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Yttrande angående – Antagande av detaljplan 
för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata 
inom stadsdelen Högsbo, en del av Bostad 
2021 

 

Internationella Engelska Skolan (IES) som planeras i det aktuella området 

kommer att bli en av stadens största skolenheter och stå för en avsevärd andel av 

de fristående skolorna i Göteborgs totala antal elever. Socialdemokraterna 

motsätter sig etablerandet av vinstdrivna friskolor.  

Vi varnade redan för två år sedan, när kommunstyrelsen yttrade sig över IES 

ansökan till Skolinspektionen (2018-04-11), för riskerna med IES etablering.  

I skolans ansökan ges intryck av att skolan ska förse den nya stadsdelen med 

elevplatser. Då IES gör urval efter kötid och inte efter närhetsprincipen så är det 

omöjligt att veta om skolan kommer möta upp behovet av elevplatser i närområdet 

eller om platserna fylls på med elever från kön. Enligt IES har de kö till sina två 

befintliga skolor i Göteborg som vida överskrider antalet platser. Staden har 

därför begränsade möjligheter att planera behovet av elevplatser i området. 

IES etablering riskerar att skapa en situation i kommunala skolor med både 

tomma platser och en högre andel resurskrävande elever, vilket går ut över 

skolans och stadens möjligheter att öka likvärdigheten, undervisningens kvalitet 

och få fler elever att klara skolan.  

Den liberala svenska skolmarknaden med, i princip, fri etableringsrätt, fritt 

skolval och obegränsad rätt till vinstuttag har varit mycket gynnsam för ägarna 

bakom IES. Genom att rikta in sig mot elever med gynnsam utbildningsbakgrund 

och hålla nere antalet lärare gör koncernen stora vinster på skattepengarna de 

tilldelas. Senaste kvartalsrapporten år 2020 visade på 56 miljoner kr i vinst, 16 

miljoner kr mer än motsvarande period förra året. 

Våra gemensamma resurser rinner rakt ut som vinster till enskilda aktieägare, till 

men för staden, skattebetalarna och eleverna. IES etablering i Högsbo riskerar att 

innebära negativa organisatoriska, pedagogiska och ekonomiska konsekvenser för 

Göteborgs Stad, risker som kommunen behöver förhålla sig till och ha beredskap 

för. 
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Yttrande angående – Antagande av detaljplan för 
stadsutveckling vid Olof Asplunds gata inom stadsdelen 
Högsbo, en del av BoStad2021. 

 

Yttrandet 
 

Dag Hammarskjöldsleden är en av de viktigare infarterna till centrala Göteborg. 
Den sträcker sig från Järnbrottsmotet in till Linnéplatsen och är trafiksäkert 
planskild med viadukter, avfarter och påfarter.  

Den byggdes under 1960-talet som en del av ett viktigt system av trafikleder.  

Vi Sverigedemokrater har sedan flera år tillbaka varit motståndare till planerna på 
att Dag Hammarskjöldsleden ska göras om till en stadsgata/boulevard. 

Att omvandla den mycket väldesignade, planskilda viktiga motorleden till en 
boulevard eller stadsgata kommer skapa omfattande köer och ytterligare 
försämra framkomligheten till och från staden. Handeln är redan idag mycket 
ansträngd på grund av trängseln och bristen på framkomlighet. 

Stadsutveckling vid Olof Asplunds gata inom stadsdelen Högsbo ska kunna 
sjösättas utan att Dag Hammarskjöldsleden byggs om till boulevard.  

Låt leden vara kvar i sin nuvarande utformning, den är välplanerad 
och är mycket viktig för stadens framtid. 
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Antagande av detaljplan för stadsutveckling 
vid Olof Asplunds gata inom stadsdelen 
Högsbo, en del av BoStad2021 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata, inom stadsdelen Högsbo, 
upprättad den 21 maj 2019 och reviderad den 26 november 2019, antas. 

Sammanfattning 
Planen är den första detaljplanen ur programmet för utveckling av nordöstra Högsbo. 
Området är idag verksamhetsområde och kommer även fortsättningsvis ha en hög grad av 
verksamheter. Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 1 900 lägenheter. Området 
föreslås få en tät kvartersstruktur på till största delen 4–8 våningar med 7 högre 
byggnader på 16 våningar. Planen innehåller också samhällsservice som skola F-9 
beräknad för cirka 900 elever samt 16 förskoleavdelningar. Området planeras att byggas 
ut i etapper under ett antal år. Planområdet angränsar direkt till Änggårdsbergen och 
ligger intill Pågens bageri vid Dag Hammarskjöldsleden.  

Den allvarligaste invändningen kommer från miljö- och klimatnämnden som avstyrker 
bostäder och skola inom detaljplanen med hänvisning främst till störningar i form av 
industribuller och luktpåverkan från Pågen. Det finns även privata verksamheter och 
fastighetsägare som menar att detaljplaneförslaget kommer att innebära ett hinder att 
utveckla deras verksamheter eller fastigheter.  

Detaljplanen ligger i linje med de övergripande målen i Göteborgs Stads översiktsplan 
om en tät och tillgänglig stad. En utveckling i befintlig struktur gör att kompromisser och 
ställningstaganden mellan olika intressen måste ske. I planarbetet har olägenheten som 
luktpåverkan ställts mot att planen utvecklar ett industriområde till blandstad. 
Sammantaget anser byggnadsnämnden att de mervärden som skapas genom 
exploateringen överstiger den olägenhet som uppkommer i form av luktpåverkan.  

Detaljplanen ingår i BoStad2021 och ambitionen har varit att de första 200 bostäderna 
ska vara färdiga under 2021. Detta hade dock förutsatt att detaljplanen vunnit laga kraft 
under kvartal 1 år 2020. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Detaljplanen är ett exempel på att försöka utnyttja stadens ytor på effektivare sätt. Genom 
förtätningen utnyttjas attraktiv mark på ett bättre sätt. De fastighetsägare som finns inom 
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stadsdelen får möjlighet till en exploatering, som de bedömer som lönsam. Ur 
samhällsekonomisk synpunkt är förtätningen intressant eftersom den ger fler boende 
möjlighet till god kollektivtrafik, ger ökat underlag för närliggande service och skapar en 
möjlighet för staden att bygga vidare på den befintliga infrastrukturen.  

Ekonomiska konsekvenser av detaljplanens genomförande 
Exploatörerna är till största delen markägare och ska bekosta den största delen av 
utbyggnad av allmän plats. Exploatörerna ska även vara med och bekosta åtgärder i den 
befintliga trafiklösningen utanför detaljplanen, bland annat ny busshållplats och ny gång- 
och cykelväg i Marconimotet. Exploatören ska också bekosta hantering av dagvatten. 
Kostnadsfördelning regleras i exploateringsavtal. Totalt beräknas kostnaderna för 
investeringar i gator och allmänna platser vara över 225 mnkr. 

Fastighetskontorets beräkningar visar ett negativt projektnetto för kommunen på cirka 
40 mnkr. Det finns dock vissa förväntade intäkter från försäljning av kvartersmark för 
skola samt marginella delar för bostäder som kommer att minska det negativa 
projektnettot.  

Det negativa projektnettot motiveras med att detaljplanen är omfattande och berör ett 
stort område vilket gör att infrastrukturella åtgärder måste vidtas som inte bara är till 
nytta för planen utan för ett större område för både befintliga och kommande boende norr, 
väster och söder om. Bland annat skapas en ny gång- och cykellänk i Marconimotet över 
Dag Hammarskjöldsleden och en cykelbana tillkommer längs Olof Asklunds gata.  

Detaljplanen medför även anläggandet av en stadsdelspark med en större lekplats. 
Parkanläggningarna beräknas kosta cirka 56 mnkr, varav hälften bekostas av 
exploatörerna. Detta är åtgärder som kommer vara till nytta för fler av stadens 
medborgare än enbart de inom detaljplanen varför staden är med och bekostar delar av 
dessa nyanläggningar och standardhöjningar.  

Den nya gatustrukturen kommer att innebära ökade kostnader i drift för trafiknämnden. 
De nya parkerna samt förvaltningen av nödvändiga blocksäkrande åtgärder på naturmark 
innebär ökade kostnader för park- och naturnämnden. Park- och naturnämnden har 
påpekat att det inte finns medel avsatta för denna förvaltning. Det är av stor vikt att 
området med många boenden och hög exploatering kommer ha tillräckliga ytor för natur, 
park och torg. Hänsyn till detta kan behöva tas i park- och naturnämndens framtida 
driftsbudget.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Området har ett attraktivt läge med närhet till kommunikationer, grönytor och relativt 
nära både centrum och havet. Direkt öster om planområdet finns naturreservatet 
Änggårdsbergen. Närheten till Änggårdsbergens naturreservat med sina stora kvaliteter 
som strövområde och för naturstudier är positivt för människors tillgång till goda natur- 
och kulturmiljöer. På grund av höjdskillnaden är dock tillgängligheten begränsad. Strax 
norr om planområdet finns en entré och vägen dit kommer att förbättras. De mest 
välanvända entréerna till Änggårdsbergen finns inte inom planområdets närhet utan i 
exempelvis Botaniska trädgården drygt två kilometer norr om planområdet.  

Detaljplanen ligger inom mellanstaden och möjliggör en utökad kollektivtrafik och goda 
cykelpendlingsmöjligheter. Ett verksamhetsområde omvandlas till blandstad och även om 
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boendetrafiken inom området kommer att öka minskar besöks- och lastbilstrafiken inom 
området.  

Luftutredningen som tagits fram under planarbetet visar att miljökvalitetsnormen för luft 
klaras inom området. Göteborg Stads miljömål för kvävedioxid riskerar dock att 
överstigas vid Olof Asklunds gata men inga bostäder föreslås längs gatan. Bostäder i 
vissa lägen riskerar utan åtgärder få industribullernivåer högre än riktvärdena varför 
åtgärder för att minska bullret från bland annat Pågens morgontidiga lastbilstrafik krävs. 
Diskussionerna kring Pågen har också handlat om lukt från verksamheten.  

Kompensationsåtgärder har behandlats inom planarbetet. En allé påverkas av 
exploateringen. Dispens har givits och med krav på kompensationsåtgärder för de värden 
som påverkas.  

Översvämningsproblematiken har behandlats inom ramen för planarbetet. I en parallell 
processen har gjorts en genomförandestudie där stort fokus legat på att finna lösningar för 
att även hantera den befintliga översvämningsproblematiken som finns nedströms.  

Bedömning ur social dimension 
Mer liv ger tryggare område 
Planen innebär en stor förändring av stadsdelen. Planområdet omvandlas från ett 
industriområde till en blandstad med nya mötesplatser, parker och varierad bebyggelse i 
skala och struktur. Området har idag en stor andel billiga industrilokaler i ett centralt läge, 
något som kommer att förändras genom områdets utveckling, och en del företag behöver 
flytta. Planen innebär också att ett stort antal nya arbetsplatser möjliggörs i och med krav 
i planbestämmelserna på verksamhetslokaler längs vissa stråk.  

Området är idag folktomt stora delar av dygnet. Detaljplanen med sin täthet och med 
inriktningen på blandstad medför att området kommer att vara mer befolkat och upplevas 
tryggare under hela dygnet.  

Då flera skolor föreslås i planområdet har stort fokus legat på att skapa säkra gång- och 
cykelvägar samt att skapa en trygg trafiksituation.  

Ur ett barn- och ungdomsperspektiv är tryggheten i hela området och framför allt runt 
förskolorna och skolan viktig. Förskolans utemiljö är i förslaget något mindre än 
ramprogrammets rekommendationer per barn, men förskolorna ligger i anslutning till 
park- och naturområde vilket kan kompensera för den yta som inte kunnat tillgodoses 
inom fastigheterna.  

Av planområdets 17 hektar föreslås cirka 3,5 hektar bli natur- eller parkmark. Ytorna kan 
bli vistelsemiljöer både för boende inom och utanför planområdet. Gårdarna, 
gaturummen, torget och de gröna ytorna ska utgöra platser för samspel för barn och 
vuxna. Den nya stadsdelsparken blir tillgänglig för barn i alla åldrar, den västra delen 
föreslås vara vildvuxen och kuperad medan den östra delen blir en ny mötesplats i och 
med att en stor lekplats föreslås anläggas. 

En SKA/BKA har genomförts och legat till grund för avvägningar i planarbetet.  
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Fler mötesplatser 
Möjlighet till varierad upplåtelseform finns men då kommunen inte äger någon mark 
lämplig för exploatering inom planområdet är möjligheten att styra upplåtelseform genom 
markanvisning liten. En variation i upplåtelseform och lägenhetsstorlekar samt 
tillskapande av BMSS-boende samt radhus är dock önskvärd och möjlig enligt planen.  

Möjlighet till olika upplåtelseformer ger förutsättningar för mångfald och möten mellan 
människor och kan därigenom motverka segregation. Skolan förväntas användas av fler 
än de som bor i det absoluta närområdet.  

En fullstor sporthall medges vilken skapar möjlighet för föreningsliv och aktiviteter även 
kvällstid också för boenden utanför planområdet.  

Standardhöjande åtgärder kommer att genomföras på bron över och den befintlig 
gångtunneln under Dag Hammarskjöldsleden. Området kommer få ökad belysning för 
ökad trygghet. Inom planområdet föreslås flera parker och ett torg, vilka alla kan bli 
mötesplatser för både äldre och yngre samt kvinnor och män. En ny stadsdelspark med en 
större lekplats planeras.  

Bilagor 
1. Utdrag ur byggnadsnämndens protokoll 2020-02-07 § 14 
2. Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande Olof Asplunds gata 

Planhandlingar  

3. Plankartor med bestämmelser  
4.  Planbeskrivning  
Övriga handlingar 

5.  Grundkartor  
6.  Illustrationsritning  
7.  Granskningsutlåtande 1  
8.  Granskningsutlåtande 2  
9. Kvalitetsprogram  
 
Samtliga handlingar i detaljplaneärendet finns tillgängliga i planpärm på 
stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Handlingarna är även möjliga att ladda ned 
från: www.goteborg.se/planochbyggprojekt. Genomförande- och/eller exploateringsavtal 
finns tillgängligt på fastighetskontoret, Postgatan 10. 

  

https://goteborgonline-my.sharepoint.com/personal/hans_linderstad_stadshuset_goteborg_se/Documents/Hans%20%C3%A4renden/a_Olof%20Asklunds%20gata/www.goteborg.se/planochbyggprojekt.
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Ärendet  
Byggnadsnämnden har 2020-02-07 § 14 tillstyrkt detaljplan för stadsutveckling vid Olof 
Asklunds gata, inom stadsdelen Högsbo, en del av BoStad2021 och översänt den till 
kommunfullmäktige för antagande.  

Orsaken till att planen ska behandlas i kommunfullmäktige är att planen har ett stort 
bostadsinnehåll, innebär betydande kostnader för staden och att den är ett första steg för 
en omvandling av stadsdelen.  

Beskrivning av planförslaget  
Planidén 
Detaljplanen är den första i området ur programmet för utveckling av nordöstra Högsbo. 
Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till en blandad stadsdel med 
bostäder, kontor och handel. Planen innebär ett tillskott på cirka 1900 lägenheter. Den har 
centrumändamål som krav i bottenvåningar i strategiska lägen. Planen innehåller 
samhällsservice med en skola F-9 beräknad för cirka 900 elever samt 
16 förskoleavdelningar i närheten av områdets två parker. Området påverkas av 
industribuller och lukt från verksamheter.  

