kommunal service, 

tillskapandet av bostäder och förtätning i kollektivtrafiknära lägen i mellanstaden. 

Ett kommuninternt markupplåtelseavtal avses tecknas med Lokalförvaltningen.  

Exploateringens ekonomiska konsekvenser bedöms vara rimliga i förhållande den 

nytta som förväntas uppstå.  

Kommentar: 

Noteras 

 

2. Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg 

Stadsdelsförvaltningen tillstyrker granskningsförslaget med följande synpunkter.  

Bostäder med särskild service är av ett allmänt intresse och behov i staden. Att 

komplettera området med bostäder möjliggör för fler grupper att bosätta sig vilket 

kan bidra till en mer sammanhållen stad. Det är ett lugnt område med begränsad 

trafik och goda möjligheter för boende att förflytta sig till närliggande service och 

kollektivtrafik.  

Det är en tajt tomt, vilket medför att lägenheterna kommer mycket nära Pärt-

Antons gata. Det kommer troligen att bli mycket insyn i lägenheterna. Det finns 

även en risk att de fyra lägenheterna i västra delen inte får en tillfredställande 

balkong/uteplats.  

Förvaltningen hoppas att det i detaljplanen är inräknat tillräckligt med utrymmen 

för förråd att förvara förbrukningsmaterial, hjälpmedel med mera. Det finns 

exempel från tidigare byggnationer av BmSS där detta har blivit ett bekymmer för 

verksamheten.  
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Förvaltningen tycker det är bra att det föreslås hastighetsdämpande åtgärder norr 

om planområdet. Det har troligen en positiv påverkan på barns och vuxnas 

möjlighet att röra sig mer säkert över gatan. Det är även positivt utifrån 

verksamhetens eventuella behov att kunna genomföra promenader till 

stadsdelsparken.  

Yta för lastning, parkering och vändzon uppfattas som begränsade. Finns det inte 

tillräckligt med utrymme kan det bli problem för bland annat färdtjänstbussar att 

parkera och vända, särskilt vintertid. BmSS vid Flintyxegatan är exempel på ett 

nyligen nybyggt boende där det tillskapades för liten vänd- och parkeringsyta.  

Som nämnts ovan gällande barnperspektivet är det positivt med 

kompensationsåtgärder. Dessa åtgärder behöver då också främja spontan lek och 

lärande. 

Kommentar: 

Fastighetens storlek är begränsad och en utökning skulle ta mer parkmark med 

fler ekar i anspråk, stadsbyggnadskontoret bedömer att den föreslagna gränsen är 

den lämpligaste avvägningen mellan intressena. Mot bakgrund av fastighetens 

storlek ges en flexibel byggrätt som ger rätt till att bygga nära Pärt-Antons gata. 

Det är dock inget krav att byggnaden ska ligga direkt mot gatan. Placering av 

uteplats till de olika bostäderna får studeras i kommande bygglov. I planen har det 

studerats att det går att få till en gemensam utemiljö mot sydöst. Vilka ytor som 

avsätts för förvaring inne i byggnaden är inget som regleras i detaljplanen, 

synpunkten överlämnas till lokalförvaltningen.   

In- och utlastning är föreslaget att ske åt väster mot Pärt-Antons gata. Mot öster 

föreslås entrén till boendet att finnas.   

 

3. Göteborgs energi 

Göteborgs energi bedömer att den tänkta exploateringen med ny BmSS kan 

försörjas från det befintliga elnätet. Den befintliga transformatorstationen som 

finns på Pärt-Antons gata behöver säkras i detaljplanen och därför finns ett E-

område markerat i detaljplanens plankarta.  

Transformatorstationens grundläggning sträcker sig utanför ytterväggarna och 

därför måste E-området utökas norrut och västerut för att vara drygt 1m från 

ytterväggarna.  

Placeringen av BmSS i förhållande till den befintliga transformatorstationen 

känns inte som den bästa och på sikt kan byggnaderna och verksamheterna störa 

varandra. Staden borde överväga om flytt av transformatorstationen ska initieras 

eller en ombyggnad till en mindre transformatorstation anpassad till omgivningen 

på befintlig plats.  

Inom planområdet finns också flera kablar på 0.4 kV, 12 kV och styrkablar som 

går från transformatorstationen i nordlig och västlig riktning. För kablarna som 

går i nordlig riktning finns ett u-område reserverat i plankartan.  

Kablarna som går i västlig riktning måste flyttas. En beställning för flytt av 

kablarna måste skickas från staden till GENAB i god tid innan utförandet ska ske.  
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För befintliga och nya elanläggningar inom kvartersmark skall ledningsrätt 

upplåtas.  

Göteborg Energi fjärrvärme med tillhörande signalkablar och Göteborg Energi 

fjärrkyla har inga synpunkter på granskningshandlingen gällande Pärt-Antons 

gata.  

Kommentar: 

E-området utökas 1 meter och norr och 1 meter åt väster. Denna yta beläggs med 

prickmark som inte får förses med byggnad. Justeringen bedöms inte vara en 

väsentlig förändring av förslaget då justeringen inte innebär en justering av 

byggrätten utan justerar enbart läget för var den tänkta ledningsrätten ska ligga. 

Justeringen är avstämd med lokalförvaltningen.   

Något arbete med en flytt av transformatorstationen initieras inte inom ramen för 

denna detaljplan.  

Informationen angående beställning av ledningsflytt översänds till 

Fastighetskontoret. 

 

4. Kulturnämnden 

Kulturförvaltningen tillstyrker planförslaget. Den aktuella exploateringen bedöms 

inte påverka kulturmiljön. 

Kommentar: 

Noteras 

 

5. Nämnden för kretslopp och vatten 

Kretslopp och vatten har inga synpunkter gällande avfall. 

Förvaltningen önskar följande att tillägg i planhandlingen gällande VA: 

- Komplettera andra stycket under rubriken Vatten och avlopp på sid 17(26) i 

planhandlingen med följande text: Det kan vara bra att veta att Kretslopp och 

vatten gör en utredning för varje sprinkler som ansluts. Anslutning till sprinkler 

medges om tillräcklig kapacitet finns.  

Kommentar: 

Texten är kompletterad i enlighet med nämnden för kretslopp och vattens 

önskemål.  

 

6. Park- och naturnämnden 

Detaljplanen innebär exploatering av en del av stadsdelsparken Pärt-Antons park, 

vilket enligt förvaltningens bedömning innebär en negativ påverkan på parken. Då 

tillgången till parkmark är begränsad i stadsdelen och Pärt-Antons park utgör den 

enda stadsdelsparken i Älvsborg, ser förvaltningen att detta får stor påverkan för 

områdets tillgång till parkyta.  

Kompensationsåtgärder ska utföras för att delvis kompensera för de värden som 

går förlorade vid genomförande av detaljplanen. Detta gäller både ekologiska 
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värden i form av större almar och ekar som kommer att behöva tas ner, samt 

sociala värden i form av lekmiljöer som försvinner.  

Utöver ovanstående handlar förvaltningens synpunkter på planförslaget om att:  

• Det saknas prickmark mellan byggrätt och parkmark, vilket gör det omöjligt att 

uppföra och förvalta den föreslagna byggnaden inom kvartersmark i det fall att 

hela byggrätten utnyttjas.  

• Gångvägspassagen över Pärt-Antons gata behöver förbättras för att på ett bättre 

vis koppla samman parken och minska risken för att parken upplevs som två 

separata mindre parkdelar.  

• Det växer idag ekar strax utanför planområdet. Dessa träd avses sparas vid 

genomförande av detaljplanen. Åtgärder behöver vidtas för att skapa så bra 

förutsättningar som möjligt för träden att kunna leva vidare trots schaktarbeten 

nära inpå trädens rotsystem.  

Planförslaget innebär att förvaltningen får investeringskostnader till följd av 

planen. Investeringarna bekostas som kompensationsåtgärder och gäller:  

• Frihuggning och veteranisering av ekar i närområdet, för att kompensera för 

träden som tas ned. Veteranisering betyder att träd medvetet tillfogas skador för 

att efterlikna livsmiljöer som normalt bildas i äldre träd.  

• Upprustning av lekplatsen i närområdet.  

Park- och naturnämnden framför kostnader för investeringar. 

Kommentar: 

Under planarbetet har avvägningen mellan park och bostäder stått i fokus. 

Parkmarken är värdefull både för att den är en del av Pärt-Antons park och för att 

det är en generell brist på parkmark i stadsdelen. Det är samtidigt ett stort behov 

av BmSS i stadsdelen och staden i stort. Delen av parken som föreslås tas i 

anspråk bedöms inte ha de högsta värdena som park. I planarbetets inledning låg 

planområdet längre söderut. Med den placeringen fanns det risk att det skulle 

upplevas som att parken klipps i två parkområden och man förlorar värdet som 

stadsdelspark. För att minska intrånget i parken flyttades planområdet norrut och 

tar istället i större grad i anspråk impedimentsytor i form av gata och 

parkeringsplatser och färre ekar påverkas.  

Det finns en 1 meters remsa med prickmark mellan byggrätt och plangräns i söder 

vilket gör det möjligt förvalta den föreslagna byggnaden inom kvartersmark. Risk 

för påverkan ses som störst under byggtiden varför Fastighetskontoret och 

Lokalförvaltningen ska bevaka frågan om att byggnationen sker på ett sådant sätt 

att inte fler träd än nödvändigt påverkas.   

Gångvägspassagen söder om boendet har uppgraderats med ett farthinder.  

I norr vid den nya korsningen föreslås ett övergångsställe.  

 

7. Räddningstjänsten 

Räddningstjänstens insatstid i planområdet understiger normal 10 minuter. 
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Det befintliga vägnätet bedöms ge möjlighet att ställa upp räddningstjänstens 

fordon inom 50 meter från entréer. 

Inom området finns tillgång till tre brandposter inom 75 meter från möjlig 

uppställningsplats. Kapaciteten är för räddningstjänsten okänd. 

Området är placerat över 150 meter frän transportled med farligt gods. 

Kommentar: 

Nämnden för Kretslopp och vattens anger i sitt samrådsyttrande att kapaciteten på 

allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande 

områdestyp A2; VAV publikation P 83. 

 

8. Lokalförvaltningen 

Ingen erinran 

 

9. Trafikkontoret 

Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig positiva till utbyggnad 

av rubricerat ärende.  

Trafikkontoret bedömer att en upphöjd passage är tillräcklig för att 

trafiksäkerheten vid korsningen ska anses vara god då det sedan samrådet har 

anlagts ett farthinder cirka 70 meter söder om korsningen. De båda farthindren 

bidrar till att sänka hastigheten på gatan och på så sätt öka trafiksäkerheten. 

Antalet parkeringar som är redovisade på illustrationen och i planbeskrivningen 

gäller under förutsättning att det är bostäder med särskild service. Om någon 

annan typ av bostäder byggs behöver Göteborgs stads parkeringstals följas.  

Utbyggnad av allmän plats inom och i anslutning till planområdet bekostas av 

exploateringen. Kostnader för drift och innehåll bedöms bli oförändrade. 

Trafikkontoret har efter granskningen inkommit med önskemålet om att dörrar 

mot Pärt-Antons gata inte ska kunna öppnas ut över allmän plats och önskar en 

planbestämmelse som reglerar detta. 

Kommentar: 

En planbestämmelse för att hindra att dörrar öppnas ut över allmän plats har 

införts.  

 

10. Miljöförvaltningen 

Miljöförvaltningen har tagit del av utställningshandlingen och har inga mer 

synpunkter att framföra än det som framförts i samrådsskedet. 