Planområdet är beläget vid Marconimotet, cirka 5,5 kilometer söder om Göteborgs 
centrum. Området omfattar cirka 17 hektar och marken är till största delen privatägd.  

Området planeras att byggas ut etappvis med en första etapp som innehåller cirka 500 
bostäder. Detaljplanen ingår i BoStad2021 och ambitionen har varit att de första 200 
bostäderna skulle vara färdiga under 2021. Detta förutsatte dock att detaljplanen vunnit 
laga kraft under kvartal 1 år 2020, vilket inte är möjligt.  

Gestaltningsidén i området är att bygga kvartersstad med en relativt hög 
exploateringsgrad för att ge underlag till service och gatuliv. I planområdet avsätts även 
ytor för allmän plats i form av stadsdelspark och bostadsnära park för att kompensera för 
en del av den utemiljö som blir begränsad på kvarterens gårdar. Kvarteren är utformade 
med en lägre höjd i söder och en högre bebyggelse åt norr för att få in solljus på gårdarna 
men ändå hålla en hög exploatering. Kvartersstrukturen har en bas på mellan 4 och 8 
våningar samt högdelar på 16 våningar. De flesta kvarter är slutna med tydlig gräns 
mellan privat och allmän plats.  

För att skapa en levande stadsdel och att det inte ska vara en enformig användning ställs 
höga krav på centrumändamål längs med huvudstråken vilka är tänkta att aktivera 
gaturummen i området. För att skapa en god helhet finns ett kvalitetsprogram framtaget. 
Kvalitetsprogrammet reglerar många kvalitéer som inte är låsta genom planbestämmelser.  
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Vy över föreslagen bebyggelse. Bild: Okidoki! Arkitektur 

Parkering löses genom ett parkeringshus ovan mark och genom att tillåta underjordisk 
parkering under kvarteren. En mobilitets- och parkeringsutredning är framtagen vilken 
visar på möjligheten för samutnyttjande i planområdet. Mobilitetsavtal har tecknats för de 
flesta kvarter inom planområdet. Trafikbullersituationen är sådan att genomgående 
lägenheter krävs vid Olof Asklunds, A. Odhners, och J.A Wettergrens gata för att 
möjliggöra bostäder. 

Planområdet består idag av arbetsplatser och syftet är att området även i fortsättningen 
kommer att ha ett stort antal arbetsplatser. Nästan en fjärdedel av den totala bruttoarean är 
avsedd för annat än bostads- och parkeringsändamål. Framför allt kommer de nya 
tillskotten i arbetsplatser finnas inom service och kontor där den mest koncentrerade 
delen finns i en större kontorsbyggnad väster om Olof Asklunds gata och söder om 
Pågen.  

Avsikten är att verksamheter även ska finnas kvar i närområdet. Pågen kommer att 
fortsatt vara en stor arbetsplats i närområdet.  

Ett av tre förslag för trafikstrukturen i pågående fördjupning av översiktsplan för Högsbo 
och Dag Hammarskjöldsleden angav tidigare läge för spårväg i Olof Asklunds gata. 
Denna dragning är inte längre aktuell. Detaljplanen möjliggör för en expressbusshållplats 
vilken ger nytta även för boende på andra sidan om Dag Hammarskjöldsleden. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Frågan om buller och lukt från Pågen  
En av de större störningarna i området är industribuller från Pågens och Lilla Harrie 
Valskvarns verksamheter. Planområdet påverkas även i dag av luktstörningar från 
framförallt två verksamheter; Pågen och Kahls kaffe. Åtgärder planeras genomföras för 
Kahls kaffe, där ett avtal mellan exploatörerna och verksamhetsutövaren finns som 
reglerar åtgärder för att minska luktpåverkan. Xteragruppen (Pågen och Lilla Harrie 
Valskvarn) meddelade efter första granskningen att de inte var intresserade av att 
genomföra åtgärder. Pågens lukt- och bullerpåverkan medför att de delar av planområdet 
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som ligger närmast de verksamheterna inte längre är lämpliga för bostäder. Planen har 
därför anpassats till denna förutsättning. Till den andra granskningen flyttades ett 
parkeringshus ut mot verksamheten för att skapa distans, högdelar ligger nu i planens 
östra delar på längre avstånd från Pågen och 8 våningar höga bullerskärmar infördes som 
krav för att tillåta bostäderna i de mest utsatt delarna. 

I Sverige finns inga riktvärden för luktnivåer men lukten från bageriverksamheten 
kommer att överstiga nivåer som normalt används vid nyexploatering – två luktenheter 
per kubikmeter. Lukten bedöms inte vara hälsovådlig men kan anses medföra olägenhet i 
boendemiljön.  

Byggnadsnämnden anser dock att de mervärden som skapas genom exploateringen 
överstiger de olägenheter som uppkommer i form av luktpåverkan.  

Granskningsskedet 

Invändningar under granskningen 
Den allvarligaste invändningen i granskningsskedet kommer från miljö- och 
klimatnämnden som avstyrker bostäder och skola inom detaljplanen med hänvisning till 
främst störningar i form av industribuller och luktpåverkan från bageriverksamheten 
väster om planområdet.  

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 anser att det är beklagligt att alla de åtgärder 
som planerades i tidigare förslag för att minska luktspridningen inom planområdet nu inte 
kommer till stånd. Lukten riskerar att leda till störningar för de boende och i 
förlängningen inskränkningar i Pågens verksamhet. Länsstyrelsen kan inte göra någon 
annan bedömning än kommunen att lukten inte kan förväntas ge negativa hälsoeffekter 
men ser stor risk att den framtida boendemiljön blir sämre än förväntat. Länsstyrelsen 
hänvisar till att miljöförvaltningens yttrande bör väga tungt i frågan om risk för olägenhet 
gällande luktpåverkan då de är tillsynsmyndighet.  

Byggnadsnämndens argument för att planen bör antagas 
Byggnadsnämnden anser att aktuell detaljplan ligger i linje med de övergripande målen i 
Göteborgs Stads översiktsplan om en tät och tillgänglig stad. Genom att förtäta, 
komplettera och utveckla staden där befintlig infrastruktur, service och kollektivtrafik kan 
nyttjas skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar stadsutveckling.  

En utveckling i befintlig struktur gör att kompromisser och ställningstaganden mellan 
olika intressen måste ske. Att planlägga för bostäder i ett befintligt industriområde har 
krävt lösningar som enskilt kanske inte skulle anses vara den lämpligaste lösningen men 
som i en helhet bidrar till att skapa en stadsmässighet och den goda boendemiljö som 
eftersträvas. Två av de större frågorna har rört hanteringen av påverkan av industribuller 
och lukt som delvis påverkat bebyggelsens utformning och bedömning av lämplig nivå på 
störning av lukt. Befintliga verksamheters möjlighet att finnas kvar och vilken möjlighet 
till framtida utveckling som finns har vägts in. Planområdet kommer omgärdas av 
befintliga verksamheter under många år. Omkringliggande verksamheter behöver vid en 
framtida utveckling ta hänsyn till den nya bebyggelsen och inte öka sin lukt- eller 
bullerstörning så att riktvärdena presenterade i planbeskrivningen överskrids. Tidigare har 
detta beskrivits som att ingen ökad påverkan får ske från andra omkringliggande 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 8 (9) 
   
   

verksamheter. Det finns dock i vissa lägen rum för viss ökning utan att riktvärden 
överskrids. Sammantaget bedömer byggnadsnämnden att föreslagen bebyggelse som en 
helhet är en lämplig avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Detaljplanen ingår i BoStad2021 och ambitionen har varit att de första 200 bostäderna 
skulle vara färdiga under 2021. Detta hade dock förutsatt att detaljplanen vunnit laga kraft 
under kvartal 1 år 2020, vilket inte är möjligt. 

En skola (F-9) byggs i planområdet liksom tre förskolor med totalt 16 avdelningar. Det 
finns dock en risk för att förskolorna kan byggas senare än merparten av bostäderna vilket 
bör uppmärksammas i kommande genomförande. Skolor och förskolor har i möjligaste 
mån placerats i direkt anslutning till stadsdelsparken och naturmark. Samlokalisering med 
parkerna inne i planområdet har undvikits för att på så sätt minska risken för alltför stort 
slitage på dessa. Planen föreslår 31 kvadratmeter per barn på förskolegårdarna vilket är 
mindre än ramprogrammets mål på 35 kvadratmeter. Avsteget kan motiveras med att två 
av förskolegårdarna ligger i anslutning till stadsdelsparken och att detta delvis kan 
kompensera för de färre kvadratmetrarna. Tillgången till grönytor är generellt relativt 
begränsad och det är viktigt att underlätta möjligheterna att nå Änggårdsbergen genom 
förbättrade entréer norr och söder om planområdet. 

Omfattande bergförstärkningsåtgärder behöver göras, vilket belastar park- och 
naturnämndens driftbudget. Park- och naturnämnden har också påpekat att det inte finns 
medel avsatta för parkytornas förvaltning. Hänsyn till detta kan behöva tas även i park- 
och naturnämndens framtida driftsbudget. Det är av stor vikt att området med många 
boenden och hög exploatering kommer ha tillräckliga ytor för natur, park och torg.  

Stadsledningskontoret ser positivt på planförslaget som ger möjlighet att skapa en ny 
stadsdel med bostäder, handel och service. Planområdet är lokaliserat direkt intill 
Änggårdsbergen (även om det är svårt att nå naturreservatet) i ett läge nära till en stor 
mängd arbetsplatser samt med möjlighet för goda kommunikationer till stadens centrum.  

För att området ska vara attraktivt behöver två ytterligare förutsättningar på sikt ske, dels 
att Dag Hammarskjöld boulevard byggs, dels att området strax norr om i Högsbo också 
förändras på liknande sätt som aktuellt planområde. Byggnadsnämnden arbetar för att 
båda dessa ska komma till. 

En fråga som vållat mycket diskussion är buller och lukt från främst Pågen. 
Bullerproblematiken har omhändertagits genom planbestämmelserna. Frågan om lukt 
från Pågen har inte kunnat lösas varför miljö- och klimatnämnden inte tillstyrkt planen. 
Lukt från Kahls kafferosteri kommer däremot att hanteras genom avtalade åtgärder. 
Byggnadsnämnden anser att de mervärden som skapas genom exploateringen överstiger 
de olägenheter som uppkommer i form av luktpåverkan. 

Det råder bostadsbrist i landets storstadsregioner och att bygga fler bostäder i redan 
bebyggda områden är en intressant lösning. Att bygga inom/intill befintliga verksamheter 
innebär dock en påverkan på de som redan bor/arbetar i staden och en ökad påverkan på 
befintliga miljöer. Men byggande inom befintliga exploaterade områden ger möjlighet till  
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ökat underlag för kollektivtrafik, ökat underlag för närliggande service och en möjlighet 
för staden att bygga vidare på den befintliga infrastrukturen. Stadsledningskontoret anser 
därför, precis som byggnadsnämnden, att fördelarna med en förtätning av Högsbo 
överväger nackdelarna och föreslår att detaljplanen antas. 

 

 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Stadsutveckling 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Tillstyrkande av detaljplan för stadsutveckling 
vid Olof Asklunds gata, inom stadsdelen 
Högsbo, en del av BoStad2021  

§ 14, 1337/15 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata, 

inom stadsdelen Högsbo, upprättad den 21 maj 2019 och reviderad den 26 

nov 2019.  

2. Översända förslag till detaljplan för stadsutveckling vid Olof Asklunds gata, 

inom stadsdelen Högsbo, upprättad den 21 maj 2019 och reviderad den 26 

nov 2019 till kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-11-11, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Dag för justering 

2020-02-07 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Stina Petersson Moberg 

________________________  

Ordförande   Justerare 

________________________ _______________________ 

Hampus Magnusson (M)   Johan Zandin (V) 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-02-07 
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Tillstyrkande av detaljplan för 
Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata, inom 
stadsdelen Högsbo, en del av BoStad2021 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden föreslås besluta:  

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata, inom 

stadsdelen Högsbo, upprättad den 21 maj 2019 och reviderad den 26 nov 2019.  

2. Översända förslag till detaljplan för Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata, 

inom stadsdelen Högsbo, upprättad den 21 maj 2019 och reviderad den 26 nov 

2019 till kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 
Planen är första detaljplanen ur programmet för utveckling av nordöstra Högsbo. 

Området är idag verksamhetsområde och kommer även fortsättningsvis ha en hög grad av 

verksamheter. Planförslaget innebär ett tillskott på ca 1900 lägenheter, möjlighet till 

centrumändamål i hela planområdet, förhöjda våningshöjder utmed viktiga stråk och 

centrumändamål som krav i bottenvåningar i strategiska lägen. Området föreslås få en tät 

kvartersstruktur på till största delen mellan 4-8 våningar med 7 högre byggnader på 16 

våningar. Planen innehåller också samhällsservice som skola F-9 beräknad för ca 900 

elever samt 16 förskoleavdelningar med 31 kvm uteyta/barn. Området kommer att byggas 

ut i etapper under ett antal år. Detaljplanen tar ca en hektar mark i anspråk som är angiven 

som värdefull naturmark, men omvandlar även stor del mark som idag är angiven som 

industrimark till parkmark, planområdet angränsar direkt till Änggårdsbergen. 

Detaljplanen ingår i BoStad2021.  

Detaljplanen har varit på två granskningsrundor. Mellan de två granskningarna minskade 

planområdet och Xteras mark (del av Pågengruppen) utgick ur planen.  Under granskning 

2 inkom yttranden som i huvudsak berör frågor som redan har tagits upp och behandlats i 

planarbetet tidigare. Allvarligaste invändningen kommer från miljö- och klimatnämnden 

som avstyrker bostäder och skola inom detaljplanen med hänvisning främst till störningar 

i form av industribuller och luktpåverkan. Det finns även starka synpunkter från privata 

verksamhetsaktörer och fastighetsägare som framför att detaljplaneförslaget kommer att 

innebära en betydande påverkan för möjligheten att utveckla/utöka deras 

verksamheter/fastigheter. En fastighetsägare framför även att risk för brand i ett 

däckhotell i deras lokaler inte är behandlad i riskutredningen. Park- och naturnämnden 

anser att förslagen gångväg i söder ska utgå ur alla planhandlingar med avseende på risk. 

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-11-11 

Byggnadsnämnden 2019-11-26 

Diarienummer 1337/15 

 

Handläggare 

Maria Lejon 

Telefon: 031-368 18 49 

E-post: maria.lejon@sbk.goteborg.se      
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Park- och Naturnämnden framför även önskemål om att naturmarken ska utgå ur 

detaljplanen. Länsstyrelsen bedömer i sitt yttrande på granskning 2 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 anser att det är beklagligt att alla de åtgärder som planerades i tidigare 

förslag för att minska luktspridningen inom planområdet nu inte kommer till stånd. 

Länsstyrelsen hänvisar till att miljöförvaltningens yttrande bör väga tungt i frågan om risk 

för olägenhet gällande luktpåverkan då de är tillsynsmyndighet.  

Stadsbyggnadskontoret anser att aktuell detaljplan ligger i linje med de övergripande 

målen i Göteborgs stads översiktsplan om en tät och tillgänglig stad. Genom att förtäta, 

komplettera och utveckla staden där befintlig infrastruktur, service och kollektivtrafik kan 

nyttjas skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. En utveckling i 

befintlig struktur gör att kompromisser och ställningstaganden mellan olika intressen 

måste ske. I planarbetet har olägenheten som luktpåverkan ställts mot de andra värden 

som planen skapar i form av stadsmiljö och utveckling av industriområdet till blandstad. 