Kommentar: 

Se kommentarer i samrådsredogörelsen. 
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

11. Länsstyrelsen 

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

och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att 

prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Länsstyrelsen bedömer att kommunens arbete med kompensationsåtgärder för att 

kompensera för den påverkan detaljplanen har på de sociala och ekologiska 

värdena är positiv och förutsätter att dessa kommer till stånd. 

Försiktighetsåtgärder bör vidtas vid byggnation  

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

Kommentar: 

Noteras 

 

12. Lantmäteriet 

Ingen erinran 

 

Tematiska svar 

Många av inkomna synpunkter berör samma frågor. De besvaras här gemensamt 

och hänvisningar finns under yttrandena till de punkter som de berör.  

 

Liten tomt: 

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att boendets utemiljö kan tillgodoses. 

Bland annat genom att parkeringsbehovet är relativt lågt för ett boende med 

särskild service jämfört med andra boendeformer. Detta gör att en större del av 

utemiljön kan användas till uteplats. Att tomten ligger intill en stadsdelspark ger 

också en kompensation för att utemiljön kring själva boendet är mindre. Att ta en 

större del av parken i anspråk för att ge en större fastighet har inte bedömts som 

lämpligt.  Ett alternativ vore att uppföra en tvåvåningsbyggnad för att på så vis 

frigöra mer markyta. Byggnadens läge intill parken och omgivande bebyggelse 

har dock gjort att föreslagen lösning i ett plan bedömts som lämpligare. 

Byggrätten är begränsad med både byggnadshöjd och nockhöjd. Byggandshöjdens 

plushöjd (nivå över nollplanet) motsvarar ungefär samma nivå som plushöjden på 

byggnadshöjden på radhusens huvudbyggnader öster om planområdet. I den södra 

delen av byggrätten är marknivån på ca +18meter och i den nordöstra delen ca 

+16. Detaljplanen reglerar att byggnadshöjden maximalt får vara + 21. I den södra 

delen motsvarar detta en byggnadshöjd på ca 3 meter. I den nordöstra delen 

motsvarar det en byggnadshöjd på ca 5 meter. Planen medger även att ett sadeltak 

uppförs. Krav på platta tak bedöms inte nödvändigt.  

Planen reglerar inte att det minst måste byggas 6 bostäder, dock är det önskvärt 

utifrån ett verksamhetsperspektiv att få till det antalet bostäder vid nya BmSS-

boenden.  
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Byggnadens yta anses inte onaturlig i området, radhusen med tillhörande 

garagelängor bildar enheter med större volymer.  

 

Trafik och parkering 

Pärt-Antons gata har av trafikkontoret inte bedömts som underdimensionerad. 

Byggnadens läge intill vägen och genom den hastighetsdämpning som föreslås vid 

korsningen ger en hastighetsdämpande effekt. Det nyanlagda farthindret vid 

passagen 70 meter söder om korsningen bidrar även till en sänkning av farten på 

gatan. Även om den nya byggnaden minskar sikten i kurvan kommer ändå 

riktlinjerna angående sikt i teknisk handbok att uppnås genom att det finns 

prickmark som hindrar byggnaden hamnar i sikttriangeln från utfarten. 

Omläggningen av utfarten är därmed i linje med stadens anvisningar för sikt vid 

kurvor och utfarter.  

Till följd av de många synpunkterna och oron för antalet resor som förväntas 

tillkomma har trafikkontoret gjort följande analys: Enligt trafikkontorets 

övergripande trafikmodell beräknas antalet tillkommande resor bli 40 resor/dygn. 

Hälften av dessa beräknas ske med hållbara transportslag som gång, cykel och 

kollektivtrafik. Antalet bilresor förväntas därmed bli cirka 20 stycken, varav 0,2 är 

godstransporter. I maxtimmen, när trafikmängden är som störst, kommer antalet 

fordon som kör på vägen att öka med tre fordon. Analysen med antalet förväntade 

resor har införts i planbeskrivningen.  

Stadsbyggnadskontoret står fast vid den tidigare bedömningen att boendet inte 

genererar några större trafikökningar och att påverkan på trafikbullret anses 

försumbart. 

Trafikförslaget justerades efter samrådet så att skyfallsvatten kan avledas från 

området och att radhusbebyggelsen inte tillförs mer vatten än idag.  

Det finns en befintlig trottoar längs den västra sidan av Pärt- Antons gata. Att 

anlägga trottoarer längs den östra sidan av vägen har inte bedömts som 

nödvändigt. För gatan öster om föreslagen byggnad finns inte heller behov av en 

trottoar, däremot är det inget som hindrar att en gångyta fram till boendet anläggs 

på tomten.  

Den mindre lokalgatan anses, då det är en mindre återvändsgata, vara tillräcklig 

för att försörja behovet som finns från de befintliga radhusen samt från det 

tillkommande boendet.  

En lokalgata med en hastighetsbegränsning på 30 km/h bör enligt Göteborgs stads 

tekniska handbok vara 5,5 meter bred. På denna yta finns det plats för en 

personbil och en lastbil att mötas. Körbanan på Pärt-Antons gata är 6 meter bred 

vilket är tillräckligt brett för att klara gatans trafikmängd och parkering längs med 

gatan. Om två bilar skulle behöva mötas och det står bilar parkerade utmed gatan 

finns möjlighet till möte vid korsningarna till anslutande gator, där bilar inte får 

parkera.  

Pärt-Antons gata är en kommunal gata och trafikkontoret ansvarar därför för 

gatan. Trafikverket ansvarar inte för dessa gator och behöver inte godkänna 

parkeringar längs dessa gator. Räddningstjänsten har yttrat sig på detaljplanen i 

både samrådsskedet och under granskningen.  
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Då boendet inte förväntas generera några större trafikökningar och vägen, med 

undantag för att en korsning flyttas, inte justeras i bredd råder i stort samma 

förutsättningar för räddningstjänstens framkomlighet som idag.  

Cykling på trottoar eller gata förändras inte genom planförslaget.  

Den befintliga vändplatsen på den mindre lokalgatan föreslås inte förändras.  

Parkeringsbeläggningen är studerad och trafikkontoret har bedömt att det finns 

ledig kapacitet i området. De allmänna gästparkeringarna behöver därför inte 

ersättas. Parkeringarna är allmän plats och tillhör inte någon enskild. Parkering för 

enskilda fastigheter ska lösas inom kvartersmark/egna fastigheten. Att en bilaga i 

ett bygglov hänvisar till en allmän parkering saknar betydelse då en allmän yta 

inte kan upplåtas till ett enskilt ändamål.  

Idag är det tillåtet med parkering längs Pärt-Antons gata. Om det skulle uppstå 

framkomlighetsproblem med parkerade bilar kan en lokal trafikföreskrift tas fram 

för att reglera parkeringen längs delar av gatan, se även under avsnittet parkering i 

planbeskrivningen.  

Parkering till boendet löses på den egna fastigheten. De boende har inga egna 

bilar och de redovisade parkeringsplatserna är för personal, färdtjänst och 

besökande.  

Besökare till ett bostadsområde kan inte förvänta sig att det ska finnas parkering i 

direkt anslutning till bostadsområdet. Göteborgs stads riktlinje gällande parkering 

för besökare till ett bostadsområde är att besökaren kan behöva gå 500 meter från 

en parkering till området de ska besöka. Om det skulle vara fullt med parkerade 

bilar på Pärt-Antons gata finns det andra parkeringar i närområdet. Exempelvis är 

det möjligt att utanför skoltid (kl. 7-17 på vardagar) parkera på Påvelundsskolans 

parkeringsplats. Ett alternativ till parkering av bilar är att välja mer hållbara och 

yteffektiva transportslag att resa med, så som cykel och kollektivtrafik. 

Kollektivtrafikhållplats med god turtäthet finns att tillgå cirka 300 meter från 

planområdet. 

Detaljplanen reglerar inte avfallshantering för radhusen. Om nuvarande lösning 

med avfallshanteringen anses undermålig bör de boende ta kontakt med 

föreningen som förvaltar radhusens gemensamma funktioner för att försöka finna 

en gemensam och tryggare lösning. 

 

Angöring: 

Angöringen till boendet är planerat åt öster och redovisas i illustrationen till 

plankartan. Byggnaden planeras däremot att servas med transporter från väster där 

in- och utlastning kan ske. Detta ger till följd att de tyngre transporterna som 

tillkommer med anledning av boendet inte åker in på den mindre lokalgatan utan 

går på Pärt-Antons gata. Färdtjänst, personal och besökare förväntas nyttja 

lokalgatan mellan boendet och radhusen. 

 

Utbyggnad: 

Under byggtiden ska gällande riktlinjer angående störningar följas, detta regleras i 

annan lagstiftning och är inget som regleras i en detaljplan.  
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Placering av byggbodar under utbyggnadstiden regleras inte i detaljplanen.  

 

Alternativa placeringar: 

Under planarbetet har avvägningen mellan park och bostäder stått i fokus. 

Parkmarken är värdefull både för att den är en del av Pärt-Antons park, den enda 

stadsdelsparken i stadsdelen, och för att det är en generell brist på parkmark i 

stadsdelen. I planarbetets inledning låg planområdet längre söderut och 

byggnaden var tänkt att placeras mer centralt i parken. Med denna placering fanns 

det risk att det skulle upplevas som att parken klipps i två parkområden och man 

förlorar värdet som stadsdelspark. Även delar av ytan som visar på spår av lek 

som finns på plats idag skulle privatiseras. För att minska intrånget i parken 

flyttades planområdet åt norr och tar istället i större grad i anspråk 

impedimentsytor i form av gata och parkeringsplatser.  

I detaljplanen prövas inte andra platsers lämplighet för bebyggelse utan 

lämpligheten på den utpekade platsen är det som prövas. Om det är lämpligt med 

ett boende på grusplanen i den södra delen av parken är därför inte en fråga för 

denna detaljplaneprocess.   

Fler BmSS-boenden planeras att uppföras på flera ställen runt om i staden och det 

råder en generell brist på boendeformen. Att anvisa till att det kan tillgodoses på 

andra platser är endast relevant om den föreslagna platsen anses olämplig. I alla 

planarbeten ställs allmänna och enskilda intressen mot varandra. I denna 

detaljplan anser Stadsbyggnadskontoret att planförslaget är en lämplig avvägning 

mellan de intressen som ställts mot varandra.  

 

Lekmiljö: 

Genom exploateringen tas yta i anspråk som till viss del har använts av barn i 

närområdet för lek. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det i närområdet fortsatt 

finns goda möjligheter för liknande lek och att placeringen i det norra läget gör att 

ekdungen i söder kan bevaras. Kontoret gör även bedömningen att det inte är det 

mest använda området för frisbee och brännboll. De större öppna gräsytorna i 

parken ligger på motstående sida Pärt-Antons gata.  

I planförslaget genomförs kompensationsåtgärder för den lekmiljö som anses 

påverkas. En del av upprustningen av lekplatsen i parken kommer att finansieras 

genom kompensationsåtgärder från denna exploatering. 

 

Träd: 

För att möjliggöra exploateringen kommer träd behöva tas ned. Under planarbetet 

studerades olika lägen för byggnaden och denna anpassades för att bevara så 

många av ekarna som möjligt. I avvägningen mellan att ta ned fler ekar än almar 

har intresset av ekarna bedömts som starkare. För att kompensera för bortfallet av 

ekologiska värden kommer kompensationsåtgärder att genomföras. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att påverkan på träden är motiverad mot 

bakgrund av att detaljplanen tillgodoser ett starkt allmänt intresse av ett boende 

med särskild service.  
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BKA (Barnkonsekvensanalys) 

En barnkonsekvensanalys är genomförd där berörda förvaltningar deltagit. Även 

stadsbyggnadskontoret deltog vid workshopen kring social- och 

barnkonsekvensanalys. Det är naturligt att i ett sådant arbete identifiera frågor 

som inte kan hanteras under en planprocess och måste hamna på en annan 

förvaltning eller annan aktör i staden.  

Stadens socialkonsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser tas fram utifrån 

stadens anvisningar. Trafikverkets/Vägverkets anvisningar för ett sådant arbete 

används inte.   

Workshopen genomfördes på ett förslag där utfarten är flyttad.  

 

Dagvatten och skyfall 

En dagvattenutredning är framtagen. Denna visar den förväntade ändringen 

genom planförslaget. Till följd av rekommendationerna i denna justerades 

trafikförslaget vid korsningen för att avleda skyfallsvatten så att det inte rinner 

mot radhusen.  

Detaljplanen styr inte var på fastigheten ett makadamdike anläggs men en möjlig 

lösning redovisas i den framtagna dagvattenutredningen.  
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Sakägare  

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

Personnamn har inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att 

möjliggöra att utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om 

personnamn som är kopplade till yttrandena finns på stadsbyggnadskontoret.  

 

13. Fastighetsägare, Älvsborg 292:1, Pärt-Antons gata 100 

Fastighetsägaren upplyser om att det finns en stadsplan från 1967 och att det i 

Plan- och bygglagen står att läsa ”En ändring av detaljplan måste rymmas inom 

syftet med den ursprungliga detaljplanen. Ändringar som innebär en betydande 

miljöpåverkan, har betydande intresse för allmänheten eller är i strid med 

översiktsplanen är sannolikt för omfattande för att behandlas som en ändring av 

detaljplan”. Fastighetsägaren anser att då en ny detaljplan tas fram sker en stor 

förändring av etablerad miljö med ekologiskt och kulturellt värde. Man kommer 

att avverka rödlistade almar och ekar. Man tar bort en naturlig lek- och 

rekreationsmiljö som används på daglig basis. Man avvisar de alternativa 

placeringar i närområdet som föreslagits. Vi anser att en 

miljökonsekvensbeskrivning, där olika alternativa sätt att uppnå syftet med 

planen, behöver genomföras. 

Fastighetsägaren anser att 1700 kvadratmeter är för litet för det planerade boendet 

på 745 kvadratmeter och upplyser om att det i Plan- och bygglagen anges att det 

skall finnas tillräckligt stora friytor för lek och utevistelse.   

Fastighetsägaren upplyser om att det planerade boendet kommer att generera ett 

ökat trafikflöde. Stora fordon med leverans av mat och artiklar samt sophantering, 

och mindre fordon med personal och anhöriga till de boende kommer att öka 

flödet. Den befintliga gästparkeringen försvinner och i kombination med en redan 

idag underdimensionerad gata skapas en plats som inte är trafiksäker. Det finns 

inga trottoarer i den östra delen av området för gångare att röra sig på. Det är 

redan idag svårt för stora fordon att vända på den lokala gatan. Sopbilen tvingas 

ofta backa ut från området då vändplatsen är underdimensionerad för större 

fordon. I den aktuella planen skulle större fordon backa ut direkt i en 

kurva/korsning. 

Fastighetsägaren anser att parkering på båda sidor av gatan gör att det blir trångt 

för räddningstjänsten. Parkerade bilar utmed gatan minskar sikten. I synnerhet 

gäller detta de barn som rör sig i området och som nu förväntas korsa gatan för att 

ta sig till inplanerad lekyta.  

Fastighetsägaren hänvisar till Trafikverkets vägledning för barnkonsekvensanalys 

i vägplaneringen står att läsa: ”Inom vägtransportsystemet måste stor hänsyn tas 

till barns förmåga i trafiken. Barn saknar förutsättningar att vid alla tillfällen 

hantera trafikens risker. Olycksrisken är stor för barn som korsar körbanan vid 

övergångsställe. Farliga platser är korsningar och runt parkerade bilar”. I 

dagsläget finns på Pärt-Antons gata 100-122 omkring tjugo barn boende. 

Fastighetsägaren framför att det för deras hushåll som är placerat på norrgaveln 

mot vägen och in/utfarten ska vi, för att ta oss ut med bil från vår carport, köra 

direkt ut i denna in/utfart samtidigt som vi gör en 180 graders sväng för att vända 
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bilen mot gatan. För våra två barn ska de gå ut från vår port och direkt 

konfronteras med den planerade in/utfarten. Det blir en daglig trafikfara. 

Vi förstår och erkänner behovet av ett BmSS och välkomnar ett bygge i vårt 

närområde men vänder oss emot den föreslagna platsen. Det finns i området 

betydligt bättre ytor att anlägga boendet på. Vi vänder oss också emot det 

elitdemokratiska sätt som denna process bedrivits på, i synnerhet det 

samrådsmötet där kommunens representant kommunicerade att ett beslut om 

detaljplan redan antagits. 

Kommentar: 

Se tematiskt svar under rubrikerna: Liten tomt, Trafik och parkering, Angöring, 

BKA och Alternativ placering 

En behovsbedömning är genomförd och avstämd med Länsstyrelsen. I denna 

bedöms det inte nödvändigt att genomföra en miljöbedömning och en 

miljökonsekvensbeskrivning tas därför inte fram.   

Vägen utanför bostaden ligger kvar i samma läge, det är utfarten från den mindre 

lokalgatan som justeras i läge.  

Om det under samrådsmötet framfördes att detaljplanen var antagen så var det en 

felaktig uppgift. Detaljplanen var vid tidpunkten för samrådsmötet inte antagen. 

Antagande planeras att under kvartal 1, 2020. Framtagandet av detaljplanen sker 

utifrån den process som är lagstadgad i plan- och bygglagen samt Göteborgs Stads 

rutiner för detaljplanearbeten.   

 

14. Fastighetsägare, Älvsborg 292:2, Pärt-Antons gata 102 

Anser att det känns bra att vi i det nya förslaget 2019 har en enad samsyn vad 

gäller Pärt-Antons park och dess betydelse som den enda stadsdelsparken i 

stadsdelen och anser det är en självklarhet att denna park till varje pris bevaras. 

Stödjer inte det nya förslaget till detaljplan.  

Fastighetsägaren framför att flytten av infarten till den nya lokalgatan samt att 

barnen måste passera gatan för att komma till en lekyta i parken då den inom 

planområdet kommer att försvinna. Fastighetsägaren framför att alla barn har stort 

behov av att leka i sin närmiljö, det är genom leken som de bygger en god hälsa 

och lägger grunden för att utvecklas till goda samhällsmedborgare och vill därför 

att barnens naturliga lekyta bevaras. 

Fastighetsägaren hänvisar till Trafikverket som betonar att barn mognar i olika 

takt, först i 9-10-års åldern och att det krävs både samordning av syn, motorik, 

rörelser för avläsning av olika situationer i trafiken. Barnets längtan till att leka är 

överordnat i deras beslut, t.ex. gå över gatan när de ska ta sig till kompisar o lek 

på andra sida gatan. De har inte en utvecklad förmåga att fatta relevanta beslut i 

trafikmiljön. Enligt trafikförordningen får barn upp till 8 år cykla på trottoarer om 

cykelbana saknas men om trottoarer saknas var ska barn då gå och cykla? Det är 

barn över 15 år som hänvisas till körbana enligt Trafikverket.  

Fastighetsägaren framför att den nuvarande lokalgatas vändplats är mycket 

underdimensionerad t.ex. måste sopbilen backa för att komma ut från området. 

Det finns inga trottoarer på lokalgatan och alla boende är hänvisade till att gå upp 
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i parken vid mötande trafik. Oroas för betydligt mer trafik på lokalgatan från 

personal, transporter och besökare till boendet. Fastighetsägaren anser att 

stadsbyggnadskontorets bedömning om att det inte finns yta för att bygga 

trottoarer innebär att barnen hänvisas till att vara direkt i trafikmiljön på 

lokalgatan vilket strider mot alla bestämmelser. Fastighetsägaren anser att 

lokalgatan ska breddas, trottoarer anläggas samt att vändplatsen ska utökas. 

Fastighetsägaren undrar var barnen ska ta vägen om ett hus finns där och ingen 

trottoar finns att gå på när de möter trafik?  

Fastighetsägaren undrar om trafikverket sagt ja till att parkera utmed Pärt-Antons 

gata?   

Fastighetsägaren undrar även om räddningstjänsten sagt ja till att vägen är 

tillräckligt bred när serviceboendet är på plats och bilar står parkerade utmed Pärt-

Antons gata? Om sådana godkännanden inte finns vill önskar fastighetsägaren att 

detta dubbelkollas då det förefaller uppenbart att det har begåtts ett mänskligt fel 

vid bedömningen från Trafikverket och Räddningstjänsten.  

Anser att boendet ska placeras på annan plats som inte begränsas av 

omkringliggande gator och där barnens säkerhet sätts främst?  

Bifogar två bilagor. Angående skymd sikt vid korsning av vägen och en utredning 

från WSP.  

Fastighetsägaren framför att det inte framgår var rekommenderat makadamdike 

ska placeras. Vilket anses vara en brist som bör planeras in då det är viktigt att 

undvika att dagvattenmassorna från Osberget, till följd av byggnationen, rinner in 

i radhusområdet och dränker fastigheterna där.  

Fastighetsägaren anser att det finns en risk att byggnaden blir högre och tar större 

del av ljuset och luftighet eftersom planområdet sluttar och för att få en byggnad 

användbar och med samma höjd, som inte är för hög måste man antingen 

gräva/spränga ner byggnaden på sydvästra sidan eller bygga upp på sydöstra 

sidan. Alldeles oavsett hur man gör kommer byggnaden därför att bli högre än 

beräknat i någon del, som jag läser underlaget.  

Anser att kommunens argumentation kring kompensationsåtgärder är ett 

cirkelresonemang. Där bedömningen av nuvarande läge är felaktigt också leder 

till att föreslagna kompensationer blir inte bara otillräckliga utan också rent 

felaktiga.  

Fastighetsägaren framför att det framstår som att planområdets storlek är för litet 

för en byggnad av den storlek som planeras. Kommunen har inte gjort en BKA 

utan lämnar den till annan förvaltning, vilket framstår som ett brott mot 

kommunens egna åtaganden.  

Fastighetsägaren anser att föreslagen byggnation skulle innebära en förtätning i ett 

redan väldigt tätt område med påverkan på befintlig avlopps- och vattensystem 

och en stor inskränkning av tillgänglighet till parkområde i området. Kommunen 

bedömer att befintliga parkeringsplatser har låg beläggning utan att ange hur man 

gjort bedömningen och hänvisar till kompensatoriska lösningar för parkering som 

inte kommer fungera utan stora störningar i trafiken på Pärt-Antons gata, som 

sannolikt räddningstjänsten skulle ha synpunkter på. Eftersom det inte finns 

förutsättningar att bygga på sätt som föreslås bör marken kvarbli som allmän 
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plats: park, plantering, lekplats och gata i de delar som är gata idag. Behovet att 

bostäder med särskild service får då tillgodoses på andra ytor.  

Skolan som ligger i närheten använder idag parken för aktiviteter såsom 

brännboll, frisbee, pulkaåkning mm. Självklart kommer bygget av det nya boendet 

att påverka denna lokaldel av Pärt-Antons gata. Utöver estetiskt, en i området 

gigantisk byggnad på en liten tomt som kanske inte smälter in i miljön, vilket man 

ju kanske kan ha överseende med, men så har det inte beskrivits i förslagen 2018-

2019. Barnens säkerhet i den nya sträckningen av (den trånga och trottoarfria) 

gatan är inte bara en avvikelse från BKA, det blir direkt farlig att vistas i denna 

miljö.  

Som framgår är det en stor påverkan att ta ekdungen i anspråk för byggnation att 

upprusta en lekplats som redan finns kan inte anses kompensera förlusten av det 

naturliga lekområdet på och söder om planområdet.  