Exploateringen är också det första området för omvandlingen av verksamhetsområdet och 

attraktiviteten i boendemiljön är starkt beroende av att en tillräckligt stor exploatering 

möjliggörs. Sammantaget anser stadsbyggnadskontoret att de mervärden som skapas 

genom exploateringen överstiger den olägenhet som uppkommer i form av luktpåverkan. 

Planområdet kommer omgärdas av befintliga verksamheter under många år. 

Omkringliggande verksamheter behöver vid en framtida utveckling ta hänsyn till den nya 

bebyggelsen och inte öka sin lukt- eller bullerstörning så att riktvärdena presenterade i 

planbeskrivningen överskrids.  

Ekonomiska konsekvenser 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal är tecknat för alla fastigheter 

utom Högsbo 34:13. Planavtal för fastigheten Högsbo 34:13 ska tecknas innan 

tillstyrkandet av detaljplanen.   

Exploatörerna är till största delen markägare och ska bekosta den största delen av 

utbyggnad av allmän plats. Exploatörerna ska också vara med och bekosta åtgärder i den 

befintliga trafiklösningen utanför detaljplanen, bland annat ny busshållplats och ny gång- 

och cykelväg i Marconimotet. Exploatören ska också bekosta hantering av dagvatten. 

Kostnadsfördelning regleras i exploateringsavtalet.  

Fastighetskontorets beräkningar visar ett negativt projektnetto på cirka 40 miljoner 

kronor. Det finns förväntade intäkter från försäljning av kvartersmark för skola samt 

marginella delar för bostäder som kommer att minska det negativa projektnettot, det 

förväntas dock fortsatt vara ett negativt projektnetto. 

Det negativa projektnettot motiveras med att detaljplanen är omfattande och berör ett 

stort område vilket gör att infrastrukturella åtgärder måste vidtas som inte bara är till 

nytta för planen utan för ett större område för både befintliga och kommande boende norr, 

väster och söder om. Bland annat stärks kopplingarna för mjuka trafikanter över Dag 

Hammarskjöldsleden och en cykelbana tillkommer längs Olof Asklunds gata. 

Detaljplanen medför även anläggandet av en stadsdelspark med en större lekplats. Detta 

är åtgärder som kommer vara till nytta för fler av stadens medborgare än enbart de inom 
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detaljplanen varför staden är med och bekostar delar av dessa nyanlägganden och 

standardhöjningar. 

Detaljplaneförslaget bidrar starkt till att uppnå det bostadspolitiska målet, att möjliggöra 

fler bostäder i den bebyggda staden samt skapa ny gång- och cykellänk över 

Marconimotet.  

Den nya gatustrukturen kommer att innebära ökade kostnader i drift för Trafiknämnden. 

De nya parkerna samt förvaltningen av nödvändiga blocksäkrande åtgärder på naturmark 

innebär ökade kostnader för Park- och Naturnämnden. Park- och Naturnämnden har 

påpekat att det inte finns medel avsatta för denna förvaltning. Park- och 

Naturförvaltningens begränsade driftsbudget har medfört till att arbetet med planläggning 

av allmän plats har försvårats. Stadsbyggnadskontoret har vägt in frågan om en 

helhetsmiljö och i denna har de allmänna platserna en stor betydelse. Det är av stor vikt 

att området med många boenden och hög exploatering kommer ha tillräckliga ytor för 

NATUR, PARK och TORG och hänsyn har därav inte tagits till Park- och 

Naturförvaltningens driftsbudget. 

Barnperspektivet 
Då det är flera skolor som föreslås i planområdet har stort fokus i trafikförslaget legat på 

att skapa säkra gång- och cykelvägar samt att skapa en trygg trafiksituation.  

Ur ett barn- och ungdomsperspektiv är tryggheten i hela området och framför allt runt 

förskolorna och skolan viktig. Förskolans utemiljö är i förslaget något mindre än 

ramprogrammets rekommendationer per barn, men förskolorna ligger i anslutning till 

park och naturområde vilket kan kompensera för den yta som inte kunnat tillgodoses 

inom fastigheterna.  

Stora ytor allmän plats medges i planförslaget vilka blir vistelsemiljöer både för boende 

inom och utanför planområdet. Gårdarna, gaturummen, torget de gröna ytorna ska utgöra 

platser för samspel för barn och vuxna. Den nya stadsdelsparken blir tillgänglig för barn i 

alla åldrar, den västra delen föreslås vara vildvuxen och kuperad medan den östra delen 

blir en ny mötesplats i och med att en stor lekplats förslås anläggas.  

En SKA/BKA har genomförts och legat till grund för avvägningar i planarbetet.   

Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet 
Möjlighet till olika upplåtelseformer ger förutsättningar för mångfald och möten mellan 

människor och kan därigenom motverka segregation. Skolan förväntas användas av fler 

än de som bor i det absoluta närområdet.  

Genom planförslaget ökar tillgängligheten till naturreservatet Änggårdsbergen.  

Detaljplanen möjliggör för en expressbusshållplats vilken ger nytta även för boende på 

andra sidan Dag Hammarskjöldsleden. Standardhöjande åtgärder kommer att genomföras 

på de befintliga gångtunnlarna under Dag Hammarskjöldsleden och området kommer få 

ökad belysning för ökad trygghet. 

Inom planområdet föreslås flera parker och ett torg, vilka alla kan bli mötesplatser för 

både äldre och yngre samt kvinnor och män. En ny stadsdelspark med en större lekplats 

planeras. Det finns även god möjlighet att skapa bra offentliga rum i övrigt då 
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gatumarken är kommunal. Fler och bättre kopplingar in i området skapas både genom 

ytterligare kopplingar till planområdets större stråk (A Odhners gata och Olof Asklunds 

gata) men även till Flatås och Frölunda genom en bättre koppling via Marconimotet. 

Planen bidrar med närliggande service för boende i närområdet. Området är idag 

verksamhetsområde och folktomt stora delar av dygnet. Detaljplanen medger bostäder, 

verksamheter, kontor och skolor vilket innebär att området kommer att vara mer befolkat 

upplevas tryggare under dygnet.  

En fullstor sporthall medges vilken skapar möjlighet för föreningsliv och aktiviteter även 

kvällstid även för boenden utanför planområdet.  

Miljöperspektivet 
Planen bedöms inte ha någon negativ påverkan på miljömålet Begränsad klimatpåverkan 

eller på miljömålet Bara naturlig försurning. Detaljplanen ligger inom mellanstaden och 

möjliggör en utökad kollektivtrafik och goda cykelpendlingsmöjligheter. Ett 

verksamhetsområde omvandlas till blandstad och även om boendetrafiken inom området 

kommer att öka minskar lastbilstrafiken inom området.  

Luftutredningen som tagits fram under planarbetet visar att miljökvalitetsnormen för luft 

klaras inom området. Göteborg stads miljömål för kvävedioxid riskerar dock att 

överstigas vid Olof Asklunds gata men inga bostäder föreslås längs gatan.  

För delmålet Förorenade områden har detaljplanen en positiv effekt genom att förorenade 

områden inom området kommer att saneras till följd av den nya markanvändningen.  

Detaljplanen bedöms inte ha negativ inverkan på målet Grundvatten av god kvalitet utan 

snarare positiv då förorenad mark renas och dagvatten som idag är orenat kommer att 

renas.  

En positiv påverkan på delmålet Attraktiv bebyggelsestruktur förväntas ske i och med att 

planområdet omvandlas från ett industriområde till en blandstad med nya mötesplatser, 

parker och varierad bebyggelse i skala och struktur. Bostäder i vissa lägen har 

industribullernivåer högre än riktvärdena, vilket är negativt. 

Målet om ett Rikt växt- och djurliv bedöms få en negativ påverkan på grund av 

exploatering eller förändrat nyttjande av naturområden som i programmet klassades vara 

av påtagligt naturvärde, samt ett stort exemplar av den fridlysta murgrönan som kommer 

försvinna. Jämfört med gällande detaljplan utökas området betecknat som PARK i 

grönkilen något, och ett område som är parkering i gällande plan blir istället NATUR. 

Kompensationsåtgärder har behandlats inom planarbetet. En allé påverkas av 

exploateringen och dispens har givits och har krav på kompensationsåtgärder för de 

värden som påverkas. 

Närheten till Änggårdsbergens naturreservat med sina stora kvaliteter som strövområde 

och för naturstudier bedöms medverka till såväl det nationella som det lokala 

miljökvalitetsmålet med avseende på människors tillgång till goda natur- och 

kulturmiljöer. 

Övriga miljömål bedöms inte beröras av planen. Vissa områden berördes i 

planprogrammet som föregick detaljplanen men har inte bäring på det nu aktuella 

planområdet. 
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Översvämningsproblematiken har behandlats inom ramen för planarbetet främst i den 

parallella processen med framtagen genomförandestudie där stort fokus legat på att finna 

lösningar för att delvis även hantera befintlig översvämningsproblematik som finns 

nedströms.   

Omvärldsperspektivet 
Det råder bostadsbrist i landets storstadsregioner. Att arbeta med bebyggelseutveckling 

genom förtätning av den befintliga staden är en aktuell fråga. Att bygga inom befintliga 

bostadsområden ger möjlighet till ökat underlag för kollektivtrafik, ökat underlag för 

närliggande service och en möjlighet för staden att bygga vidare på den befintliga 

infrastrukturen.  

En tätare stad kan ge motiv för ett minskat bilberoende med en ökad närhet till samhällets 

funktioner. Den rådande bostadsbristen och behovet av att bygga inom/intill befintliga 

verksamheter innebär en påverkan på de som redan bor i staden och en ökad påverkan på 

befintliga miljöer.  

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankartor med bestämmelser  

2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Grundkartor  

4. Illustrationsritning  

5. Granskningsutlåtande 1 

6. Granskningsutlåtande 2 

7. Fastighetsförteckning 

8. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

9. Miljökonsekvensbeskrivning  

10. Kvalitetsprogram 

Avtal  

11. Avtal gällande luktemissioner Kahls kaffe 

12. Avtal gällande industribuller Kahls kaffe 

13. Avtal gällande industribuller Bodycoat 

Utredningar 

14. Mobilitets- och parkeringsutredning 

15. Riskbedömning 

16. Bergsbesiktning 

 

 

Övriga handlingar finns tillgängliga på stadens hemsida.   
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Ärendet  
Detaljplanen är den första i området ur programmet för utveckling av nordöstra Högsbo 

och innebär ett tillskott på ca 1900 lägenheter, stor andel centrumändamål, två parker 

samt skoländamål. Området föreslås få en tät kvartersstruktur, till största delen mellan 4-8 

våningar med 7 högre byggnader på 16 våningar. Projektet är en del av BoStad2021 och 

kommer byggas ut i etapper. Området påverkas av industribuller och lukt från 

verksamheter.   

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet är beläget vid Marconimotet, cirka 5,5 kilometer söder om Göteborgs 

centrum. Planområdet omfattar cirka 17 hektar och marken ägs av Platzer, Wallenstam, 

Ytter bygg, Vilhemsson & Carlsson och Göteborgs Stad. Syftet med detaljplanen är att 

omvandla ett industriområde till en blandad stadsdel med stort inslag av bostäder samt ny 

skola, nya förskolor, kontor, handel samt parker. Planen innebär ett tillskott på ca 1900 

lägenheter, möjlighet till centrumändamål i hela planområdet, förhöjda våningshöjder 

utmed viktiga stråk och centrumändamål som krav i bottenvåningar i strategiska lägen. 

Planen innehåller också samhällsservice som skola F-9 beräknad för ca 900 elever samt 

16 förskoleavdelningar. Lägenheterna kommer byggas ut i etapper under ett antal år. 

Området kommer att byggas ut etappvis med en första etapp som innehåller ca 500 

bostäder, detaljplanen ingår i BoStad2021 och ambitionen är att de första 200 bostäderna 

ska vara färdiga under 2021 med det förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft kvartal 1 

2020. 

Pågengruppen (Xtera, Pågens och Lilla Harrie Valskvarn) drog sig efter den första 

granskningen ut ur planarbetet. Till följd av att de inte längre var delaktiga i planarbetet 

och meddelade att de inte var intresserade av att genomföra åtgärder på deras 

verksamheter har planen arbetats om efter de förutsättningarna. Pågens och Lilla Harrie 

Valskvarns lukt- och bullerpåverkan medför att delar inom planområdet som ligger 

närmast verksamheterna inte längre var lämpliga för bostäder. Till den andra 

granskningen flyttades ett parkeringshus mot verksamheten, högdelar ligger nu i planens 

östra delar och 8 våningar höga bullerskärmar infördes i de mest utsatt delarna. 

Planområdet gör fortsatt ett mindre intrång på Xteras mark. Intrången medför att ett 

cykelgarage och ett par parkeringsplatser behöver flyttas. Intrången sker för att skapa 

trygga och säkra lösningar för gående och cyklister. 

Gestaltningsidéen i området är att bygga kvartersstad med en relativt hög 

exploateringsgrad. I planområdet avsätts även ytor för allmän plats i form av 

stadsdelspark och bostadsnära park för att kompensera för en del av den utemiljö som blir 

begränsad på kvarterens gårdar. Kvarteren är utformade med en lägre höjd i söder och en 

högre bebyggelse åt norr för att få in solljus på gårdarna men ändå hålla en hög 

exploatering.  Kvartersstrukturen har en bas på mellan 4 till 8 våningar samt högdelar på 

16 våningar, de flesta kvarteren är slutna med tydlig gräns mellan privat och allmän plats. 

För att skapa en levande stadsdel och att det inte ska vara en enformig användning ställs 

höga krav på centrumändamål längs med huvudstråken vilka är tänkta att aktivera 

gaturummen i området. För att skapa en god helhet finns ett kvalitetsprogram framtaget. 

Kvalitetsprogrammet reglerar många kvalitéer som inte är låsta genom planbestämmelser. 

Viss del av utformningen regleras dock genom planbestämmelser bland annat med krav 
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på att bottenvåningarna ska utformas med särskild omsorg. Det finns även höga 

ambitioner för hur gaturummen gestaltas som bland annat innebär att delar av 

gångfartsgatorna får kvalitéer så som linhängd belysning. Kvalitén på den allmänna 

platsen bedöms också kunna hållas hög genom att det parallellt med planen har 

genomförts en genomförandestudie vilket ökar möjligheten för att de planerade 

trädraderna i området inte kommer i konflikt med framtida ledningar.  

Parkering löses genom ett parkeringshus ovan mark och genom att tillåta underjordisk 

parkering under kvarteren. En mobilitets- och parkeringsutredning är framtagen vilken 

visar på möjlighet för samutnyttjande i planområdet. Mobilitetsavtal har tecknats för de 

flesta kvarter inom planområdet. 

Detaljplanen upprättas enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900.  

Detaljplanen är den första i omvandlingen av nordöstra Högsbo från industriområde till 

tät blandstad i enlighet med Program för nordöstra Högsbo dnr 0600/13. Planområdet 

består idag av arbetsplatser och syftet är att området även i fortsättningen kommer att ha 

en stor andel arbetsplatser för att på så sätt vara aktivt under större delen av dygnet och 

därmed ge underlag för service, handel och kollektivtrafik.  

Ett av tre förslag för trafikstrukturen i pågående Fördjupning av Översiktsplan för 

Högsbo och Dag Hammarskjöldsleden anger läge för spårväg i Olof Asklunds gata. Den 

fördjupade översiktsplanen har inte tagit hänsyn till pågående markomvandling, plats för 

spårväg har inte behandlats i detaljplanearbetet.  

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Gällande detaljplan F2803, 

vann laga kraft 1956 och omfattar större delen av planområdet. Grönkilen, den blivande 

stadsdelsparken, redovisas som natur medan resterande del redovisas som industrimark. 

Planens genomförandetid har gått ut. Övriga gällande detaljplaner F3214 (1969), F3330 

(1972) och F3353 (1973) redovisar industriändamål samt en del parkering, natur- och 

gatumark. Hela planområdet ingår i Program för utveckling av Nordöstra Högsbo, 

godkänt i Byggnadsnämnden november 2016.  

Planavtal har tecknats med intressenterna för alla fastigheter utom Högsbo 34:13, avtal 

kommer tecknas med Platzer för fastigheten Högsbo 34:13 innan tillstyrkandet. Förslaget 

överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-

02-26.  

Granskning 2 

Inkomna yttranden under granskning 2 berör i huvudsak frågor som redan har tagits upp 

eller har behandlats i planarbetet tidigare. Allvarligaste invändningen kommer från miljö- 

och klimatnämnden som avstyrker bostäder och skola inom detaljplanen med hänvisning 

till främst störningar i form av industribuller och luktpåverkan från bageriverksamheten 

väster om planområdet. Det finns även starka synpunkter från privata verksamhetsaktörer 

och fastighetsägare i direkt närhet till planområdet som framför att detaljplaneförslaget 

kommer att innebära en betydande påverkan för möjligheten att utveckla/utöka deras 

verksamheter/fastigheter. En fastighetsägare framför även att risk för brand i ett 

däckhotell i deras lokaler inte är behandlad i riskutredningen. Park- och naturnämnden 

anser att förslagen gångväg i söder ska utgå ur alla planhandlingar med avseende på risk. 

Park- och Naturnämnden framför även önskemål om att naturmarken ska utgå ur 

detaljplanen. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
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PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att 

prövas av Länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen anser att det är beklagligt att alla de 

åtgärder som planerades i tidigare förslag för att minska luktspridningen inom 

planområdet nu inte kommer till stånd. Lukten riskerar att leda till störningar för de 

boende och i förlängningen inskränkningar i Pågens verksamhet. Länsstyrelsen kan inte 

göra någon annan bedömning än kommunen att lukten inte kan förväntas ge negativa 

hälsoeffekter men ser stor risk att den framtida boendemiljön blir sämre än förväntat. 

Länsstyrelsen hänvisar till att miljöförvaltningens yttrande bör väga tungt i frågan om risk 

för olägenhet gällande luktpåverkan då de är tillsynsmyndighet. 

Stadsbyggnadskontoret anser att aktuell detaljplan ligger i linje med de övergripande 

målen i Göteborgs stads översiktsplan om en tät och tillgänglig stad. Genom att förtäta, 

komplettera och utveckla staden där befintlig infrastruktur, service och kollektivtrafik kan 

nyttjas skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Att utveckla och 

omvandla det befintliga verksamhetsområdet till blandstad är även i linje med det 

program som finns för området. En utveckling i befintlig struktur gör att kompromisser 

och ställningstaganden mellan olika intressen måste ske. Planområdet kommer omgärdas 

av befintliga verksamheter under många år. Omkringliggande verksamheter behöver vid 

en framtida utveckling ta hänsyn till den nya bebyggelsen och inte öka sin lukt- eller 

bullerstörning så att riktvärdena presenterade i planbeskrivningen överskrids. Tidigare har 

detta beskrivits som att ingen ökad påverkan får ske från andra omkringliggande 

verksamheter. Det finns dock i vissa lägen rum för viss ökning utan att riktvärden 

överskrids, ett förtydligande kring detta är infört i planbeskrivningen.  

Nya förutsättningar 

Till följd av inkomna nya fakta gällande risk för brand i en verksamhet intill planområdet 

har en komplettering av riskutredningen tagits fram. Denna visar på att det inte föreligger 

någon risk för skolverksamheten eller behov av krav på planbestämmelser med avseende 

på risk.  

Efter att planen gick ut på granskning 2 skedde ett ras intill pegmatitbrottet norr om 

planområdet. Till följd av detta har en kompletterande bergsbesiktning genomförts. 

Denna visar på att tidigare bedömningen kring naturområdet i och intill planområdet 

fortsatt bedöms som säker förutsatt att föreslagna bergssäkringsåtgärder genomförs.  

Justeringar efter granskning 2 

Skyddsbestämmelse i naturmark har införts för att förtydliga att åtgärder inom 

naturmarken som avser bergssäkring ska genomföras. 

Prickmark vid skolkvarterets östra gräns utökas för att till viss del efter nya fakta om att 

fastigheten hyser ett däckhotell. 

Ett u-område har införts för skolkvarteret för allmänna ledningar. 

E-område har justerats 1 meter för att möjliggöra en ändamålsenlig tryckstegringsstation. 

Skyfallsbestämmelse har införts i två kvarter som bekräftar rekommendationer i 

skyfallsutredningen, dessa bestämmelser har även utformats utifrån tillgänglighet och 

stadsmässighet. 

Texten från den tidigare framtagna buller-PM har införts i planbeskrivningen. 
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Det parallella arbetet med mobilitets- och parkeringsutredning har färdigställts.  

Industribullerbestämmelse har förtydligats. 

De justeringar som är gjorda är avstämda med berörda parter och anses därmed inte vara 

så avsevärda förändringar av planförslaget att en ny granskning krävs.  

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

planhandlingarna och vissa plantekniska mindre justeringar har genomförts. 

Kvarstående erinringar finns från fastighetsägare till angränsande fastigheter gällande 

deras synpunkter gällande förslagets påverkan på deras nuvarande verksamhet samt dess 

utvecklingsmöjligheter. Park- och naturnämndens yttrande har delvis tillgodosetts. 

Miljönämndens synpunkter har inte tillgodosetts.  

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900. Planen bedöms vara av den 

karaktären att den ska hanteras med utökat planförfarande och antas av 

Kommunfullmäktige.  

Tidigare fattande beslut av byggnadsnämnden:  

 

2016-03-22 uppdrag att upprätta detaljplan  

2016-11-22  godkännande av program för nordöstra Högsbo 

2016-12-20  beslut om att gå ut på samråd för detaljplanen 

2017-06-21  beslut att granska detaljplanen efter det att resultat från 

miljökonsekvensbeskrivning och industribullerutredning är inarbetade 

i planhandlingarna 

2019-05-21  beslut att låta granska detaljplanen en andra omgång 

 

Program för Nordöstra Högsbo, Dnr 0600/13 med samrådsredogörelse går att läsa på 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att planens utformning på ett ändamålsenligt sätt svarar 

mot de utmaningar och förutsättningar som gavs i programmet och ser positivt på 

planförslaget som ger möjlighet att skapa en ny stadsdel med bostäder, handel och 

service. Planområdet är lokaliserat direkt intill Änggården i ett läge nära till en stor 

mängd arbetsplatser samt med möjlighet för goda kommunikationer till centrum. 

Detaljplanen är även naturlig med avseende på planeringen av en framtida stadsboulevard 

längs med Dag Hammarskjöldsleden. Planförslaget innebär att flera verksamheter inom 

planområdet kommer att behöva omlokaliseras eller eventuellt försvinna i och med att de 

befintliga verksamheterna inte ryms inom den nya kvartersstrukturen. Detaljplanen har 

anpassats så att befintliga verksamheter utanför planområdet ska kunna ligga kvar med 

dess nuvarande användning. 

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 

kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. I samråd med Länsstyrelsen har staden gjort 

bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. 

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar påverkan från buller, lukt, markmiljö, skyfall 

och sociala konsekvenser. Miljökonsekvensbeskrivningens sammanvägda bedömning är 

att detaljplanens negativa konsekvenser inte är betydande.   

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Trafikbullersituationen är sådan att genomgående lägenheter krävs vid Olof Asklunds, A. 

Odhners, och J.A Wettergrens gata för att möjliggöra bostäder. Bullerutredningen har 

också inneburit att vissa av de höga byggnaderna har studerats extra noggrant gällande 

planlösningar för att klara riktvärdena. Kontoret bedömer att det finns lämpliga lösningar 

för att hantera detta.  

En av de större störningarna i området är industribuller från Pågens och Lilla Harrie 

Valskvarns verksamheter som idag ligger på nivåer som överskrider gällande riktvärden 

för att medge bostäder i alla delar av detaljplanen. Planförslaget har anpassats med 

förutsättningen att inga åtgärder genomförs på verksamheterna. Anpassningarna innebär 

större skärmar på upp till 8 våningar mellan ett par av kvarteren samt att i delar mot 

huvudstråken inte möjliggör för bostadsändamål. Dessa åtgärder ger en negativ effekt på 

stadsbilden. Alternativet är att inte genomföra exploateringen i denna omfattningen och 

enbart planlägga en mindre del i öster. En mindre exploatering skapar dock inte ett 

tillräckligt underlag för att bli en attraktiv boendemiljö. Stadsbyggnadskontoret bedömer 

att intresset av att skapa en så stor exploatering som möjligt väger tungt då det är den 

första omvandlingen av området till en blandstad. Den mindre exploateringen skulle 

riskera att bilda enskilda bostadskvarter i ett industriområde. Även Kahls kaffe och 

Bodycote alstrar industribuller som påverkar en planläggning för bostäder. Avtal mellan 

dessa och exploatörerna är undertecknade vilka reglerar eventuella bulleråtgärder.  

Verksamhetsutövarna Pågens och Lilla Harrie Valskvarn har under planprocessen 

erbjudits möjlighet att vidare utreda och avtala om att genomföra åtgärder på 

verksamheterna på exploateringens bekostnad för att minska störningarna. Detta 

erbjudande har avböjts av verksamhetsutövarna. Utredningar som togs fram till 

granskning 1 visar på att åtgärder är möjliga att genomföra både gällande lukt och buller. 

Verksamhetsutövarna har meddelat att de anser att föreslagna lösningar är orealistiska. 

Stadsbyggnadskontoret har inte kunnat fortsätta utreda specifika åtgärder utan en 

medverkan från verksamhetsutövarna.  

Planområdet påverkas idag av luktstörningar från framförallt två verksamheter. I samband 

med exploateringen planeras åtgärder att genomföras på Kahls kaffe som har en mindre 

angenäm lukt från sitt rosteri. Ett avtal mellan exploatörerna och verksamhetsutövaren är 

upprättat och undertecknat som reglerar åtgärder för att minska luktpåverkan. För 

bageriverksamheten Pågen planeras idag inga åtgärder att genomföras. I Sverige finns 

inga riktvärden för luktnivåer men lukten från bageriverksamheten kommer vara stor. 

Lukten bedöms inte vara hälsovådlig men kan anses medföra en stor olägenhet i 

boendemiljön då den för bageriet kommer att överskrida två luktenheter. Olägenheten kan 

minskas i inomhusmiljön genom t.ex. rening av luften. I planarbetet har olägenheten som 

luktpåverkan ställts mot de andra värden som planen skapar i form av stadsmiljö och 

utveckling av industriområdet till blandstad. Exploateringen är också det första området 

för omvandlingen av verksamhetsområdet och attraktiviteten i boendemiljön är starkt 

beroende av att en tillräckligt stor exploatering möjliggörs. Sammantaget anser 

stadsbyggnadskontoret att de mervärden som skapas genom exploateringen överstiger 

den olägenhet som uppkommer i form av luktpåverkan. 

Exploateringen är hög i förslaget, på ett flertal platser föreslås 16-våningshus. Kontorets 

bedömning är att området tål ett antal byggnader som når upp till 16 våningar. I och med 

att en ny struktur skapas är området inte så känsligt för högre delar. Placeringen innebär 

att siktlinjer från rösen på Änggårdsbergen till viss del skyms men att påverkan inte är 
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påtaglig. Genom att tillåta några högre byggnader kan lägre byggnadshöjder föreslås på 

den södra delen av kvarteren för att öka möjligheterna att få in solljus gårdarna och för att 

få en variation mot gatan, samtidigt som en hög exploatering hålls. Inga befintliga 

bostäder skuggas. Kontoret anser att den struktur som förslaget har landat i är lämplig, 

nästan alla kvarter har en direkt koppling till grönstruktur vilket bidrar till att en attraktiv 

boendemiljö möjliggörs.  

Den höga exploateringen har fört med sig att planen tillgodoser drygt 31 kvadratmeter per 

barn på förskolegårdarna vilket ligger något under ramprogrammets riktlinjer på 35 

kvadratmeter per barn. Avsteget motiveras med förskolornas lägen intill grönstruktur.  

En viktig fråga i planarbetet har varit planens påverkan på trafikmängderna i området. 

Området ligger inom utbredningsområdet för åtgärdsvalsstudie för södra Mellanstaden 

vilken syftar till att hitta åtgärder som resulterar i att trafikstrategin kan uppfyllas i 

området. Planen bidrar till flera åtgärder för förbättrad mobilitet i området. Gång- och 

cykelstråken förstärks genom området, i Marconimotet (utanför planområdet) och söderut 

mot Högsbo 421. Ett nytt läge för busshållplats för expressbuss studeras vid 

Marconimotet (utanför planområdet) och Västtrafik har gett en god prognos om att 

expressbuss ska kunna stanna här samt att befintlig buss genom området ska uppgraderas. 

Området får också flera funktioner vilka underlättar att leva inom området utan att vara 

beroende av bil. Framtagen mobilitets- och parkeringsutredning visar på hur 

samutnyttjande kan ske i enlighet med att uppfylla trafikstrategin om ett minskat resande 

med biltrafik. Det faktum att området är ett verksamhetsområde idag som alstrar trafik 

har också vägts in i den samlade bedömningen om planens påverkan på trafikmängderna.  

Området ligger på gränsen mellan zon B och C enligt gällande parkeringspolicy. Enligt 

parkeringspolicyn kan planchef ta beslut om att delar av områden som ligger nära 

zongränsen kan räknas enligt det lägre p-talet för att främja hållbara transportmedel. 

Beslut att området delvis ska räknas inom zon B är taget.  

Cirka en hektar grönområde tas i anspråk, marken är enligt naturinventering (från 

programskedet) angiven som högt naturvärde. Marken är dock idag redan planlagd för 

industriändamål, ny användning blir bostadsändamål, förskolegård och skola. 

Förändringen motiveras av att kunna skapa bebyggelse längs med större delar av stråken i 

området för att få till en stadsmässighet och trygghet längs med gatorna. Planområdet får 

i aktuellt förslag, med tanke på sin lokalisering en något låg andel park- och naturmark 

per person, ca 8,8 m2 per person (Park- och Naturförvaltningens målsättning är 10 m2). 

En stor del kvartersmark, vilken är angiven som industrimark får ändrad användning till 

parkmark. I det fortsatta arbetet med detaljplaner för programområdet kommer ytterligare 

industrimark behöva få ändrad användning till parkmark för att få en god andel park i 

hela programområdet. Planområdet angränsar till Änggårdsbergens naturreservat, vilket 

dock är mycket brant mot planområdet och inga anlagda stigar i finns i direkt närhet. I 

och med att frågan om förvaltning inte kunnat lösas ser det inte ut som att detaljplanen 

kan säkra att stigar angörs från området till Änggårdsberget. Detaljplanen medger dock 

stigar.  