Fastighetsägaren framför att då detta påverkar deras vardagliga liv ang 

trafiksäkerhet och ökad trafik och de punkter som vi har tagit upp ovan i detta 

mailet så hoppas vi på en bra kommunikation med berörda instanser och parter i 

denna mycket viktiga fråga. 

Kommentar: 

Se tematiskt svar under rubrikerna: Trafik och parkering, Lekmiljö, Alternativ 

placering, Dagvatten och skyfall, Liten tomt, Naturmiljö och BKA. 

Kretslopp och vatten har inte framfört kapacitetsproblem i avlopps- eller 

vattensystemet.  

 

15. Fastighetsägare, Älvsborg 292:4, Pärt-Antons gata 106  

Anser att utgångspunkten är att ha en nollvision för detta område och parkens 

bevarande som orörd och en oförändrad detaljplan för Pärt Antons Gata. 

Fastighetsägaren anser att byggnadens storlek avviker i hög grad med 745 kvm 

mot radhusens sammanlagda byggyta för 6 st radhus på ca 60 kvm och smälter 

inte in i miljön. Husets fullhöjd och taklutning är för hög i förhållande till 

radhusområdets platta tak. 

Områdets villor är ca 170 kvm. Är negativ till att den befintliga vägen rivs och 

används för byggnationen då ändringen leder till fler bilar, cyklar och gående som 

passerar fram till BmSS-boendet.  

Bilar som behöver backa för att lämna av och hämta till daglig verksamhet och 

leveranser till boendet dessa trafikökningar har inte funnits tidigare. Vändplatsen 

är anpassad för mindre bilar och inte lastbilar med släp eller sopbilar.  

Fastighetsägaren undrar vad byggnadens högsta höjd i förhållande till nuvarande 

mark blir? Byggnad i en våning står det, men taket är ytterligare en påverkan på 

höjden och de facto är det högre än de befintliga tvåplans radhusen vilket inverkar 

negativt på boendemiljön. 

Husets placering kommer att hamna närmare radhusen än i övriga området där 

båda sidor har carporten som avgränsar närheten till motstående hus. 

Upplyser om att radhusen ingår i en bevarandeplan från den tiden dessa är byggda 

och anser att god bebyggd miljö påverkas negativt av förslaget. 
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Fastighetsägaren anser att det är negativt att använda parkmark som påverkar 

barnens lekmiljö. Den tar inte heller tillvara platsens värde som sammanhängande 

parkmiljö för många olika i grupper i Påvelundsområdet. Skolan använder den för 

olika aktiviteter.  

Naturmiljön påverkas även av mindre ingrepp i grönområdet. Träden behöver 

avverkas och det kommer också att skada fler träd negativt som avsetts behållas 

på grund av schaktning vid byggnationen. Parkområdet kommer att påverkas 

negativt under hela byggtiden. När villorna uppe på Osberget byggdes användes 

hela parken för byggbodar och upplag för byggmaterial. 

Fastighetsägaren undrar om vad som sker vid skyfall och risken för översvämning 

eller påverkan på radhusområdet som gränsar i öst? Redan idag verkar 

avrinningen vara på gränsen för sin kapacitet vid kraftigt regn. 

Baksidan av husens trädgårdssida/gångbana är ett mycket vattensjukt område. Här 

hade behövt vara dränerat när området byggdes 1970-1973. Gräsytor i 

parkområdet är också sankt och vattensjukt. 

Hur påverkas den nya infartens lutning så att vattnet inte rinner in eller ökar mot 

radhusområdet. 

Hur påverkar det föreslagna förhöjda övergångsstället vattnet som rinner ner? 

Det blir mer hårdgjorda ytor med denna byggnation med sämre naturlig avrinning. 

Barnkonsekvensanalys ändring av gatans in- och utfart 

Fastighetsägaren framför att det är barnområde med ca 18 barn på denna del av 

gatan och en helt ny generation av familjer har bosatt sig här. Trottoarer saknas 

utanför tomterna och barnen ser inte någon naturlig avgränsning. Även de mindre 

barnen tycker bäst om att använda sin egen fantasi och det är ett stort äventyr när 

de får vara på Lilleparken. När inte Lilleparken och Storparken finns att leka på 

kanske barnen söker sig till andra sidan gatan. Men barnen behöver ha en skyddad 

miljö för att på säkert sätt ta sig till andra lekplatser utan att behöva oroa sig för 

bilar som trafikerar förbi på gatan. Den stora byggnaden skymmer sikten runt 

kurvan och kommer att öka faran för barnen att ta sig över vägen. Dessutom 

kommer utfart att ske i skymd kurva vilket inte är optimalt ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. Den begränsade sikten som en stor byggnad utgör och 

gatans in och utfart i en sväng är inte en god lösning varken för barn eller vuxna 

och med parkerade bilar utefter parkområdet. 

Kommentar: 

Se tematiskt svar under rubrikerna: Liten tomt, Trafik och parkering, Angöring, 

Lekmiljö, Träd, Utbyggnad, BKA och Dagvatten och skyfall. 

Avstånden till radhusens del för bostad, ej carport, är över 20 meter. Det anses 

vara ett tillräckligt avstånd mellan ett radhus och en enplansbyggnad med ungefär 

samma plushöjd på byggnadshöjden. 

 

16. Fastighetsägare Älvsborg 292:5, Pärt-Antons Gata 108 

Fastighetsägaren anser att valet av placering av boendet är olämpligt i många 

avseenden och får en allvarlig påverkan för bland annat våra barn i området. 

Parkområdet har god sikt och överblick på all biltrafik, detta är ytterst viktigt när 
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man är förälder och har barn i området. Om det blir en fastighet i den föreslagna 

storleken så nära vägen och med den nya in- och utfartens placering kommer 

sikten att skymmas både för biltrafikanter, mopedister, cyklar, gående och barn. 

Påföljden av den nya fastigheten är att barnen måste korsa en trafikerad väg precis 

där den svänger för att ta sig till det enda park och lekytor som blir kvar. 

Fastighetsägaren anser att detta är en uppenbar säkerhetsrisk.  

Fastighetsägaren oroas över den ökade trafiken till den nya fastigheten bland 

annat städ, godsvarutransporter, sophämtning, personal och gäster blir ytterligare 

en säkerhetsrisk eftersom det är där barnen nu kommer att vistas. Risken är 

överhängande att större fordon kommer att behöva backa på gatan utan klar och 

tydlig uppsikt.  

Fastighetsägaren anser inte att Barnkonsekvensanalysen är heltäckande och 

stadsbyggnadskontoret hänvisar också att man inte vill att barn ska passera gatan 

på vissa ställen. Framför att barn tyvärr inte alltid som man vill, framförallt inte 

om bollen eller kompisarna råkar vara på andra sidan. Farthinder kommer tyvärr 

inte heller göra att mopedister och cyklar minskar farten, snarare tvärtom. 

Placeringen av fastighet nära väg med skymd sikt och ny ut/in fart vid kurva och 

den ökade trafiken rimmar dåligt med Trafikverkets nollvision och komplett BKA 

analys. 

De fyra parkeringsplatserna är redan idag för få till antalet och nyttjas dagligen, vi 

på Pärt-Antons gata 108 har också ett beviljat bygglov som hänvisar till de 

parkeringsplatserna, Diarie nr: BN 2017-000888. Fastighetsägaren är undrande till 

var parkeringsplatserna ska ersättas då det inte får att parkera på den smala gatan.  

Fastighetsägaren framför att ett antal almar och ekar avverkas i ett område som 

väl bevarats som just ett rekreationsområde. Fastighetens placering kommer också 

medföra att fler träd än planerat kommer att behövas ta bort för att skydda den nya 

fastigheten. Antalet träd som behöver avverkas kommer påverka dagvattnet 

negativt. De måste finnas en klar och tydlig plan för hur det skall tas om hand? 

Fastighetsägaren ställer frågan hur en så stor fastighet ska rymmas på den yta som 

är föreslagen och varför kan avsteg från görs avseende yta, storlek och höjd. 

Kommentar: 

Se tematiskt svar under rubrikerna: Trafik och parkering, Angöring, BKA, 

Dagvatten och skyfall, Träd och Liten tomt 

 

17. Fastighetsägare, Älvsborg 292:6, Pärt-Antons fata 110  

Fastighetsägaren anser att det känns bra att vi i det nya förslaget har en enad 

samsyn vad gäller Pärt-Antons park. Parkens betydelse som den enda 

stadsdelsparken i stadsdelen och menar att det är självklart att parken till varje pris 

ska bevaras. Fastighetsägaren poängterar att den verkligen välkomnar ett BmSS 

boende i området men vill framföra synpunkter på valet av plats. 

Fastighetsägaren hänvisar till Nämnden för kretslopp och vattens synpunkt 

angående information kring utformning av dagvattenhanteringen och skyfall där 

planförslaget innebär en ökad risk för översvämning eller påverkan på befintligt 

radhusområde. Fastighetsägaren undrar över stadsbyggnadskontorets kommentar 
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angående att ett nytt trafikförslag finns framtagen. Fastighetsägaren anser att det 

saknas en beskrivning kring det nya trafikförslaget.  

Fastighetsägaren saknar en utförlig kommentar från räddningstjänsten gällande 

parkeringsmöjlighet på Pärt-Antons gata och undrar om man verkligen tagit 

hänsyn till det i det nya förslaget.  

Fastighetsägaren hänvisar till stadsdelsnämndens samrådssynpunkter där det 

framförs att trots förbättringarna i det omarbetade planförslaget finns det risk att 

det blir en försämring för boende i området och främst för barn, i och med att 

grönområdet minskar något och trafiken in på gatan troligtvis kommer öka. 

Förändringen riskerar att försämra trafiksäkerheten för barn som vill ta sig över 

vägen mellan den lilla skogsdungen och resterande del av stadsdelsparken. 

Förvaltningen välkomnar den trafiksäkerhetsåtgärd som genomförs i den norra 

delen av planområdet, i och med att infarten till fastigheterna flyttas. 

Stadsdelsförvaltningen tror att åtgärder även behövs i den södra delen. Detta för 

att även behålla det grönstråk som finns på platsen. Det är viktigt att det fortsatta 

planarbetet tittar närmare på hur barns möjlighet för lek och lärande påverkas och 

kan säkerställas. Vilka kvaliteter finns där idag? Från samrådet framkom att barn 

använder tex transformatorstationen som bollplank för fotboll, att den lilla gatan 

är en bra plats för att lära sig cykla, samt att skogsdungen möjliggör för spontan 

och fri lek för små barn.  

Fastighetsägaren anser att stadsbyggnadskontorets svar i samrådsredogörelsen 

strider mot rekommendationerna i barnkonsekvensanalysen. Fastighetsägaren 

hänvisar till att riksdagen har beslutat att FN:s konvention om barnets rättigheter 

ska genomsyra samhällets alla verksamheter. Olika aktörer ska samarbeta för att 

skapa en miljö för barnet som ger största möjligheter till överlevnad och 

utveckling. Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem 

t.ex. utformningen av den fysiska miljön.  

Fastighetsägaren hänvisar även till Vägverkets policy hur Vägverket ska arbeta 

inom vägtransportsystemet med FN:s konvention om barnets rättigheter som 

utgångspunkt samt hur de ska arbeta med barnkonsekvensanalyser. 

Fastighetsägaren ställer sig frågande till hur detta tagits upp i detaljplanearbetet, 

under sidan 22 kapitel Social konsekvensanalys/barnkonsekvensanalyser 

beskrivits. Fastighetsägaren undrar om analysen är gjord innan flyttningen av 

in/utfart till Pärt-Antons gata.  