Skyfallsutredningen visar på att framkomligheten för räddningstjänst inte uppnår Stadens 

riktlinjer längs med Olof Asklunds gata och runt kvarteret längst i norr. I arbetet med 

genomförandestudien för planen studeras fortsatt höjderna för allmän plats, höjderna 

kommer att anpassas så långt som möjligt för att förbättra framkomligheten. Situationen 
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förvärras dock inte jämfört med idag och alla kvarter nås av Räddningstjänsten varför 

bedömningen är att förslaget ändå är lämpligt ur framkomlighet/tillgänglighetssynpunkt.  

Skyfallsutredningen visar på vissa lägen där vatten når sådana nivåer att åtgärder krävs. I 

två lägen har det efter granskningen införts bestämmelser för att bekräfta nivåer för 

färdigt golv i skyfallsutredningen. Planbestämmelsen frångår delvis rekommendationen i 

skyfallsutredningen och de rekommendationerna som ges i tillägg till översiktsplanen 

med reglering av färdigt golv. Bakgrunden är att tillgänglighet och stadsmässighet med 

entréer mot gatan i enlighet med planens intentioner vägts in. Planbestämmelsen reglerar 

istället för nivå på färdigt golv att översvämningsskydd ska anordnas om öppningar i 

fasad finns under den rekommenderade nivån. Tekniska lösningar bedöms vara den 

lämpligaste lösningen även om åtgärden medför en något ökad risk för skador vid skyfall. 

Samlad bedömning 

En utveckling i befintlig struktur gör att kompromisser och ställningstaganden mellan 

olika intressen måste ske. Att planlägga för bostäder i ett befintligt industriområde har 

krävt lösningar som enskilt kanske inte skulle anses vara den lämpligaste lösningen men 

som i en helhet bidrar till att skapa en stadsmässighet och den goda boendemiljö som 

eftersträvas. Två av de större frågorna har rört hanteringen av påverkan av industribuller 

och lukt som dels påverkat bebyggelsens utformning och bedömning av lämplig nivå på 

störning av lukt. Befintliga verksamheters möjlighet att finnas kvar och vilken möjlighet 

till framtida utveckling som finns har vägts in. Planområdet kommer omgärdas av 

befintliga verksamheter under många år. Omkringliggande verksamheter behöver vid en 

framtida utveckling ta hänsyn till den nya bebyggelsen och inte öka sin lukt- eller 

bullerstörning så att riktvärdena presenterade i planbeskrivningen överskrids. Tidigare har 

detta beskrivits som att ingen ökad påverkan får ske från andra omkringliggande 

verksamheter. Det finns dock i vissa lägen rum för viss ökning utan att riktvärden 

överskrids. Sammantaget bedömer stadsbyggnadskontoret att föreslagen bebyggelse som 

en helhet är en lämplig avvägning mellan enskilda och allmänna intressen.  
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Genomförandetiden är 10 år från det

datum detaljplanen vinner laga kraft.

5. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Trafikbuller

Om ekvivalent ljudnivå vid

bostadens/vårdboendets fasad är > 60

dBA ska minst hälften av bostadsrummen

vara vända mot ljuddämpad sida.

För små bostäder/vårdbostäder med

boarea max 35 m² gäller i stället att minst

hälften av bostadsrummen ska vara

vända mot ljuddämpad sida om

ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är

> 65 dBA.

4. STÖRNINGSSKYDD

3.2 KVARTERSMARK

Största tillåtna bruttoarea i

m² ovan mark. Gäller

sammanlagt inom

användningsområdet.

e

1

000

Plankonsult, Tengbom

3. EGENSKAPSBESTÄMMELSER

3.1 ALLMÄN PLATS

+ 0,0

Föreskriven höjd över

nollplanet.

Friskluftsintag ska finnas på

skyddad plats i förhållande

till Olof Asklunds gata

respektive A Odhners gata.

m

1

Lägsta våningshöjd i

entréplan mot Olof Asklunds

gata, A Odhners gata,

TORG, Fältspatsgatan och

JA Wettergrens gata ska

vara minst 3,6 m. Ett

demonterbart mellanbjälklag

som inte är en förutsättning

för byggnadens bärande

konstruktion får uppföras.

PLANHANDLINGAR

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

BESLUT (Plankarta,-bestämmelser)

BN granskning

BN  godk./antag.

KF antagande

Laga kraft

Detaljplanen är upprättad enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900), utökat

planförfarande

Skala 1 :1000 (A1) 

010 50 100m

Skala 1 :2000 (A3) 

Största tillåtna bruttoarea i

m² ovan mark för bostäder.

Gäller sammanlagt inom

användningsområdet.

e

2

000

b

1

Höjd på gård får vara högst 1,5 m över

angränsande gata om höjdangivelse

saknas. Avsteg får medges om kvarteret

ligger i suterräng.

e

3

000

Minsta bruttoarea i

entréplan inom

användningsområdet som

mot GATA, kvartersgata

eller TORG ska utgöras av

lokaler för centrum- eller

verksamhetsändamål.

e

5

000

Största tillåtna

byggnadsarea för

komplementbyggnader i m².

Högsta tillåtna nockhöjd

3,5m. Komplementbyggnad

får uppföras utöver högsta

angivna byggnadshöjd på

gård.

e

6

Största sammanlagda

bruttoarea, inklusive

öppenarea för indragna

balkonger, per våning, från

våning 9 och uppåt är 360

m².

Marken får inte

förses med byggnad.

Skärmtak får kraga ut med

maximalt 1 m.

Marken får inte förses med

byggnad med undantag för

komplementbyggnader.

Marken får byggas under

med parkeringsgarage.

Bjälklaget ska vara

planterbart för vegetation

och klara en last om minst

1000 kg/m².

Parkering under planterbart bjälklag ska

inte räknas in i bruttoarea.

Högsta byggnadshöjd

i meter. Hiss och trapphus

får överstiga denna höjd.

Utrymning från förskola ska

kunna ske in mot gård.

m

2

Marken ska vara tillgänglig för

gemensamhetsanläggning

(kvartersgata).

g

Huvudentréer ska nås från GATA,

TORG eller kvartersgata.

m

3

Om ingen skärmning sker

ska ett säkerhetsavstånd på

minst 5 m hållas mellan

transformatorstation och yta

där människor

stadigvarande vistas.

Fastighetsindelande bestämmelser fastställda som tomtindelning/ fastighetsplan inom

planområdet upphör att gälla.

Inglasat uterum eller växthus för

gemensamt ändamål på tak om totalt

150 m ² per användningsområde

påverkar inte beräkningen av e-tal.

e

4

000

Minsta bruttoarea i

entréplan inom

användningsområdet som

mot GATA ska utgöras av

lokaler för centrum- eller

verksamhetsändamål. Ej

kontor.

Rum för cykelparkering, i direkt kontakt

med gata, får anordnas utöver angivet

exploateringstal. Undantaget gäller

maximalt 1 m² bruttoarea per lägenhet.

UPPLYSNINGAR

Träd längs A Odhners gata omfattas av biotopskydd för allé.

I anslutning till planområdet finns underjordisk ledning. Kretslopp och vatten ska

kontaktas vid markarbeten.

Till detaljplanen finns ett kvalitetsprogram. För principer om kvartersmark, se sid

47-63.

p

1

Byggnad ska i huvudsak

placeras i byggrättsgräns

mot GATA/GÅNG.

Utfartsförbud

Startbesked för byggnad får inte ges

innan markens lämplighet har säkerställts

genom avhjälpande av markföroreningar.

Industribuller

Om ekvivalent ljudnivå från industribuller

vid bostadens/vårdboendets fasad är >45

dBA nattetid ska minst hälften av

bostadsrummen vara vända mot fasad

som har en ekvivalent ljudnivå högst 40

dBA och maximal ljudnivå 55 dBA

avseende industribuller samt vara

ljuddämpad sida avseende trafikbuller.

f

1

Om marken bebyggs med

mer än 4000 m

2 

byggnadsarea ska

överstigande del av taket

utformas som gård och i

någon del ligga i nivå med

omgivande mark.

n

1

Byggnad tillåts kraga ut,

minsta fria höjd 6 m.

Projektledare

Maria Lejon

b

2

Marken får underbyggas

med garage och källare, ej

ramp.

b

3

Bergrensning/säkring av

block ska utföras.

a

1
Startbesked får endast ges under

förutsättning att

bergrensning/säkring av block inom

område b

3

 har utförts.

Ej bilparkering

B

1 

 eller D

1

 får ej placeras i fasad där

ekvivalent ljudnivå från industribuller är

>50 dBA nattetid.

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens bestämmelser.

Lägsta golvnivå är 0,3 m över marknivå i förbindelsepunkt för

avlopp, om självfall ska tillåtas.

f

2

e

7 

Maximal byggnadsarea

inom användningsområdet .

Bullerskärm får uppföras

inom kvartersmark inom

ett avstånd av 5 m från

utritad linje och med

högsta totalhöjd om 26 m.

Trappa får kraga ut över

allmän plats med fri höjd

om minst 6 m.

trappa

Trappa får byggas på

prickmark.

f

3

Fasader mot gårdarna ska vara ljusa.

Bottenvåningar ska utformas med särskild

omsorg och en tydligt markerad

sockelvåning, gäller ej skolbyggnader eller

byggnader med idrottsändamål.

Markreservat för allmännyttiga

underjordiska ledningar.

u

Utfartsförbud

Följande gäller inom områden med

nedanstående beteckningar. Där

beteckning saknas gäller bestäm-

melsen inom hela området. Endast

angiven användning och utformning är

tillåten.

PLANBESTÄMMELSER

1. ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

Gata

Park

2. ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

BostäderB

1

Centrum, handel, service

C

Transformatorstation

E

1

TORG Torg

Vård, inklusive

vårdboende. Ej sjukhus.

D

1

NATUR Natur

GATA

Vård, ej vårdboende eller

sjukhus.

D

2

Tryckstegringsstation

med personalutrymmen.

E

2

GATA får överbyggas med

användning angiven inom

parentes. Minsta fri höjd 6

meter över gata.

GATA

   (B

1

CKZP)

Endast

bostadskompletterande

ändamål.

PARK

Gångväg
GÅNG

B

2

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

BETECKNINGAR PÅ PLANKARTAN

Egenskapsgräns 2.

Avgränsar endast

höjdangivelser.

Egenskapsgräns +

administrativ gräns

KontorK

Parkering

P

VerksamheterZ

Skola

S

1

R

1
Idrott

Skola, endast gymnasium

eller vuxenskola.

S

2

skydd

Bergsäkringsåtgärder ska

utföras.

b

4

Byggnad ska utföras för att

klara översvämning till

+17,5. Öppningar i byggnad

på en lägre nivå ska

anordnas med

översvämningsskydd.

Grundkartan upprättad genom utdrag

ur digitala primärkartans databas.

Referenssystem i plan/ höjd:

SWEREF 99 12 00/ RH 2000

Beteckningar: enligt Lantmäteriets

Handbok i mät- och kartfrågor

(HMK-Ka) med de avvikelser som

redovisats i beteckningarna.

GRUNDKARTAN

Området gränsar till Änggårdsbergets naturreservat.

b

5

Byggnad ska åt öster

utföras för att klara

översvämning till +20,6.

Öppningar i byggnad på en

lägre nivå ska anordnas

med översvämningsskydd.

Vid en bygglovpliktig ändrad användning

av en byggnad gäller i stället att minst ett

bostadsrum ska vara vänt mot

ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå

vid bostadens fasad är > 60 dBA.

Med ljuddämpad sida menas fasad som

har en ekvivalent ljudnivå på högst 55

dBA och maximal ljudnivå nattetid på

högst 70 dBA.

Om bostaden har en eller flera uteplatser

ska ljudnivån vid minst en uteplats vara

högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70

dBA maximal ljudnivå.
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Marknivå

(i meter över nollplanet)

Nockhöjd

(beräknas efter

markens medelnivå)

Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas.

Byggnadshöjd

(beräknas efter

markens medelnivå)

Golvnivå

Taklutning i grader

Grundkartan upprättad genom utdrag

ur digitala primärkartans databas.

Referenssystem i plan/ höjd:

SWEREF 99 12 00/ RH 2000

Beteckningar: enligt Lantmäteriets

Handbok i mät- och kartfrågor

(HMK-Ka) med de avvikelser som

redovisats i beteckningarna.

GRUNDKARTAN

PLANHANDLINGAR

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

BESLUT (Plankarta,-bestämmelser)

BN granskning

BN  godk./antag.

KF antagande

Laga kraft

Detaljplanen är upprättad enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900), utökat

planförfarande

Skala 1 :1000 (A1) 

010 50 100m

Skala 1 :2000 (A3) 

Cadritad av: Marica Johansson

Detaljplan för Stadsutveckling vid

Olof Asklunds gata inom stadsdelen

Högsbo i Göteborg, en del av

BoStad2021

Planchef

Karoline Rosgardt Robin Sjöström

Plankonsult, TengbomProjektledare

Maria Lejon

Göteborg 2019-05-21 rev. 2019-11-26
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Planprocessen 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-

ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-

ras. Detaljplanen befinner sig nu i en andra granskning med anledning av att revide-

ringar är gjorda efter den första granskingen som kräver att en ny granskning genom-

förs.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demo-

kratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detal-

jerat i program.  

 

 

Information 

Planarbetet startade med beslut om uppdrag i Byggnadsnämnden 2016-03-22. 

Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande  

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 

finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av: 

Robin Sjöström, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 17 51 

Maria Lejon, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 18 49 

Jennie Gavér, Fastighetskontoret, tfn 010- 603 87 07 

Fredrik Asphult, Trafikkontoret, tfn 031-368 23 07 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Planhandling  

 

Datum: 2019-05-21 rev. 2019-11-26  

Aktbeteckning: 2-5436 

Diarienummer SBK: 1337/15  

Handläggare SBK  Handläggare SBK 

Maria Lejon   Robin Sjöström  

Tel: 031-368 18 49  Tel: 031-368 17 51  

maria.lejon@sbk.goteborg.se robin.sjostrom@sbk.goteborg.se 

 

Diarienummer FK: 2477/16 

Handläggare FK 

Jennie Gavér 

Tel: 010- 603 87 07 

jennie.gaver@fastighet.goteborg.se 

 

Detaljplan för Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata 
inom stadsdelen Högsbo i Göteborg, en del av BoStad2021 
 

Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900) 

Planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med bestämmelser 

 

Övriga handlingar: 

• Granskningsutlåtande 1 

• Granskningsutlåtande 2 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 

• Illustrationskarta 

• Grundkarta 

• Miljökonsekvensbeskrivning, ÅF, 2019-05-17  

• Program med samrådsredogörelse (finns på stadens hemsida)  

• Samrådsredogörelse 

 

Uppdaterade utredningar till antagande: 

• Fördjupade riskbedömningar, Bengt Dalgren Platzer, 2019-04-01 (Revidering 

C) 2019-08-30  

mailto:jennie.gaver@fastighet.goteborg.se
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• Mobilitets- och parkeringsutredning, Sweco, 2019-09-19 

• PM Bergsbesiktning, WSP, 2019-09-27  

 

Avtal 

• Avtal gällande reduktion av lukt - Kahls kaffe (publiceras ej på Internet) 

• Avtal gällande reduktion av buller -  Kahls kaffe (publiceras ej på Internet) 

• Avtal gällande reduktion av buller – Bodycoat (publiceras ej på Internet) 

 

Utredningar: 

• Bergteknisk besiktning, WSP, 2018-04-03, rev 2018-04-06  

• Bergteknisk utredning vid planerad skola, ÅF, 2018-01-31 

• Dagvatten- och skyfallsutredning, ÅF, 2019-05-27   

• Dagvattenutredning, DHI, 2017-01-05 reviderad 2017-05-02 

• Fördjupad Luktutredning - CFD, Cowi, 2019-03-22 

• Fördjupad Riskbedömning, Bengt Dahlgren, 2017-01-05 

• Fördjupade riskbedömningar, Bengt Dalgren Platzer, 2019-04-01 

• Geoteknisk och bergteknisk utredning, Platzer fastigheter AB, ÅF, 2016-09-30 

• Geoteknisk och bergteknisk utredning, Wallenstam AB, ÅF, 2016-12-20 

• Gestaltningsförslag parker, COWI, 2017-10-31 

• Hasselsnokutredning Änggården, WSP, 2018-10-26 

• Industribullerutredning, Miljöassistans, 2016-10-25 

• Industribullerutredning, ÅF, 2017-12-15 

• Industribullerutredning, SWECO, 2017-06-16 

• Industribullerutredning, Norconsult, 2019-04-24 

• Industribuller PM, Stadsbyggnadskontoret, rev 2019-05-23 

• Kompletterande Miljöhistorisk inventering Platzer, Kodeda Konsulter AB,  

2017-03-27 

• Kompletterande Miljöhistorisk inventering Wallenstam, Kodeda Konsulter AB,  

2017-04-28 

• Kompletterande Miljöteknisk markundersökning Platzer, Kodeda Konsulter AB, 

2017-04-28 

• Kompletterande Riskbedömning Högsbo 34:12 m.fl, Bengt Dahlgren, 2017-06-16 

• Kompletternade Riskbedömning Högsbo 5:7, Bengt Dahlgren, 2018-02-15 

• Kompletterande Trafikutredning, Ramböll, 2016-04-01 

• Kvalitetsprogram, Okidoki! Arkitekter, 2019-03 

• Luftutredning, Miljöförvaltningen, 2016-11-18, reviderad april 2017 

• Miljöstörningsutredning, SWECO, 2016-05-17 

• Miljöhistorisk inventering, Kodeda konsulter AB, 2016-09-25 

• Miljöteknisk markundersökning, Kodeda konsulter AB, 2016-11-28 

• Miljöteknisk undersökning – lösningsmedel, Jordnära miljökonsult, 2016-11-23 

• Naturvärdesbedömning, Park- och naturförvaltningen, 17-03-16  

• PM lukt kafferost, ÅF, 2018-04-25 

• PM Skyddsåtgärder vid rivning och marksanering, MTIB, 2019-04-17 

• Solstudie, Okidoki! Arkitekter, 2019-03-25 

• Trafikanalys, Trafikkontoret, 2018-12-14 

• Trafikbullerberäkning, Stadsbyggnadskontoret, 2017-07-11 
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Sammanfattning 

Planens syfte och förutsättningar  

Syftet med detaljplanen är att omvandla ett indu-

striområde till en blandad stadsdel med stort in-

slag av bostäder samt ny skola, nya förskolor och 

parker. Detaljplanen är den första i omvandlingen 

av nordöstra Högsbo från industriområde till tät 

blandstad och syftet är att samlokalisera bostäder 

med verksamheter och att området även fortsatt 

ska ha en hög grad av arbetsplatser. Planen med-

ger ca 1900 bostäder varav upp till 200 ingår i 

satsningen BoStad2021 och planeras stå färdiga 

2021. 

Planens innebörd och genomförande 

 
Vy över föreslagen bebyggelse. Bild: Okidoki! Arkitekter  

Planförslaget möjliggör ny stadsbebyggelse i form av en tät kvartersstruktur där majori-

teten av bebyggelsen har 4 till 8 våningar men där några byggnader har upp till 16 vå-

ningar. Inom området möjliggörs för skola (F-9) för ca 700-900 elever samt för tre för-

skolor om sammanlagt 16 avdelningar. Aktiva bottenvåningar möjliggörs i nästan alla 

kvarter och förhöjt bjälklag i bottenvåningen blir tvingande i områdets huvudstråk. To-

talt säkerställs centrum/verksamhetslokaler i ca 22 % av planområdets bottenvåningars 

bruttoarea och 63 % i detaljplanens huvudstråk. Förslaget binder ihop befintligt bostads-

område i Högsbo med Änggårdsbergen i ett läge med möjlighet för goda kommunikat-

ioner till centrum. Detaljplanen är även en naturlig del av stadsutvecklingen med avse-

ende på planeringen av en framtida stadsboulevard längs med Dag Hammarskjöldsle-

den. Planförslaget innebär att flera verksamheter i området kommer att behöva omloka-
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liseras men tanken är att området även i fortsättningen kommer att ha en hög grad av ar-

betsplatser för att på så sätt vara aktivt under större delen av dygnet och därmed ge un-

derlag för service, handel och kollektivtrafik.  

En stadsdelspark på ca 20 000 m² och en bostadsnära park på ca 3500 m² föreslås i om-

rådet. Parkering föreslås lösas delvis genom garage i källare men främst genom en 

större parkeringsanläggning vilken rymmer ca 400 bilar.  

Huvudstrukturen i området är i stort baserad på dagens gatunät och bebyggelsestruk-

turen bygger på slutna kvarter. I och med storleken på planområdet kommer utbyggna-

den att ske i etapper vilket strukturen också förhåller sig till och är anpassad för. 

Illustrationsplan över föreslagen bebyggelse. Illustration: Okidoki! Arkitekter  

Överväganden och konsekvenser 

I samråd med Länsstyrelsen har staden gjort bedömningen att en miljöbedömning ska 

genomföras. Den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen behandlar förorenad mark, 

buller, luft, lukt, solljusförhållanden, risker, dagvatten, skyfall, naturmiljö, kulturmiljö 

samt sociala konsekvenser inklusive barnperspektiv.  

Industribuller  

En av de större störningarna i området är industribuller från Pågens och Lilla Harrie 

Valskvarns verksamhet som idag ligger på nivåer som överskrider gällande riktvärden 

P-hus 

Park 

Stadsdelspark 

Skola 

Förskola 

Förskola 

Förskola 
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för att medge bostäder i alla delar av detaljplanen. Planförslaget har anpassats med för-

utsättningen att inga åtgärder genomförs på verksamheterna. Anpassningarna innebär 

större skärmar på upp till 8 våningar mellan bebyggelse samt att delar av bebyggelsen 

mot huvudstråken inte möjliggörs för bostadsändamål. Dessa åtgärder ger en negativ ef-

fekt på stadsbilden. Alternativet är att inte genomföra exploateringen i denna omfatt-

ningen och enbart planlägga en mindre del i östra planområdet. En mindre exploatering 

skapar dock inte ett tillräckligt underlag för att bli en attraktiv boendemiljö. Stadsbygg-

nadskontoret bedömmer att intresset av att skapa en så stor exploatering som möjligt 

väger tungt då det är en första del i omvanlingen av området till en mer blandad stadsbe-

byggelse.  

Lukt  

Planområdet påverkas idag av luktstörningar från framförallt två verksamheter, Pågen 

och Kahls kaffe. Åtgärder planeras att genomföras på Kahls kaffe. För bageriverksam-

heten planeras idag inga åtgärder att genomföras. I Sverige finns inga riktvärden för 

luktnivåer men lukten från bageriverksamheten kommer överstiga nivåer som normalt 

används vid nyexploatering två luktenheter per kubik. Lukten bedöms inte vara hälso-

vådlig men kan anses medföra en olägenhet i boendemiljön. I planarbetet har olägen-

heten som luktpåverkan ställts mot de andra värden som planen skapar i form av stads-

miljö och utveckling av industriområdet till blandstad. Exploateringen är också det 

första området för omvandlingen av verksamhetsområdet och attraktiviteten i boende-

miljön är starkt beroende av att en tillräckligt stor exploatering möjliggörs. Sammanta-

get anser stadsbyggnadskontoret att de mervärden som skapas genom exploateringen 

överstiger den olägenhet som uppkommer i form av luktpåverkan. 

Trafik 

Dag Hammarskjöldsleden går väster om planområdet och ansluter via Järbrottsmotet till  

Söderleden/Västerleden som är ett riksintresse för kommunikation. Planområdet ligger 

inom utredningsområdet för åtgärdsvalsstudien för södra Mellanstaden, vilken syftar till 

att identifiera behov och brister som resulterar i åtgärder för att möjliggöra stadsutveckl-

ing i Södra Mellanstaden på såväl kortare som längre sikt. En trafikutredning togs fram i 

samband med planprogrammet för utveckling i Nordöstra Högsbo vilken visar på att 

stor del av den tillkommande trafiken ersätts från den stora del trafik som verksamhet-

erna idag alstrar. Planen bidrar till flera åtgärder för förbättrad mobilitet i området. 

Gång- och cykelstråken förstärks genom området, i Marconimotet och österut mot 

Högsbo 421. Att planen är en del av BoStad2021 innebär att ambitionen är att minst 200 

lägenheter är färdigställda under 2021 vilket tillsammans med ytterligare BoStad2021-

projekt i närområdet möjliggör för en utökad busstrafik inom området och busshållplats 

för expressbuss eller motsvarande vid Marconimotet. Området får också flera funktioner 

vilka innebär att längre persontransporter inte blir nödvändiga, bland annat ryms för-

skola, skola, parker och lokal service i ett tidigt skede.  

Naturmark 

Viss andel naturmark som har naturvärde tas i anspråk för förskola och skoländamål. 

Att ta denna naturmark i anspråk motiveras av möjligheten att kunna skapa bebyggelse 

längs med större delar av stråken för att få till en stadsmässighet och trygghet längs med 

gatorna i området. Markytan som planläggs som park ökar med nästan en hektar jämfört 

med gällande plan som anger industriändamål. I det fortsatta arbetet med detaljplaner 

för programområdet kommer ytterligare industrimark behöva få ändrad användning till 

parkmark för att få en god andel park i hela programområdet. 
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Förskola 

Planen tillgodoser en utemiljö på drygt 31 m² per barn på förskolegårdarna. Förslaget 

ligger något under ramprogrammets riktlinjer på 35 m² per barn vilket motiveras med 

förskolornas lägen intill grönstruktur.  

Högre hus 

Motivet till de höga byggnaderna i området är att få möjlighet att ha lägre byggnadshöj-

der på den södra delen av kvarteren vilket ökar solljusinsläppet på de kvarter som har 

mindre gårdar liksom för att få en variation mot gatan samtidigt som en hög exploate-

ring erhålls. Inga befintliga bostäder skuggas. Den höga exploateringen innebär ändå att 

vissa gårdar samt allmän plats norr om kvarteren till stor del blir skuggade. Bedöm-

ningen är ändå att goda boendemiljöer skapas, bland annat i och med närhet till park/na-

tur.  

Sammantagen bedömning 

Aktuell detaljplan ligger i linje med de övergripande målen i Göteborgs stads översikts-

plan om en tät och tillgänglig stad. Genom att förtäta, komplettera och utveckla staden 

där befintlig infrastruktur, service och kollektivtrafik kan nyttjas skapas förutsättningar 

för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Att utveckla och omvandla det befintliga 

verksamhetsområdet till blandstad är även i linje med det program som finns för områ-

det. Utvecklingen i befintlig struktur gör att kompromisser och ställningstaganden mel-

lan olika intressen har skett och krävt lösningar som enskilt kanske inte skulle anses 

vara den lämpligaste lösningen men som i en helhet bidrar till att skapa en stadsmässig-

het och den goda boendemiljö som eftersträvas. Två av de större frågorna har rört hante-

ringen av påverkan av industribuller och lukt som dels påverkat bebyggelsens utform-

ning och bedömning av lämplig nivå på störning av lukt. Detta har ställts mot befintliga 

verksamheters möjlighet att finnas kvar och vilken möjlighet till utveckling dessa ska 

få. Genom planförslaget förutsätts befintliga verksamheters framtida utveckling kräva 

att de inte medför störningar som sammantaget medför att riktvärdena presenterade i 

planbeskrivningen överskrids.  

Sammantaget bedömer stadsbyggnadskontoret att föreslagen bebyggelse som en helhet 

är en lämplig avvägning mellan enskilda och allmänna intressen.  

Avvikelser från översiktsplanen 

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen för Göteborg. 
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att omvandla ett industriområde till en blandad stadsdel med 

stort inslag av bostäder samt ny skola, nya förskolor samt två parker. Detaljplanen är 

den första i omvandlingen av nordöstra Högsbo från industriområde till tät blandstad 

och syftet är att samlokalisera bostäder med verksamheter och att området även fortsatt 

ska ha en hög grad av arbetsplatser.  

I Strategi för utbyggnadsplanering Göteborg 2035, godkänd av Byggnadsnämnden 

2014, framgår det bland annat att Göteborg ska utvecklas och växa på ett hållbart sätt. 

Tanken är att de resurser som redan finns och investeringar som redan är gjorda ska an-

vändas på ett effektivt sätt. All förtätning, komplettering och omvandling ska stärka och 

vidareutveckla den befintliga sammanhållna bebyggelsestrukturen. 

Detaljplanen ingår i BoStad2021. BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mel-

lan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att kommunen och näringsli-

vet tillsammans ska ha planlagt och färdigställt 7000 nya bostäder, utöver normalpro-

duktionen, senast under Göteborgs 400-års jubileum 2021. Denna detaljplan medger ca 

1900 bostäder där upp till 200 ingår i BoStad2021 och alltså planeras stå färdiga under 

2021. 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget vid Marconimotet vid Dag Hammarskjöldsleden, cirka 5,5 kilo-

meter söder om Göteborgs centrum. Området avgränsas i väst av Olof Asklunds gata, i 

syd av A. Odhners gata och i öst av Änggårdsbergen.   

Planområdet omfattar cirka 17 hektar och ägs av Platzer Fastigheter, Wallenstam, Göte-

borgs stad, Ytter Bygg AB samt Vilhelmsson & Carlsson AB. Fastighetsägare och rät-

tighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

Kommunen har med arrende upplåtit område för transformatorstationer samt arrende för 

platån i östra delen av planområdet. 

 

  

Översiktskarta, planområdets läge i 

södra Göteborg 

Grundkarta med plangräns, de två hålen i 

rött ingår ej i detaljplanen 
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Planförhållanden 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger utredningsområde för framtida utbygg-

nadsområde för större delen av planområdet. Öster om planområdet ligger naturreserva-

tet Änggårdsbergen som redovisas som ett område med särskilt värde för naturvård och 

för friluftsliv. Fördjupad översiktsplan för Fässbergsdalen, vilken berör södra delen av 

planområdet, anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor – i huvudsak bo-

städer, arbetsplatser, service, mindre grönytor mm. I december 2018 gick samrådshand-

ling ut för Fördjupad översiktsplan för Högsbo Frölunda med Dag Hammarskjöldsle-

den. Ett av tre alternativ för övergripande trafikstruktur i den fördjupade översiktsplanen 

föreslår spårbunden trafik i Olof Asklunds gata. Detaljplanen har tidsmässigt legat före 

den fördjupade översiktsplanen och har därför inte behandlat någon eventuell spårväg.  

  

Översikt över gällande detaljplaner. 

Markanvändningen redovisas ej. 