Fastighetsägaren hänvisar till Trafiknämndens samrådsyttrande. Där det står att: 

Då körbanan går hela vägen fram till föreslagen fastighetsgräns och ingen 

gångbana finns längs vägen får inte entréer riktas rakt ut mot gatan. Korsningen 

med lokalgatan flyttas åt norr för att exploateringen ska kunna möjliggöras. En 

korsning i innerkurva innebär sämre trafiksäkerhet än på raksträcka. Genom att 

korsningen höjs upp kompenseras det för denna försämring. Sikten i korsningen 

uppfyller kraven enligt Teknisk handbok. Byggnadens möjliga närhet till 

körbanan göra att tomten måste utformas på ett sådant sätt att det inte är möjligt 

att korsa gatan nära byggnaden. Illustrerat antal parkeringsplatser bedöms som 

tillräckligt för ett boende med särskild service. Detaljplanen tillåter alla typer av 

bostäder och antalet parkeringsplatser uppfyller inte p-normen för andra typer av 

bostäder. Detaljplanen innebär att antalet besöksparkeringar i området minskar. 
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Beläggningen på besöksparkeringar och gatumark är i dagsläget låg. Transporter 

och hämtning och lämning av människor bör ske från byggnadens östra sida.  

Stadsbyggnadskontoret svarar att byggrätten ligger hela vägen fram till gatan med 

anledning av att fastigheten är liten. Att hindra entréer mot gatan bedöms inte 

lämpligt att reglera i detaljplanen då det t.ex. skulle hindra att in- och urlastning 

av t.ex. varor och avfall sker från Pärt-Antons gata. En förklaring av en möjlig 

lösning för angöringen har studerats och redovisas i planbeskrivningen. Önskemål 

om utformning av tomten översänds till lokalsekretariatet och lokalförvaltningen.  

Fastighetsägaren är undrande till att det ställs frågor speciellt med synpunkt på 

förflyttningen av ut/infart till norra delen där dålig sikt beskrivs. Och då med 

hänsyn till dels med vad som beskrivs i BKA ovan och också beskrivs i 

Trafiksäkerhet i Nollvisionen: Upphöjda korsningar eller andra 

hastighetsdämpande åtgärder föreslås även på gator som skall trafikeras av buss. 

Någon garanti för att dessa åtgärder genomförs och/eller består finns inte, ett 

områdes trafiksäkerhet bör därför inte vara beroende av den typen av åtgärder. 

Det som ytterligare försämrar sikt är ju den föreslagna gästparkeringsmöjlighet 

som ersättning för de indragna vid lokalkörbanan och också för gäster till BmSS 

boendet.  

Fastighetsägaren hänvisar till planbeskrivningens kapitel angående parkering. Och 

anser att den behöver vara med tydlig och att det ska säkerställas att de nämnda 

ersättningsparkeringarna längs Pärt-Antons gata verkligen existerar när de inom 

planområdet tas bort. Hänvisar till räddningstjänstens framkomlighet.   

Fastighetsägaren hänvisar till samrådsredogörelsen angående lekmiljö och anser 

inte att svaren från stadsbyggnadskontoret uppfyller kraven i BKA och kan inte 

rekommenderas som ersättning för den idag varande naturliga lekmiljön i och 

intill planområdet.  

Fastighetsägaren hänvisar till ett stycke ur planbeskrivningen under trafik och 

parkering, tillgänglighet och service. Där parkeringsmöjligheterna längs Pärt-

Antons gata beskrivs som att parkering är möjlig på båda sidor om gatan. 

Fastighetsägaren upplyser om att det inte är möjligt att parkera på båda sidor om 

gatan på det sätt som beskrivs i planbeskrivningen. Fastighetsägaren konstaterar 

att två bilar i bredd upptar en yta där endast 1 meter blir kvar mellan fordonen. 

Endast parkering på ena sidan kan inte heller anses lämplig då passage/möte med 

annat fordon begränsas. 

Fastighetsägaren hänvisar till planbeskrivningen Trafik och parkering Gator, GC-

vägar och ställer frågan om man verkligen tagit hänsyn till placeringen av 

farthinder till utfartens sikttrianglar (ser inte ut så på skisserna sidan 14). 

Fastighetsägaren hänvisar också till BKA som ska följas.  

Fastighetsägaren hänvisar till planbeskrivningen under rubriken sociala aspekter 

och åtgärder och ställer sig frågande till vad som menas med ”Trafikförslaget 

innebär en förbättrad situation för oskyddade trafikanter att korsa Pärt-Antons 

gata”. Fastighetsägaren anser att det snarare försämrats ur trafiksäkerhetssynpunkt 

då ut- och infart nu är placerad i en kurva med ett hus (BmSS boendets norra 

gavel) som försämrar sikt för passage över vägen. Denna olägenhet är tydligt 

beskrivet i BKA och i Trafiksäkerhet Nollvisionen som också tar med i 
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beskrivning lokaler för vårdboende. Jag kan inte heller finna någon beskrivning av 

kompensationsåtgärder i ” Övriga åtgärder”.  

Fastighetsägaren hänvisar till planbeskrivningens skrivning kring Buller där det 

anges att Planen ger möjlighet att skapa en gemensam uteplats på skyddad 

fasadsida mot söder. Någon bullerutredning bedöms med hänsyn till 

bullersituationen inte krävas. Fastighetsägaren undrar det verkligen har tagits med 

i beräkningarna att buller inte skulle vara besvärande då gatan upp mot 

Bergsbogatan ju är beläggen i alldeles närhet till BmSS bostäderna och med hög 

fordonsintensitet. Det verkar inte rimligt att det inte skulle vara bullerpåverkat. 

Oroas över att det görs samma misstag här som gjordes vid Studentboendet Stora 

Fiskebäcksvägen. Där fick man i efterhand sätta upp 2,4 meter höga bullerplank 

som helt skymmer sikt ut från bottenvåningen. Bifogar bilder.   

Fastighetsägaren framför sin syn på hur påverkan blir för de boende på Pärt-

Antons gata. Bygget av BmSS boendet kommer självklart att påverka denna 

lokaldel av Pärt-Antons gata. Utöver estetiskt, en i området gigantisk byggnad på 

en liten tomt som kanske inte smälter in i miljön, vilket man ju kanske kan ha 

överseende med, men så har det inte beskrivits i förslagen 2018-2019. Barnens 

säkerhet i den nya sträckningen av (den trånga och trottoarfria) gatan är inte bara 

en avvikelse från BKA, det blir direkt farlig att vistas i denna miljö. Detta 

kommer också att drabba äldre och funktionshindrade personer (BmSS boende) 

som man belyser i WSP utgåva Nollvision i nya Bostadsområden. Barnen som nu 

plötsligt blir av med en naturlig lekmiljö i absolut närområde, boende på BmSS 

som vill komma ut i rekreationsområdet tvingas nu ut i en farlig trafikosäker 

miljö. Påstående att trafikmiljön endast skulle påverkas i mindre omfattning 

stämmer ju inte alls. Vi vet ju med säkerhet att sopbilen nu måste backa hela 

vägen från infart i norr till slutet på gatan (Fastighetsägaren bilägger bilder). 

Det kommer att bli mycket svårt för fotgängare men helt omöjligt för fordon att 

passera. Nu har ju också BmSS boendet ett behov av transporter (ej känt hur 

många på dagsbasis) och dessa måste också backa antingen in eller ut längs större 

delen av gatan. Skillnaden mot den beskrivna sopbilen som bemannas av två 

personer där en är avdelad att alltid ha uppsikt vid backning (uppgift lämnad av 

personerna på bilderna ovan), så sker inte vid godstransporter då dessa endast 

bemannas av en person. Detta belyses också i Nollvision i nya Bostadsområden: 

Det är oftast inte möjligt att avgöra om lastning och lossning och på- och 

avstigning kan ske på ett trafiksäkert sätt. När det gäller lastning och lossning är 

fördelen att backning över gångytor sannolikt inte kommer att ske. När det gäller 

på- och avstigning samt parkering är det mer osäkert om det finns (tillräckligt) 

med utrymme för att det ska kunna ske på ett säkert sätt och utan negativ 

påverkan för de som går eller cyklar.  

Frågan är också hur man ska ta tillvara på snö efter snöröjning av gatan. Tidigare 

skottades snön upp på gräsytorna på västra sidan av gatan. Men då denna 

möjlighet inte finns, måste lastbilar backa in på gatan och lastning till flak utföras 

av någon form av maskin.  

I många fall är det känt att nedanstående beskrivning förekommer vid byggnation 

i bostadsområden, och jag anser att den stämmer bra med mina synpunkter och 

åsikter som jag lämnar här.  
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Ibland förekommer i planbeskrivningar eller andra dokument, egna teorier om 

trafiksäkerhet, utan eller med mycket svag koppling till evidens, för att försvara 

de valda utformningarna. I något fall lyfts en utformning fram som positiv för 

trafiksäkerheten ur en aspekt, medan de negativa effekter som den aktuella 

utformningen ger inte nämns. Det finns en önskan att beskriva planen i positiva 

ordalag och att ”försvara” den redan valda utformningen med att den är säker eller 

barnvänlig, även om det objektivt sett inte är fallet – eller i varje fall hade kunnat 

vara mycket bättre om trafiksäkerhets- och barnperspektivet hade varit med från 

början och kunnat påverka utformningen.  

Ansvarsfördelningen tycks oklar. Utifrån de studerade handlingarna är det svårt 

att se att någon med ett tydligt ansvar för trafiksäkerhet har varit involverad i 

processen. I några av handlingarna fås intrycket av att planerna har granskats ur 

trafiksäkerhetssynpunkt när planeringen är långt gången och grundstrukturerna är 

svåra att ändra. En oklar ansvarsfördelning framkommer också i intervjuerna. Om 

det inte finns någon, person eller organ, som tydligt har till uppgift att bevaka 

trafiksäkerhet så är det lätt hänt att det inte prioriteras i processen. Att planering 

och utbyggnad av större områden tar lång tid, normalt flera år, innebär att de 

inblandade personerna ofta byts ut under processens gång. Områden där det 

saknas tydligt ansvar, som trafiksäkerhet, blir då beroende av att det finns 

personer som driver det som sin hjärtefråga. 

Fastighetsägaren framför att denna med bästa förmåga beskrivit de punkter som 

inte anses stämma överens med vad kan tillstyrkas/bifallas. Med anledning av 

detta anser jag att Nollalternativet i planbeskrivningen ska tillämpas.  

Kommentar: 

Se tematiskt svar under rubrikerna: Dagvatten och skyfall, Trafik och parkering, 

BKA, Lekmiljö, Angöring och Alternativa placeringar. 

Det nya trafikförslaget är beskrivet under rubriken ”Trafik och parkering” i 

planbeskrivningen.  

Kompensationsåtgärder är beskrivna i planbeskrivningen under ” Övriga 

åtgärder”. 

Gatan har förhållandevis en låg andel trafik, bullerproblematiken anses därför som 

liten.   

Gräsytorna i området är inte utpekade som snöupplag. Göteborgs stad lastar inte 

bort snö med lastbil mer än vid nödfall utan den plogas upp i strängar längs 

gatorna. 

Stadsbyggnadskontoret anser att planhandlingarna till belyser de intressen som 

ställts mot varandra. Bland annat den effekt en flytt av korsningen medför och att 

åtgärder vidtas för att det fortsatt ska vara en trafiksäker miljö bland annat genom 

hastighetsdämpande åtgärder. I ett planarbete görs avvägningar mellan olika 

intressen och i detta planarbete är det flera allmänna och enskilda intressen som 

fått vägas mot varandra som resulterat i det planförslag som ligger.  