Utsnitt från gällande plankarta (F2803) 

För området gäller detaljplanerna nedan:  

F2803 vann laga kraft 1956 och omfattar större delen av planområdet. Grönkilen, i 

norra delen av planområdet, redovisas som natur medan resterande del redovisas som 

industrimark. Planens genomförandetid har gått ut. För del av området finns tomtindel-

ningsbestämmelser. För del av F2803 har en ändring av detaljplanen skett, 2-5241, vars 

syfte var att upphäva fastighetsindelningsbestämmelserna på det som nu är Högsbo 3:6, 

Högsbo 3:11, Högsbo 3:12 och Högsbo 3:13. Genomförandetiden gick ut 2019-06-09.    

F3214 vann laga kraft 1969 och omfattar fastigheterna Högsbo 2:2, Högsbo 757:121, 

Högsbo 757:122 och del av Högsbo 757:118, samt del av Högsbo 757:50. För den 

första fastigheten redovisas industriändamål medan övriga redovisas som parkeringsän-

damål, natur samt gatumark. Planens genomförandetid har gått ut.  

F3330 vann laga kraft 1972 och omfattar fastigheterna Högsbo 4:6 och Högsbo 39:1 

samt del av Högsbo 757:50. De förstnämnda två fastigheterna redovisas som industriän-

damål medan den sistnämnda redovisas som naturmark. Planens genomförandetid har 

gått ut. 

F3353 vann laga kraft 1973 och omfattar fastigheterna Högsbo 34:12, Högsbo 34:13 

och Högsbo 34:21. Fastigheterna redovisas som industriändamål. Planens genomföran-

detid har gått ut. För del av området finns tomtindelningsbestämmelser. 
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Den yttersta delen av Högsbo 757:118 och Högsbo 39:1 är ej planlagda, liksom platån 

på Högsbo 7:57.  

Program för utveckling av nordöstra Högsbo godkändes av byggnadsnämnden 2016-11-

22. I programmet redovisas planområdet framförallt som område som kan bebyggas 

med bostäder samt som natur. Detaljplanen följer i huvudsak programmets intentioner, 

dock har gatunät och kvartersstrukturen studerats mer i detalj och anpassats utifrån ut-

redningar och nya underlag. Vid närmare studier av området har en ny bedömning gjorts 

angående placering och fördelning av parkytor. T.ex föreslås att en del av parkytan bli 

en bostadsnära park så att fler kvarter får tillgång direkt till en grönyta. Målet har varit 

att ge så många kvarter som möjligt nära kontakt med en park, samt genom bebyggel-

sens placering skapa attraktiva och trygga huvudstråk.  

 

Programkarta  
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Mark, vegetation och fauna 

Översikt 

Planområdet utgörs idag främst av industrimark och de öppna ytorna mellan byggna-

derna är till största del asfalterad. Genom området finns en grönkil med naturmark. 

Marken är mestadels plan, delvis genom plansprängningar vid industriområdets anläg-

gande, och sluttar upp mot Änggårdsbergen. Utblickarna uppifrån Änggårdsbergen är 

många och långa. Från utsiktsplatserna uppe på höjderna är utblickarna vidsträckta över 

staden. Öster om planområdet finns ett pegmatitbrott som stängdes i slutet av 1950-talet. 

 

Grönkilen 

Inom grönkilen är marken kupe-

rad med ca 15 meters höjdskill-

nad mellan låg- och höjdpunkt 

och mot industrimarken finns 

bergväggar. Även i öster är mar-

ken mycket kuperad med ca 15 

meters nivåskillnad. En höjdplatå 

finns öster om fastigheten 

Högsbo 4:3.  

Under programarbetet inventera-

des naturvärdena i området. Slut-

satsen i denna var att natur inom 

delar av området hade naturvär-

desklass 3 (påtagligt naturvärde, 

orange på kartan) och 4 (visst na-

turvärde, gult på kartan). Det rör 

sig om hällmarkstallskog, 

ädellövskog, lövskog och rester 

av en trädgård. De rödlistade arterna skogsalm och ask förekommer. Skogsalm och ask 

är båda väl spridda i området. Baserat på inventeringen gjordes en bedömning avseende 

känslighet för byggnation där så gott som samtliga skogsområden som ligger i anslut-

ning till Änggårdsbergen har bedömts som mycket känsliga för byggnation. 

 

 

 

 

Naturvärdesobjekt (Naturcentrum, 2015)   
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Trädallé 

Längs med A Odhners gata finns en allé 

med kastanjeträd. Allén är skyddad av bi-

otopskydd enligt Miljöbalken 7 kap 11 §. 

För att utföra åtgärder som påverkar trä-

den negativt krävs dispens. Dispens har 

beviljats av Länsstyrelsen.  

Fladdermöss och Hasselsnok 

Detaljplaneområdet inkl. dess närområde 

har inventerats med avseende på dess före-

komst av fladdermöss. Totalt har sju arter 

påträffats, samtliga vanliga. Mängden in-

divider var tämligen låg och inga koloniplatser eller särskilda koncentrationer har kun-

nat urskiljas inom inventeringsområdet (Naturcentrum 2015). 

Planområdet sett från söder, idag har ett flertal byggnader rivits. 

Intill planområdet finns ett område med miljöer som är potentiellt lämpliga sommarha-

bitat för hasselsnok samt sju lämpliga övervintringsplatser. Övervintringsplatserna be-

står av blockrika rasbrantsmiljöer med lövskog i väst- och sydvända lägen. Genom ex-

ploateringen kommer området ovan att påverkas av genom åtgärder för att säkra berg-

blocksnedfall. En särskild utredning kring detta är framtagen (WSP 2018-10-26). Sam-

mantaget bedöms åtgärderna ha obetydlig påverkan på hasselsnokens sommarhabitat 

och kommer därför inte sänka kvaliteten på dessa med avseende på hasselsnokens krav 

på livsmiljöer. För att minimera risken för störning för hasselsnoken vid åtgärdernas ut-

förande kommer arbetet att utföras på sommaren då ormarna är aktiva och kan förflytta 

sig bort från åtgärdsområdet. Ormarna bedöms förflytta sig bort självmant när arbetena 

påbörjas utan att extra försiktighetsåtgärder behöver vidtas. Eftersom arbetet ska utföras 

i den yttersta utkanten av habitatet bör dock detta inte innebära betydande påverkan på 

habitatet. Länsstyrelsen har lämnat dispens för åtgärder inom naturreservatet. 

Allé vid A Odhners gata. 
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Geoteknik 

I planarbetet har geotekniska utredningar (ÅF, 2016) tagits fram. Nedan sammanfattas 

de viktigaste punkterna. 

Inom området utgörs jorden av fyllnadsmaterial som underlagras av lera/torrskorpelera 

och lera. Djupet till fast botten varierar mellan ca 0,5 m och 28 m. En grundvattenyta på 

mellan 0 m och 4 m under markytan har påträffats. 

Grundläggning av byggnader bedöms mestadels behöva utföras med någon form av 

grundförstärkande åtgärd. Detta bedöms lämpligast göras med spetsbärande pålar. Där 

lagren av lös jord är liten bedöms utskiftning av den lösa jorden till bättre massor vara 

möjlig. Där berg i dagen eller tunt jordtäcke förekommer bedöms byggnaderna kunna 

grundläggas med plattor på en packad fyllning på berg. 

Inom området där lera förekommer bedöms jorden vara sättningskänslig och sättningar 

av långtidskaraktär bedöms kunna uppkomma. Stabiliteten är tillfredställande för befint-

liga förhållanden och för en framtida exploatering.  

Befintliga bergförhållanden ska beaktas vid sprängning, främst om nya bergsslänter ska 

sprängas ut. Bergstabiliserande åtgärder i form av ingjutna bergbultar och bergrensning, 

samt skyddsåtgärder i form av nät kan bli nödvändiga för att förhindra blockutfall. 

Utförd radonundersökning visar att området huvudsakligen klassas som normalradon-

mark. Radonhalten är beroende av förekomsten av pegmatit och varje bebyggelse behö-

ver ha kompletterande radonmätningar vid avtäckning för fastställande av radonklass. 

Inom delar av området klassas berget huvudsakligen som lågradonmark medan under-

sökningen av jordluft visar att det i delar av områdets översta jordlager förekommer 

fyllnadsmaterial som klassas som högradonmark. Berget bör inte användas som bygg-

nadsmaterial utan vidare utredning. 

  

Planområdet inritat på ett utsnitt från jordartskartan.  

I samband med projektering av den planerade bebyggelsen bör kompletterande geotek-

niska undersökningar utföras i lägen för blivande byggnader för att i detalj bedöma slut-

ligt grundläggningssätt. Inför planerad bebyggelse av Olof Asklunds Gata rekommende-

ras att en bergteknisk inspektion utförs inom områden där bergöverytan blottläggs i 

samband med grundläggning. En bergteknisk besiktning behöver också ske efter 

sprängningsarbeten. 
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Bergteknik 

I planområdets östra del finns ett bergsparti med branta slänter där marknivån varierar 

mellan ca +25 till +50. Slänterna fortsätter att stiga utanför planområdets gräns och når 

sin högsta punkt vid nivå +68. I planområdets norra del finns ett bergsparti där markni-

vån varierar mellan ca +25 till +33. Resterande del av området med hårdgjorda ytor har 

marknivåer som varierar mellan +17 till +23. 

Berggrunden inom planområdet är generellt medel- till storblockigt uppsprucken eller 

skivig. I området finns befintliga schaktade skärningar med varierande kvalité samt 

höga naturliga slänter med nedfallna block i området kring släntfoten.  

Vissa av de befintliga slänterna är förstärkta och kan anses vara stabila efter mindre 

skrotningsarbete. I några slänter saknas förstärkning helt och de är i behov av både 

skrotnings- samt förstärkningsåtgärder.  

Berggrunden i den naturliga slänten i områdets östra del, bestående av naturområde 

inom planområdet och naturreservat utanför planområdet, är medel- till storblockigt 

uppsprucken med inslag av småblockiga mylonitzoner. Sprickavståndet är generellt 

stort (0,6-2 m). På några ställen består slänten av ostabila block som stödjer varandra 

hjälpligt. Vid ett eventuellt blocknedfall från dessa branta delar av slänten kommer 

blocken att uppnå hög hastighet och riskerar att orsaka skada på person eller egendom. 

Åtgärder för att säkerställa bergsstabiliteten bedöms nödvändiga. 

Markmiljö 

Miljötekniska markundersökningar har utförts inom planområdet (Gabe 2016, Jenefeldt 

2017, Westman 2016, Lindgren 2016). När det gäller markförorening präglas dess ka-

raktäristika av områdets verksamhetshistorik och verksamheternas kemikalieanvänd-

ning. Typiskt för hela området är att föroreningar företrädesvis förekommer i fyllnads-

materialet. Vanligt förekommande föroreningar är metaller, oljekolväten och PAH (po-

lycykliska aromatiska kolväten). Området uppvisar generellt högre föroreningsbelast-

ning i söder, framförallt fastigheterna Högsbo 4:1 (tidigare motorverkstad) och Högsbo 

4:4 (tidigare färglaboratorium och tryckeri), där det ställvis förekommer höga halter av 

aromatiska kolväten och PAH. Vid den tidigare handelsträdgården (Högsbo 3:10, 3:11, 

3:12, 3:13 och 3:6) har växtbekämpningsmedlet DDT dokumenterats, företrädesvis i 

låga halter men även i hög halt lokalt i en undersökningspunkt. Detta kan heller inte ute-

slutas kring det tidigare växthuset kring Högsbo 34:12.  

Allmänt kan sägas att föroreningsbelastningen i fyllnadsmaterialet inom mycket stor del 

av planområdet överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för bostadsmark (känslig mar-

kanvändning, KM) och att riktvärden för industrimark (mindre känslig markanvänd-

ning, MKM) överskrids i södra delen av området.  

Inom området har s.k. tjärasfalt (asfalt med tjära som bindemedel mot bärlagret) doku-

menterats inom fastigheterna Högsbo 4:1 och 4:4. Tjärasfalten innehåller mycket höga 

halter av PAH.  

Grundvattnet är analyserat med avseende på lösningsmedel (halogenerade kolväten, 

som är kolväten där en eller flera väteatomer ersatts (substituerats) med halogenatomer 

(fluor, klor, brom, jod)), BTEX och naftalen.  
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I de norra och de södra delarna av området är grundvattnet i det övre magasinet (i fyll-

nadsmaterialet) förorenat av naftalen (en PAH). I den södra delen området har även per-

kloretylen detekteras i ett par punkter. I det undre grundvattenmagasinet detekteras inte 

de analyserade föreningarna. 

Särskilda provtagningar har utförts för att vidare utreda påvisade lösningsmedel i jord 

och grundvatten på fastigheterna Högsbo 2:1, Högsbo 4:3 och Högsbo 4:6, samt påträf-

fad oidentifierbar stark doft i installerade grundvattenrör inom fastigheterna Högsbo 

1:4, Högsbo 3:9 och Högsbo 4:4 (Jenefeldt april 2017). Påvisade föroreningshalter an-

ses inte föranleda någon betydande risk för inomhusmiljö vid kommande bebyggelse 

och tidigare påvisad halt av alifatiska kolväten härstammar inte från något källområde i 

den direkta närheten. 

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

Under stenåldern låg havsnivån högre än i dag. Planområdets lägre delar låg då under 

vatten eller i strandnivå och de högra partierna låg tydligt synliga från havet. De äldsta 

spåren av mänsklig aktivitet i närområdet utgörs av stenåldersboplatser. Stadsdelen 

Högsbo ingick i Västra Frölunda socken innan den 1945 inkorporerades i Göteborg. 

Området var en jordbruksbygd och läget för Högsbo by är fortfarande skönjbart i land-

skapet där en bevuxen bergknalle och två bostadshus finns bevarade. I mitten av 1950-

talet började området planläggas som industriområde och planområdet är i stort utbyggt 

mellan 1950–1980.  

 

Bebyggelse söder och norr om Fältspatsgatan (vänster) och om A Odhners gata (höger). 

I anslutning till planområdet, i Änggårdsbergen, finns ett flertal fornlämningar. Till en 

fast fornlämning hör, enligt kulturmiljölagen, ett så stort område som behövs för att be-

vara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och be-

tydelse. Detta område benämns fornlämningsområde och har samma skydd som forn-

lämningen. Då siktlinjer är av stor betydelse för de aktuella fornlämningarna ingår även 

dessa i fornlämningsområdet. Vid en storskalig exploatering av nordöstra Högsbo är det 

viktigt att i första hand se till de större strukturerna i det historiska och förhistoriska 

landskapet. Dessa kan utgöras av flera samverkande objekt eller av enskilda objekt som 

i sig är strukturskapande, exempelvis monumentalgravar eller fornborgar. God plan-

läggning krävs om höga byggnader planeras i området så att stensättningarnas och röse-

nas siktlinjer samt fornborgarnas utsikt inte störs. Siktlinjen kan idag vara igenväxt på 

sina håll men växtlighet är föränderlig. 
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Under programarbetet för nordöstra 

Högsbo togs ett kulturmiljöunderlag 

fram. I detta framhålls siktlinjerna 

från de boplatser som finns öster om 

planområdet och dess visuella kopp-

ling med andra boplatser och gravar i 

närområdet för att öka förståelsen av 

landskapet. I underlaget förordas 

också att sträckningen av Olof 

Asklunds gata bibehålls då detta är 

ett äldre stråk. Dessutom förordas att 

de två äldre bostadshusen behålls lik-

som den gröna kullen bakom.  