Trafiksäkerheten är det framförallt trafikkontoret som ansvarar för och att 

planförslaget ska uppfylla kraven i teknisk handbok.  
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18. Fastighetsägare Älvsborg 292:7, Pärt-Antons Gata 112 

Fastighetsägaren framför att den är nyinflyttad och valde att köpa huset med 

närhet till natur/parkområde. Fastighetsägaren framför att tryggheten för dennes 

barn i närmiljön är absolut det viktigaste bl.a. att ta sig till lekplatser i närmiljön 

utan att behöva korsa trafikerad gata, samt ta sig till skolan på ett säkert sätt. 

Framför att det bor upp till 18 barn på lokalgatan under veckorna.  

Fastighetsägaren är kritisk till att nuvarande utfart flyttas och placeras i en kurva 

som barnen måste passera för att komma till lekytan/rekreation i parken. Lekytan 

som boendet är placerat på kommer att försvinna.  

Fastighetsägaren hänvisar till bedömningar från Trafikverket där det framförs att 

barn mognar i olika takt och att avläsningar av olika situationer i trafiken kräver 

mognad. Barnets längtan till att leka är överordnat beslutet att gå över gatan när 

de ska ta sig till kompisar o lek på andra sida gatan. Hänvisar till 

trafikförordningen som anger att barn upp till 8 år får cykla på trottoarer om 

cykelbana saknas. Fastighetsägaren undrar var barn ska cykla om trottoarer 

saknas? Det är barn över 15 år som hänvisas till körbana enligt Trafikverket.  

Fastighetsägaren framför att lokalgatans vändplats är underdimensionerad och att 

gatan saknar trottoarer. Sopbilen måste backa för att komma ut från området. Den 

nya bebyggelsen medför betydligt mer trafik från personal över hela dygnet, 

färdtjänst, besökare och transporter med mat och förbrukningsmaterial och ökad 

sophämtning.  

Fastighetsägaren framför att stadsbyggnadskontoret kring den nya lokalgatan 

skriver att det inte finns yta för att bygga trottoarer vilket innebär att barnen 

hänvisas till att vara direkt i trafikmiljön på lokalgatan vilket strider mot alla 

bestämmelser. Fastighetsägaren framför att lokalgatan måste bli bredare och 

trottoarer tillkomma. Vändplats måste byggas så transportbilarna inte behöver 

backa för att komma ut på Pärt-Antons gata. Idag kan våra barn gå upp i parken 

vid möte av sopbil, var ska barnen ta vägen om ett hus finns där och ingen trottoar 

finns att gå på när de möter trafik? Fastighetsägarens ställer frågan om det är den 

miljö vi vill skapa för deras barn?  

Fastighetsägaren är frågande till att stadsbyggnadskontoret å ena sidan anser att 

det är en för smal gata att bygga trottoarer på och å andra sidan hänvisar till att 

bilar till besökande kan parkera längs gatan.  

Fastighetsägaren ställer frågan om trafikverket har sagt ja till att parkera ut med 

Pärt-Antons gata. Fastighetsägaren hänvisar till bifogad bild. Och upplyser om att 

det passerar ca: 350 fordon/dygn på gatan. Fastighetsägaren ställer frågan kring 

hur trafik ska kunna mötas. Fastighetsägaren undrar även om räddningstjänsten 

godkänt vägbredden när serviceboendet är på plats och bilar står parkerade utmed 

Pärt-Antons gata. 

Fastighetsägaren upplyser om att det är ca en meter kvar om det står parkerade 

bilar på båda sidor om gatan. Fastighetsägarens vill ta del av den skrivelse 

trafikverket och räddningstjänsten för de beviljat legal parkering utmed Pärt-

Antons gata. Om en sådan inte finns vill fastighetsägaren att vi dubbelkollar detta 

då det uppenbart har begåtts ett mänskligt fel vid bedömningen. 
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Fastighetsägaren föreslår att byggandet av det särskilda boendet kan ske på annan 

yta som inte begränsas av omkringliggande gator och där barnens säkerhet sätts 

främst.  

Fastighetsägaren uppmanar till att faunan ska lämnas orörd. Nio Ekar och 3 almar 

samtliga rödlistade måste avverkas. Ekar och almar med diameter 55 cm är 

omkring 100 år. De kan inte ersättas med nyplantering av träd. Fastighetsägaren 

oroas över dagvattensavrinningen som ökar genom exploateringen. Framför att 

det i stadens beräkningar in finns med att ekar dricker mycket vatten, mer vatten 

än en sammanhållen vegetation. Oroas för att radhusbebyggelsen ska dränkas i 

vatten. Fastighetsägarens radhus ligger i direkt anslutning öster om detta område 

där ekarna i dag står. Parkmarken/berg där träden ska avverkas ligger betydligt 

högre än marknivån på fastighetsägarens fastighet.  

Fastighetsägaren hänvisar till en svensk klimatforskare som påvisar att skyfallen 

kommer att bli betydligt kraftigare än vad tidigare visats och den klimatfaktor 1,2 

som nu används för dimensioneringar av dagvatten i planering kommer att 

behövas justeras ordentligt uppåt.  

Fastighetsägaren upplyser om att det inte funnits lediga parkeringsplatser då 

vänner och familj varit på besök. Delar av gräsytorna i detaljplaneområdet har 

använts som parkeringsyta.  

Fastighetsägaren ställer sig frågande till beräkningen av parkeringsplatserna till 

boendet och om de verkligen räcker till för de besökande och personal till 

boendet. 

Anser att det är låg sannolikhet till att det kommer gå att parkera längs Pärt-

Antons gata då säkerheten och framkomligheten inte kommer leva upp till vad 

som krävs enligt trafikkontoret och räddningstjänsten.  

Fastighetsägaren framför att planområdet på 1700 kvadratmeter är för litet för att 

bygga 6 bostäder med särskild service byggyta 745 kvadratmeter. Hänvisar till att 

det enligt PBL skall det finnas tillräckligt stora friytor för lek och utevistelse. 

Denna tomt för bebyggelse av max 6 lägenheter är för liten för att tillgodose detta 

kriterium.  

Fastighetsägaren begär att kommunen har syn på plats med berörda förvaltningar 

för att tillgodose att helheten i förslaget med kompensatoriska åtgärder beaktas 

innan man fattar beslut om detaljplanen. Fastighetsägaren uppmanar att 

Trafiknämnden, Räddningstjänsten samt Kretslopp och vatten att delta vid syn.  

Efter det att förvaltningarna varit på plats är det kommunens ansvar att göra en 

Barnkonsekvensanalys och trafiksäkerhetsanalys utifrån alla aspekter och inte 

överlåta det till respektive förvaltning. Kommunen äger marken runt den nya 

detaljplanen och ska därmed ta det helhetsansvaret.  

Kommentar: 

Se tematiskt svar under rubrikerna: Trafik och parkering, Angöring, Lekmiljö, 

Alternativa placeringar, Träd, Liten tomt, BKA, Dagvatten och Skyfall. 

Önskemålet om syn på plats är översänt till trafikkontoret, räddningstjänsten och 

förvaltningen för kretslopp och vatten. 
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19. Fastighetsägare, Älvsborg 292:8, Pärt-Antons gata 114 

Fastighetsägaren har identifierat ett flertal brister i detaljplanen som inte är 

tillräckligt utredda.  

Fastighetsägaren ser en allvarlig och tydlig säkerhetsbrist med en utfart i skymd 

innerkurva både bilister och cyklister men framförallt där våra barn ofta springer 

över för att nå den västra delen av parkområdet. Det finns krav vid anläggning av 

korsningar där en fri sikttriangel måste finnas för att minimera olycksrisken 

mellan fordon men framförallt de oskyddade trafikanterna. Fastighetsägaren är 

starkt skeptisk till att ansvariga på trafikkontoret har godkänt ett övergångställe 

och en utfart enligt det senaste förslaget.  

Fastighetsägaren lyfter även problematik kring angöring och transporter där 

kommunen tidigare svarat ”Angöringen är planerad åt öster men att transporterna 

skall ske från väster. Fastighetsägaren anser inte att det tydligt framgår var på 

fastigheten det finns plats för angöring & transporter av olika fordonstyper och 

omfattning.  

Anser att en heltäckande riskanalys ska genomföras beträffande 

trafiksäkerheten/tillgängligheten. Önskar att säkerheten för våra barn som leker på 

vår återvändsgata och som tvingar korsa genomfartsgata för åtkomst av gräsyta.  

Fastighetsägaren önskar även att tillgänglighet till och från dennes fastighet 

studeras. 

Fastighetsägaren säger bestämt nej till förslaget på den tilltänkta platsen. 

Kommentar: 

Se tematiskt svar under rubrikerna: Trafik och parkering, Angöring, Lekmiljö, 

Alternativ placering och BKA 

Genom planförslaget är det samma tillfart till fastigheten som tidigare, 

förändringen gäller tillfartsvägens anslutning mot Pärt-Antons gata som kommer 

ske längre norr ut än tidigare.  

 

20. Fastighetsägare, Älvsborg 292:9, Pärt-Antons gata 116 

Fastighetsägaren begär att kommunen har syn på plats med berörda förvaltningar 

för att tillgodose att helheten i förslaget med kompensatoriska åtgärder beaktas 

innan man fattar beslut om detaljplanen. Fastighetsägaren uppmanar att 

Trafiknämnden, Räddningstjänsten samt Kretslopp och vatten att delta vid syn.  

Fastighetsägaren anser att planområdet är för litet för byggnaden. Enligt förslaget 

är detaljplanområdet 1700 kvm och anser inte att det framgår hur stor tomten 

kommer vara. Anser att en byggnad på 745 kvm är främmande för området som i 

övrigt består av mindre hus och radhus. Anser att det strider mot gällande 

bestämmelser vad gäller möjlighet att röra sig på friytor runt byggnaden.  

Parkeringssituationen kommer påverka trafiksäkerheten i området negativt.  

I samrådsredogörelsen skriver kommunen att man kommer ta bort befintlig 

parkeringsmöjlighet för att ersättas av möjlighet att parkera på gatan. 

Fastighetsägaren framför att det inte går att parkera på båda sidorna av vägen utan 

att blockera densamma vilket kan hindra räddningstjänstens framkomlighet till 

Osberget. Parkeringsmöjligheterna är således inte tillgodosedda av förslaget. 
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Beläggningen på besöksparkeringen står felaktigt angiven som låg. Det framgår 

inte hur man gjort mätningen/bedömningen om beläggningen. Fastighetsägaren 

anser att den huvudsakligen är fullbelagd alla dagar. Förslaget erbjuder ingen 

ersättning av de minskade antalet parkeringar.  

Fastighetsägaren upplyser om att exploateringen leder till transporter, hämtning 

och lämning till huset samt övrig trafik vilket ökar den totala trafiken i området 

men särskilt på den östra sidan av byggnaden. Fastighetsägaren upplyser om att 

det inte går att mötas med två bilar på lokalkörbanan som saknar trottoar. 

Fastighetsägaren oroas över leveranser med tung trafik och sophämtning vilket 

kommer göra det svårt för de boende och framförallt barnen att få en trafiksäker 

miljö.   

Anser att det inte är optimalt att lägga en korsning i en innerkurva i kombination 

med en trafikerad gata vilket kan det leda till allvarliga trafikincidenter som 

drabbar framför allt barn som efter förslaget är hänvisade till lekplats på andra 

sidan Pärt-Antons gata. 

I samrådsredogörelsen anges under tematiska svar att gatan inte bedömts som 

underdimensionerad av trafikkontoret. Annat framgår inte än att denna bedömning 

har gjorts mot bakgrund av hur det ser ut idag och hur gatan används idag. En 

sådan bedömning låter sig inte riktigt göras utifrån funktionalitet och dimension 

efter att huset byggts på förevarande underlag. På samma sätt som föreslagen 

byggnation påverkar naturen negativt då park- och lekområde minskar i ett 

område med sådan brist påverkar även små förändringar av trafiken området i 

större utsträckning eftersom belastningen redan är underdimensionerad för trafik 

av det slag som kommer tillföras genom det planerade boendeformerna i 

byggnaden.  

Den vändplats som finns är inte tillräckligt stor för att sopbilen ska kunna vända. 

Idag backar den ut, med de risker för boende och särskilt barnen som det innebär. 

En liten ökning av trafiken skulle således få ännu mer långtgående konsekvenser 

eftersom man dessutom behöver passera samtliga byggnader på gatan till skillnad 

från idag när gatan är delad för infart åt två håll i radhuslängan enligt det förslag 

som ligger på infartens placering. Utifrån detta perspektiv kommer boendet 

generera större trafikökningar än vad befintlig gata klarar av.  

Fastighetsägaren hänvisar till Vägverkets vägledning för barnkonsekvensanalys 

där det framgår att ”God tillgänglighet för barn betyder att barnen på egen hand 

ska kunna ta sig till sina målpunkter: skola, fritidsaktiviteter, kamrater osv. utan 

att utsätta sig för olycks- och hälsorisker och utan att de känner sig rädda eller 

måste färdas långa omvägar. Därför bör lokalsamhället planeras och organiseras 

utifrån en helhetssyn så att barnens behov av en trygg och säker miljö 

tillgodoses.”  

I kommunens granskningshandling överlåter man barnkonsekvenserna till andra 

ansvariga förvaltningar då man bedömer att det rör markanvändning utanför 

planområdet. Samtidigt är det åtgärderna man vidtar på planområdet som leder till 

de nu överskådliga konsekvenserna för barnens säkerhet i området.  

Fastighetsägaren anser att det inte går att göra en helhetsbedömning av 

konsekvenserna för barnen om man i planeringen helt undviker den mest centrala 

frågan om trafiksäkerheten. Marken runt omkring ägs också av kommunen och 
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det ankommer på dem att göra en helhetsbedömning och en fullständig BKA 

redan vid detaljplanerandet av förevarande slag. Denna kan göras först efter att 

samtliga berörda förvaltningar har hållit syn på platsen tillsammans med berörda 

fastighetsägare. 

Fastighetsägaren anser inte att planförslaget är i linje med 8 kap 9 § 2 st PBL där 

det anges att det ska finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och 

utevistelse och att detta ska vara överordnat om det ställs mot behovet av 

parkeringar. Fastighetsägaren anser att det saknas både parkering och uteyta för 

boendet.  

Fastighetsägaren anser att det är svårt att förstå hur in- och avlastnings ska ske 

från Pärt Antons gata om man inte ska ha entré från byggnaden åt väster.  

Enligt förslaget till plan är det oklart om lekmiljön söder om planområdet efter 

byggnation uppfattas som allmän och nyttjas för lek. Enligt förslaget räknar man 

alltså med att detta område ska anses som friyta i förhållande till byggnationen 

utan att för den del ingå i planen. Det är därför otydligt om kommunen avser att ta 

den delen av parken i anspråk för rättfärdigande att bygga på en tomt som på 

formella grunder är alltför liten för planerad byggnation. Det är lite som att säga 

att kommunen vill spara marken för lek men samtidigt ta den i anspråk för friyta 

utan att ta konsekvenserna för den omkringliggande miljön. Som framgår är det 

en stor påverkan att ta ekdungen i anspråk för byggnation att upprusta en lekplats 

som redan finns kan inte anses kompensera förlusten av det naturliga lekområdet 

på och söder om planområdet.  

Fastighetsägaren framför att radhusområdet idag lider av en mycket hög 

vattenansamling på fastigheterna. Det framgår inte av planen var rekommenderat 

makadamdike ska placeras. Det är en brist som måste beaktas och tydligt planeras 

in, då det är viktigt att undvika att dagvattenmassorna från Osberget, till följd av 

byggnationen, rinner in i radhusområdet och dränker fastigheterna där.  

Fastighetsägaren anser att det är en risk att byggnaden blir högre och tar större del 

av ljuset och luftighet eftersom planområdet sluttar. Oavsett grundläggning anser 

fastighetsägaren att byggnaden blir högre än beräknat i någon del.  

Fastighetsägaren anser att kommunens förslag till kompensation av åtgärderna i 

detaljplanen blir ett cirkelresonemang, där dels bedömningen av nuvarande läge är 

felaktigt också leder till att föreslagna kompensationer blir inte bara otillräckliga 

utan också rent felaktiga.  

Föreslagen byggnation skulle innebära en förtätning i ett redan väldigt tätt område 

med påverkan på befintlig avlopps- och vattensystem och en stor inskränkning av 

tillgänglighet till parkområde i området.  

Anser att det inte finns förutsättningar att bygga på sätt som föreslås bör marken 

kvarbli som allmän plats, park, plantering, lekplats och gata i de delar som är gata 

idag. Behovet att bostäder med särskild service får då tillgodoses på andra ytor 

Kommentar: 

Se tematiskt svar under rubrikerna: Liten tomt, Trafik och parkering, Angöring, 

BKA, Dagvatten och Skyfall 

Önskemålet om syn på plats är översänt till trafikkontoret, räddningstjänsten och 

kretslopp och vatten. 
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21. Fastighetsägare, Älvsborg 292:10 Pärt-Antons gata 118  

Fastighetsägaren hänvisar till Miljö- och Klimatnämndens samrådsyttrande och 

ställer frågan om hur det säkerställa att ekarna utanför området inte riskerar att 

skadas. Anser att det är en förutsättning för att Miljö- och klimatnämnden ska 

tillstyrka utbyggnaden. Fastighetsägaren uppmanar även till vidare utredning om 

hur stor lekyta som försvinner. Fastighetsägaren önskar att denna utredning blir 

offentlig.  

Fastighetsägaren hänvisar till Park- och naturnämndens samrådsyttrande där det 

framgår att de anser att kompensationsåtgärder som innebär ekonomiska 

konsekvenser bör beaktas i den fortsatta utredningen. Det står att Park- och 

naturförvaltningen har tagit fram förslag på kompensationsåtgärder. 

Fastighetsägaren har inte fått ta del av detta material trots att det efterfrågats.  

Fastighetsägaren önskar att bedömningen kring Stadsmiljöförvaltningens 

upplysning till byggnadsnämnden offentliggörs ”Vi vill göra byggnadsnämnden 

uppmärksam på att sedan i somras är det nya riktlinjer som gäller för 

kompensationsåtgärder och att alla ekosystemtjänster därmed ska ingå i 

bedömningen”. 

Fastighetsägaren hänvisar till länsstyrelsens samrådsyttrande ”Arbete inom 

planområde som kan ge negativ påverkan på träd utanför planområdet bör 

undvikas” och ställer frågan om hur stadsbyggnadskontoret kan acceptera att 9 

värdefulla ekar med diametrar över 60cm i midjehöjd planeras avverkas utanför 

planlagt område.  

Fastighetsägaren upplyser om att förteckningen av trädens diameter och 

granskningshandlingens mått på träden inte stämmer överens. Enligt 

förteckningen ska 6 av 9 värdefulla ekar med omkrets (samt diameter = 

omkrets/pi) är omkretsen på de 8 närmast; 193, 143, 126, 185, 169, 120, 124, 

132cm eller de 2 största har diametern =61,5cm samt 59cm. I handlingarna är 

detta angivet som upp till ca 55cm. 

Fastighetsägaren hänvisat till tjänsteutlåtande från park- och naturförvaltningen 

där det anges  

”Skapa goda förutsättningar för de träd som planeras vara kvar genom att:  

• Rötterna bör grävas av i god tid före byggnation  

• Träden som fått sina rötter avgrävda behöver vattnas regelbundet i fem år 

därefter.  

• Träden som ev. ska bevaras bör stängslas in under byggtiden så att tunga 

maskiner som inte hör i närheten av dem och så att området inte används som 

upplag.”  

Fastighetsägaren hänvisar även till samrådshandlingen där det under 

”överväganden och konsekvenser” står att ”Tillskapandet av ett boende med 

särskild service bedöms väga tyngre än bevarandet av de ytor som tas i anspråk 

för att möjliggöra exploateringen”.  

Exploateringen antas den detaljplan som är omskriven där det å ena sidan ska 

säkerställas att inga av de fina ekarna söder om planen berörs (då de är utanför 

planen) men att huvuddelen av de största och finast av de värdefulla ekarna på 

södra sidan kommer att avverkas.  
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Fastighetsägaren anser inte att hela bilden och att korrekt fakta finns framme för 

att ta beslut på. Anser att möjligheten att beslutet rimligtvis skulle blivit ett annat 

med all fakta framlagd blivit ett annat. 

Fastighetsägaren upplyser om att en praktfull ek med 61,5cm i diameter har 

barnens stora slänggunga hängandes i sig. Denna står utanför planlagt område 

men planeras tas ned. Fastighetsägaren undrar varför. Fastighetsägaren upplyser 

om att det varit en gunga där i 40 år. Kullen är en trygg oas inte minst för de 

minsta barnen där vi som föräldrar har haft överblick. På denna kulle ligger de 

präktigaste träden, de värdefulla ekarna, som planeras avverkas. Detta i den enda 

stadsdelsparken i väster som härmed riskerar förlora en stor del av själ och styckar 

av den annars sammanhängande parken.  

Fastighetsägaren är negativ till att de 4 besöksplatser som finns tas bort som anses 

vara väl belagd. Fastighetsägaren ställer sig frågande var alla besökare ska 

parkera, även de besökande till boendet, mer bilar på gatan kommer att upplevas 

som intrång på upplevelsen av resterande delar av parken.  

Fastighetsägaren anser den nya infarten i en skymd kurva tillsammans med en 

mycket stor BmSS-byggnad intill är förödande för trafiksäkerheten. Barn som tar 

sig över till parken med den öppna ytan för att leka kommer att springa över 

vägen med både en skymd kurva och ett stort skymmande hus alldeles vid vägen.  

Fastighetsägaren upplyser om att Pärt Antons väg har en kraftig nerförsbacke och 

vid halt vinterväglag skulle kunna bli en dödsfälla med en lastbil som får sladd ner 

mot BmSS boendet. Fastighetsägaren önskar att denne och berörda föräldrar får 

till ett samråd med ansvariga gällande trafiksäkerhet.  

Den tunga trafik som finns idag är genom sophämtning till radhusen. 

Fastighetsägaren oroas för ökade transporter och att dagens vändzon som är + 2,5 

m på den mindre lokalgatan inte är anpassad för detta och medför 

trafiksäkerhetsrisk. Fastighetsägaren ställer också frågan om vad som sker om det 

blir ett möte med en mattransport eller en färdtjänstbuss. Fastighetsägaren undrar 

över var barnen ska gå vid möte med en backande färdtjänstbuss eller 

varutransport.  

Fastighetsägaren hänvisar till en rapport ”Nollvision i nya bostadsområden” 

genomförd av WSP på uppdrag av trafikverket som finner att ”Gemensamt för de 

studerade planerna (17 detaljplaner för 9 bostadsområden i olika delar av landet) 

är att det inte framgår tydligt hur man har tänkt kring trafiksäkerhet eller hur 

trafiksäkerhet hanterats i planprocesserna” 

Fastighetsägaren ställer sig även frågande till fastighetens storlek med en total yta 

på ca 1170m2 som är tänkt att bebyggas med 745m2. Hänvisar till angränsande 

villatomter som har maximalt 170m2 byggrätt på en tomt som åtminstone är 3 ggr 

större än vad tillåten fastighet får vara. Ställer frågan om hur det säkerställs att 

den mindre tomten inte leder till att ytterligare delar av parken utnyttjas som 

uteplats etc. med tiden? Ni tillåter väl inte en stor del av den enda stadsparken i 

väster, på västra sidan om Pärt Antons väg, också blir byggarbetsplats under ett 

eller flera års tid? 
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Kommentar: 

Se tematiskt svar under rubrikerna: Träd, Trafik och parkering, Angöring, Liten 

tomt och Utbyggnad. 

Lekytan är idag ingen anlagd yta, det går därför inte ange andel kvadratmeter 

lekyta som påverkas. I planarbetet har det däremot konstaterats att så kallad 

spontan lek i miljön kring bergsknallen söder om planområdet samt ytor med 

mindre gräsytor inom detaljplanen förekommer. För att kompensera för bortfallet 

genomförs kompensationsåtgärder i den anlagda lekmiljön i parken.  

Angående kompensationsåtgärder se park- och naturnämndens yttrande.  

Kontakt har tagits med fastighetsägaren för att utreda vilket material kring 

kompensationsåtgärder som efterfrågats och enligt fastighetsägaren inte 

överlämnats. Fastighetsägaren har fått yttranden från park- och 

naturförvaltningen, miljöförvaltningen samt fastighetskontoret översänt. 

Fastighetsägaren har även fått översänt de nya riktlinjerna för 

kompensationsåtgärder som efterfrågats.  

Miljöförvaltningens gör i sitt samrådsyttrande bedömningen kring varför de nya 

riktlinjerna inte behöver tas hänsyn till i den följande meningen ”Vi anser dock 

inte att ett nytt arbete kring kompensationsåtgärder behövs i denna plan.” 

Stadsbyggnadskontoret noterar måttangivelserna och översänder dessa till park- 

och naturförvaltningen. Stadsbyggnadskontoret gör ingen annan bedömning av 

trädens värden utifrån informationen.  

 

Övriga 

22. Boende på Pärt-Antons gata 82  

Den boende framför att den förslagna byggplatsen inskränker på Pärt Antons 

boendeområde både trafikmässigt, under dygnets alla timmar samt att det 

skymmer sikten för boenden närmast den aktuella byggnationen. Besöksplatser 

försvinner, trafikintensiteten ökar. Där det redan idag finns farthinder för att 

skydda barn och boende från fart och buller. Bergsdelen är även ett lekområde för 

barn i området. Vi har en kär gammal ek med gungor som har varit en favorit för 

områdets barn. Eken och samtliga uppvuxna träd kommer att försvinna, enligt 

förslaget, och går inte att ersätta. Pärt-Antons samfällighetsförening tittar i 

dagsläget på förslag om ny sopstation och den var tänk att placeras i det området 

som byggnationen tänker ta i anspråk. 

Kommentar: 

Se tematiskt svar under rubrikerna: Trafik och parkering, Angöring och Lekmiljö.  

 

23. Boende på Pärt-Antons gata 90 

Står fast vid sina kommentarer till samrådet. 

Kommentar: 

Se svar på synpunkter i samrådsredogörelsen. 
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24. Boende på Pärt-Antons gata 92  

Anser att en minskad yta av stadsdelsparken inte är acceptabelt då parken har 

stora värden ut ett socialt perspektiv men mindre naturliga lekplatser. Trädfällning 

av rödlistade almar och ekar är inte acceptabelt även om kompensationsåtgärder 

genomförs.  

Framför kritik mot trafiksituationen men den in- och utfart i innerkurva. Anser att 

0-visionen även bör gälla här. Delar inte synen på att trafikförslaget innebär en 

förbättrad situation för oskyddade trafikanter.  

Byggnadens placering utmed gatan anses inte lämplig när det saknas en gångbana 

mellan byggnaden och gatan. Anser att det är en alldeles för liten yta att klämma 

in ett hus på och att behovet av BmSS ska tillgodoses på andra platser. 

Kommentar: 

Se tematiskt svar under rubrikerna: Naturmiljö, Lekmiljö, Trafik och parkering, 

Liten tomt och Alternativa placeringar, 

 

25. Boende på Bergsbogatan 16 

Framför att barnen i området cyklar ner för backen förbi den planerade 

byggnationen på väg mot skolan. Redan idag är det dålig sikt. På sommaren 

parkeras bilar av de som nyttjar tennisbanan på gatan och detta tvingar ut barnen i 

mötande körbanan. Eftersom det är en ganska brant backe medför det stor risk för 

trafikolyckor. Föreslår att det anläggs en separat cykelbana längs med hela 

sträckan.  

Kommentar: 

Önskemålet om en ny cykelbana översänds till trafikkontoret.  

 

26. Boende på Björklundabacken 10  

Den boende har läst igenom en del av dokumenten och anser att det är vagt varför 

man inte nyttjar den övergivna fotbollsplanen söder om föreslaget planområde. 

Framför att det enda som kan läsas är att parken delas i två delar men som boende 

håller den inte med om detta. Där förslaget ligger riskerar att dela parken i två 

delar. Den boende framför att den inte vet om det krävs några markförstärkningar 

vid fotbollsplanen men bör i övrigt bli billigare sprängning inte krävs eller 

kompensationer för träd eller att vägen byggs om. Dessutom finns det mer yta för 

boendet att kunna få parkeringar och en uteplats då några kanske är 

rörelsehindrade. Den boende ställer frågan om varför inte göra det bra när man väl 

ska göra något i stället för något halvbra som ingen är nöjd med intryckt i ett 

bostadsområde? 

Kommentar: 

Se tematiskt svar under rubrikerna: Alternativa placeringar och Trafik och 

parkering,  
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27. Boende på Mallgatan 8 

Den boende refererar till yttrandet från samrådet och vill lägga till att det är 

häpnadsväckande och märkligt att Stadsbyggnadskontoret går emot rådande 

strategier i Göteborg att i möjligaste mån bevara och värna om vår miljö. Att 

planera avverkning av ett antal värdefulla ekar och rödlistade almar är fullständigt 

oförståeligt. För oss boende i området kommer vår "gröna lunga" att avsevärt 

reduceras. Projektet kommer att innebära ökad trafik, ökade bilavgaser och 

parkeringsproblem. Detta är sorgligt! Jag protesterar ytterst bestämt mot att 

ytterligare förtätning och bebyggelse tillåts i mitt område tvärs över Pärt-Antons 

gata sett från min bostad!  

Kommentar: 

Se tematiskt svar under rubrikerna: Naturmiljö och Trafik och parkering. 

 

28. Skrivelse från 4 personer från boende på Mallgatan 4 och 6  

Framför att de fortsatt har synpunkter på den tilltänkta byggnationen. De boende 

står kvar vid sina tidigare synpunkter. Pärt-Antons park är en unik park och varje 

ingrepp i den är ett brott mot Göteborgs ”Grönstrategi för en tät och grön stad”. 

Parken är den enda av sitt slag i Älvsborg och det råder brist på sådana parkytor 

vilket också framgår av detaljplanen. De boende hänvisar till skrivningar i 

planhandlingen gällande avvägningen av intresset att bevara parken och behovet 

av BmSS-boendet.  

De boende anser att det är ett underligt resonemang av Stadsbyggnadskontoret att 

bara för att den tilltänkta marken inte är den mest nyttjade delen av parken så kan 

den tas i anspråk för byggnation. De boende framför att det i en park pågår 

aktiviteter av olika intensitet av och till på olika ställen. Andra ställen, där 

aktiviteten kanske är lägre, bidrar till parkmiljön genom att vara bevuxna med träd 

eller annan grönska. De utgör då en väsentlig del av den totala parkmiljön och 

utgör ett viktigt underlag för den biologiska mångfalden och för helhetsintrycket 

man får av parken. Att börja krympa parkarean med sådant resonemang är 

förrädiskt. Parken såsom varande unik måste få fortsätta vara unik utan varje 

ingrepp. Ett ingrepp av den planerade typen är irreversibelt och kan aldrig göras 

ogjort. De boende undrar vad det är för meningen med att ha en ”Grönstrategi” 

om man vid behov som nämns ovan anser sig kunna ställa den åt sidan?  

De boende hänvisar till stadsbyggnadskontorets bedömning att behovet av BmSS 

som är angelägen. Vilket de boende inte motsätter sig. Men har svårt att tro att det 

i hela stadsdelen eller i staden som helhet inte skulle finnas andra ytor lämpliga 

för en sådan bebyggelse som inte inkräktar på skyddsvärda områden.  

De boende anser inte heller att bedömningen att föreslagen förändring skapar en 

större variation av boendeformer i området och tillför även en arbetsplats till 

området är ett hållbart skäl till att offra delar av Pärt-Antons park. Arbetsplatsen 

skulle även uppstå om den placeras på annan plats.  

De boende hänvisar till Stadsbyggnadskontorets bedömningar kring naturmiljön i 

planhandlingarna. Att exploateringen gör att ett stort antal träd avverkas med 

ekologiska och rekreativa värden däribland rödlistade almar. Utöver de sex ekar 

man avser fälla kan man inte heller garantera att de tre ekar som står söder om 

området kan bevaras. De boende framför att träd, framför allt ekar, är väldigt 
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viktiga för den biologiska mångfalden. En gammal grov ek i hagmark kan utgöra 

livsmiljö för upp till 500 andra arter av exempelvis mossor, lavar, svampar, 

insekter och spindeldjur. Det står också i detaljplanen att rekreativa och 

ekologiska funktioner i parken påverkas, och eftersom det är ont om parkmark i 

stadsdelen spelar även en mindre påverkan roll. Och den kompensationsåtgärd 

man tänker vidta är, utöver upprustning av lekplatsen, en så kallad veteranisering 

av några yngre ekar. En veteranisering är en metod som går ut på att medvetet 

skada en ek på olika sätt för att försöka påskynda åldrandet av eken. Därmed vill 

man få det att bli mer likt ett äldre träd som har gynnsamma förutsättningar för 

biologiskt mångfald.  

Sett mot ovan sagda anser vi att tillstånd till någon som helst form av bebyggelse i 

Pärt-Antons park måste avslås. 

Kommentar 

Se tematiskt svar under rubrikerna: Naturmiljö och Alternativa placeringar.  

Angående hänvisningen till synpunkter under samrådet, se kommentarer i 

samrådsredogörelsen. 

Stadsbyggnadskontoret anser att resonemanget med att ta i anspråk denna del av 

parkmiljön är en lämplig avvägning mellan intresset av bevarande av park och 

intresset av att tillgodose behovet av BmSS-boendet. Grönstrategin är en del av 

planeringsunderlaget och denna har varit en del av underlaget för att göra 

avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen.   

 

Revideringar  

Planförslaget har reviderats. Revideringarna innebär att E-området utökas med 

prickmark med 1 meter i norr och söder. En planbestämmelse som reglerar att 

dörrar inte får öppnas ut över Pärt-Antons gata har införts. Planbeskrivningen är 

kompletterad med text från nämnden för kretslopp och vatten samt med 

information om förväntade antal resor som tagits fram av trafikkontoret. Berörda 

fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen inte 

innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning. 

 

 

 

Marie Tastare   Sirpa Ruuskanen Johansson 

Planchef    Konsultsamordnare 
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Lista över samrådskrets 
Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Kretslopp och Vatten 

Kulturnämnden 

Lokalnämnden 

Lokalsekretariatet 

Miljö- och klimatnämnden 

Namnberedningen  

Park- och naturnämnden Räddningstjänsten Storgöteborg 

Social resursnämnd 

Stadsdelsnämnden i Västra Göteborg 

Stadsledningskontoret 

Trafiknämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen  

Skanova Nätplanering D3N 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

De som tidigare yttrat sig i ärendet 

Övriga 

De som tidigare yttrat sig i ärendet 
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