Under planarbetet har arkeologiska 

utredningar gjorts, vilka visat att det 

inte förekommer några tidigare 

okända fornlämningar inom de delar 

av planområdet som ska exploate-

ras. I grönkilen hittades en grav vilken ska betraktas som en fornlämning. 

Befintlig bebyggelse i området består främst av industri- och kontorsbebyggelse upp-

förd på framförallt 1950–1980-tal men med några senare tillägg från 1990- och 2000-

talet. Flera av industribyggnaderna inom planområdet har rivits.  

Två äldre villor från 1930–1940-talet som inte användes för bostadsändamål i har rivits 

under planarbetets gång. Bebyggelsen är generellt sett blandad vad det gäller ålder och 

skick och är i regel uppförd i tegel eller plåt. Den dominerande byggnaden i närområdet 

är Pågens bageri med Farinas kvarn som utgör ett landmärke i närområdet.  

Skyddsrum 

I planområdet finns skyddsrum på 7 lägen med en kapacitet om 932 platser. Skyddsrum-

men kan behöva ersättas i den nya bebyggelsen. Det är Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) som hanterar skyddsrumsfrågan och utreder samt fattar beslut om 

behovet av skyddsrumsplatser. Frågorna hanteras i samband med rivningslov och av-

vecklingstillstånd ska sökas. 

Under planarbets gång har byggnader med 2 skyddsrum rivits, totalt berörs 215 platser. 

I samband med rivningen har Myndighet för samhällsskydd och beredskap ställt krav att 

platserna ska ersättas inom den nya bebyggelsen. 

Sociala aspekter 

Planområdet omfattar inga bostäder i dagsläget och omfattas inte av sociotopkartan. 

Kommunal service saknas i området. Aktuellt planområde består mestadels av kontor 

och industri, väster om planområdet ligger Flatås där kommunal och kommersiell ser-

vice finns. Bebyggelsen i Flatås är i 3-4 våningar och är ungefär till hälften fördelat 

mellan hyresrätter och bostadsrätter. I dagsläget är det ett högt tryck på förskolor och 

skolor i Högsbo.  

Siktlinjer från rösen och stensättningar          

(Göteborgs stadsmuseum 2015) 
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En socialkonsekvensanalys/barnkonsekvensanalys (SKA/BKA) har genomförts under 

planarbetet, där den första delen fokuserade på hur området ser ut idag. Nedan redovisas 

resultatet av inventeringen.   

Väster om planområdet finns Dag Hammarskjöldsleden som är en motorled med stor 

barriärverkan. Passagerna över och under leden går i antingen tunnlar vid Marconimotet 

eller på gångbro norr om Pågen. Även Pågens stora fastighet är en barriär i sig just ge-

nom sin storlek, men den skärmar inte av någon målpunkt utan möjliga passager förbi 

finns norr respektive söder om fastigheten. Tung trafik rör sig i området vilket innebär 

att det idag är dåligt anpassat för små barn att röra sig fritt i. Planområdet är i regel öde 

efter ordinarie arbetstid, med undantag för verksamheten inne på Pågen, vilket bidrar till 

att området uppfattas som otryggt nattetid. Kollektivtrafiken är anpassad efter arbetsti-

derna och går sällan kvällstid.  

Fotbollsplanen utanför planområdet är en mötesplats under vissa tider och området har 

idag en stor andel billiga industrilokaler i ett centralt läge. Stora handelsområden finns 

på nära avstånd med cykel/bil men serviceutbudet i området är mycket begränsat. Det 

finns en viss blandning av nytt och gammalt i området. Pågen är en stor arbetsplats och 

exporterar produkter i stora volymer och långväga.  

Området har ett attraktivt läge, nära kommunikationer, grönytor (Änggården och Rud-

dalen) och relativt nära både centrum och havet. Direkt öster om planområdet finns na-

turreservatet Änggårdsbergen som med sina höga rekreativa kvaliteter är ett viktigt om-

råde för Göteborg som helhet. De mest välanvända entréerna till Änggårdsbergen finns 

dock inte i planområdets närhet utan i exempelvis Botaniska Trädgården, drygt två km 

norr om planområdet. Informella stigar och platser skapar spännande miljöer i området 

och i det direkta närområdet. Kopplingarna inom området är idag bristfälliga i och med 

att det är en stor andel privatägd mark och naturmark som inte innehåller tillgängliga 

passager.  

Trafik, tillgänglighet och service 

Området nås med bil från A Odhners gata i söder och J A Wettergrens gata i norr, vilka 

båda angörs från Dag Hammarsköldsleden. Utmed Dag Hammarsköldsleden finns en 

pendlingscykelväg från vilken det går att nå Olof Asklunds gata och A Odhners gata. 

Den sistnämnda har en separat cykelväg längs gatans norra sida som går söderut mot Si-

sjömotet. Cykelpassager finns i tunnel under Dag Hammarsköldsleden, strax norr om 

Marconimotet och via bro norr om Pågen vid Olof Asklunds gatas krök. Det går idag 

inte att ta sig i markplan över Marconimotet som gång- eller cykeltrafikant. Gång- och 

cykelvägar finns mellan Gruvgatan och Fältspatsgatan liksom mellan Fältspatsgatan och 

Ingela Gathenhielms gata. I Änggårdsbergen finns flera stigar i planområdets närhet.  
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Olof Asklunds gata respektive Fältspatsgatan i dag. 

 

Översiktskarta över planområdet med gatunamn.  

Mest trafik i området går i dagsläget på A Odhners gata på sträckningen Marconimotet 

och Olof Asklunds gata med ca 16 000 fordon per dygn vilket minskar till 10 500 efter 

Kahls 
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korsningen. Längs Olof Asklunds gata går det ca 7400 fordon per dygn medan det på 

Gruvgatan och Fältspatsgatan rör sig om ca 500 respektive 240 fordon i dagsläget. En 

generell uppräkning till 2035 har gjorts i planarbetet som underlag för trafikbullerutred-

ningen.  

En trafikutredning gjordes i samband med programarbetet för utveckling i nordöstra 

Högsbo för att undersöka om det var möjligt att uppnå målen för bilresande enligt Göte-

borgs stads trafikstrategi. Slutsatsen var att det kommer att innebära stora utmaningar att 

uppnå ett lågt bilbehov i området, framförallt på grund av områdets isolerade läge med 

stora trafikleder i dess anslutning vilket kan uppmuntra ett bilbeteende, men att det är 

möjligt. Flera av de verksamheter som idag ligger i området alstrar stora trafikmängder 

vilket gör att den totala andelen trafik i framtiden inte behöver öka markant i och med 

att dagens verksamheter till stor del omlokaliseras. I områdets närhet finns ett utbud 

som kan nyttjas med rätt åtgärder. Marklandsgatan ligger inom en kilometer och köp-

centrum finns på cykelavstånd liksom kommunala verksamheter. 

Nordöstra Högsbo kommer att stegvis omvandlas från industriområde till en blandstad. 

Tung trafik och mjuk trafik kommer att blandas vilket kan skapa utmaningar medan om-

rådet omvandlas. I utredningen konstateras att möjligheten att ta sig över Dag Ham-

marskjöldsleden behöver förbättras för att nå målpunkter där, framförallt fram till dess 

att nordöstra Högsbo är fullt omvandlat och kan tillgodose efterfrågan på god kollektiv-

trafik, service och handel. En alltför långsam utveckling av området kan ha negativ på-

verkan på möjligheten att uppnå målen. Sätt att nå målen kan vara en utökad kollektiv-

trafik med nya busstråk och eventuellt BRT (en typ av stombusstrafik) och bättre an-

passning av busshållplatserna i förhållande till områdets målpunkter. En omvandling av 

leden till en stadsboulevard skulle vara positivt för kopplingarna mellan stadsdelarna 

och öka möjligheterna till måluppfyllnad, liksom mobility managementåtgärder såsom 

gröna resplaner eller bilpooler. Med de åtgärderna finns förutsättningarna att uppnå må-

len. 

Kopplingen över Dag Hammarskjöldsleden vid Marconimotet är utpekad som en av tre 

svaga länkar i gång och cykelnätet. Barriärerna behöver överbryggas både fysiskt och 

mentalt. Trafikplatsen saknar i dagsläget förbindelse i markplan för gång- och cykeltra-

fikanter. Dessa trafikslag är hänvisade till tunnlar, en norr och en söder om trafikplatsen. 

Ur trygghetsaspekt är tunnlarna av dålig standard. Att ta sig till tunnlarna innebär även 

en omväg på ungefär 300 meter om man som cyklist kommer från Marconigatan eller 

A. Odhners gata.  

Inom planområdet finns två busshållplatser, båda på Olof Asklunds gata. Hållplatserna 

(Olof Asklunds gata och Fältspatsgatan) trafikeras av busslinjerna 82 och 758. Linje 82 

går mellan Marklandsgatan och Brottkärr och linje 758 mellan Heden och Marklandsga-

tan, via Mölndal. Från planområdet till Marklandsgatan tar bussresan ca 5 minuter. Via 

Marklandsgatan går att nå flera spårvagnslinjer (2, 7 och 8) liksom Blå och Rosa Ex-

press. Linje 82 och 758 går normalt med halvtimmestrafik men har ökade turer i anslut-

ning vid rusningstrafik. Vid Marconimotet finns en busshållplats som sedan några år 

inte används.  

I området finns i dagsläget totalt drygt 1000 parkeringsplatser på tomtmark, framförallt i 

anslutning till Olof Asklunds gata, J A Wettergrens gata samt Fältspatsgatan.  
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Tillgänglighet 

Tillgängligheten inom planområdet är förhållandevis god då det generellt sett är plant i 

stora delar av området och merparten av byggnaderna har tillgängliga entréer. Nivåskill-

nader finns i planområdets mitt men detta är till stor del inhägnad tomtmark idag. Inga 

tillgängliga kopplingar finns upp till Änggårdsbergen. 

Utbildningslokaler 

Närmaste skola är idag Flatåsskolan (F-6) och Skytteskolan (F-3). Närmaste förskolor är 

Bildradiogatans förskola och Nymilsgatans förskola. Behovet av förskolor och skolor 

inom planområdet har tidigare varit begränsat i och med att området främst bestått av 

verksamheter.  

Park och grönområden 

Inga underhållna parker eller lekplatser finns i området idag. Planområdet omfattas idag 

inte av sociotopkartan.  

Handel och samhällsservice 

Området består idag av verksamheter med varierande grad av handel, främst med 

skrymmande varor. I området finns bland annat bilförsäljning och däckverkstad. Det lo-

kala centrumet Radiotorget samt en mataffär ligger på andra sidan Marconimotet. Två 

stora handelsområden finns i planområdets närhet; Frölunda Torg finns ca 2 km sydväst 

om planområdet och Högsbo 421 finns drygt 1 km sydöst om området. 

Kommunal service finns framförallt genom stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-

Högsbos lokaler vid Nymilsgatan. I Högsbo finns Högsbo sjukhus och vid Frölunda 

torg finns Frölunda sjukhus. Närmaste vårdcentral är Högsbo sjukhus. Vid Frölunda 

torg finns även Frölunda kulturhus. Närmsta bibliotek är Högsbo bibliotek vid Axel 

Dahlströms torg.  

Teknik 

Eftersom planområdet är ianspråktaget idag finns vatten, avlopp, fjärrvärme, gas, el och 

tele framdraget i området. Ledningarna ligger med några undantag i befintliga gator.  

Störningar  

I samband med programmets framtagande gjordes en miljöstörningsutredning (SWECO 

2016) för att undersöka möjligheten att samlokalisera bostäder med verksamheterna i 

området. I utredningen föreslogs även individuellt anpassade skyddsavstånd till samtliga 

verksamheter, både för bostäder och för svårutrymda verksamheter såsom skolor.  

Sedan utredningen gjordes har aktuell detaljplan påbörjats och i och med planens ge-

nomförande så kommer verksamheter att flytta. Vissa har redan gjort det, såsom den i 

utredningen benämnd som 30b vilken hade ett omfattande skyddsavstånd.  

För kvarvarande verksamheter utanför och i planområdet har en fördjupade riskbedöm-

ningar (Bengt Dahlgren, 2019) gjorts. Utredningarna konstaterar att beräknad kvalitativ 

risknivå för planområdet bedöms vara låg. Risken för dominoeffekter är också låg, 

framförallt då det generellt rör sig om små mängder brandfarliga produkter och att 

byggnaderna är belägna med inbördes avstånd. Några verksamheter som hanterar 
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mindre mängder brandfarlig gas uppfyller inte föreslagna skyddsavstånd till planerade 

svårutrymda byggnader (förskolor och vårdlokaler) där det föreslås riskreducerande åt-

gärder för att kunna genomföra förskoleverksamheten. De åtgärder som föreslås är att 

utrymning från förskolorna ska kunna ske innergård bort från riskkällorna. Detta säkras 

genom planbestämmelse. 

Under granskning 2 inkom nya uppgifter om förändrad verksamhet i verksamhet 51, 

denna har behandlats i reviderad riskbedömning. Ingen åtgärd föreslås med anledning 

av revideringen. 

   

Verksamheter i närområdet och deras skyddsavstånd (SWECO, 2016). Verksamhet 40 

har fel färg och ska vara gulmarkerad. Verksamheterna 35 och 36 ska inte heller flyttas 

i dagsläget. Verksamheterna avger industribuller vilket har tagits med i framtagna in-

dustribullerutredningar.  

Buller  

Utöver buller från gator inom planområdet berörs området av trafikbuller från Dag 

Hammarskjöldsleden som ligger drygt 100 meter från planområdet. Området påverkas 

även av verksamhetsbuller från Pågens och Lilla Harrie Valkvarns verksamheter inne på 

Xteras fastighet Högsbo 5:17, vilket klassas som industribuller. Området påverkas även 

av verksamhetsbuller från Bodycoat och Kahls kaffe söder om planområdet. 

Bullernivåer från Pågens och Lilla Harrie Valskvarns verksamheter ligger idag på ni-

våer som är högre än vad som är lämpligt för att medge bostäder i hela planområdet. 

Kvarnen inom har ett miljötillstånd som anger 40dBA som högsta nivå vid bostadsfasad 

nattetid, detta gäller för befintliga bostäder.  

Inga bostäder eller platser för längre vistelse finns idag i området varför ingen jämfö-

relse med dagens och framtida påverkan från buller har genomförts. 
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Vibrationer 

Flertalet av de befintliga verksamheterna inom planområdet ger upphov till trafik med 

tyngre fordon vilket är den största potentiella källan till vibrationsstörningar. Markvib-

rationer från tung vägtrafik är beroende av vägbanans jämnhet, fordonets hastighet och 

tyngd samt vägens uppbyggnad. Markförhållandena inom större delen av planområdet 

är lermark vilket innebär ökad risk för vibrationsstörningar i byggnader när de är grund-

lagda på lösa jordarter. Vibrationsalstringen till omgivningen från pågående och befint-

liga verksamheter bedöms dock i den miljöstörningsutredning som tagit fram (SWECO, 

2016-05-17) som mycket liten i dagsläget. Genom att de transportintensiva verksamhet-

erna i området minskar och i och med att utbyggnad/ombyggnad av gator ligger i tidigt 

skede av genomförandet bedöms riktvärden klaras för vibrationer både avseende bygg-

nadsskador och komfortvibrationer inom hela planområdet. 

Luft  

Miljöförvaltningen har utfört en luftutredning i samband med planarbetet. Utredningen 

visar att luftkvaliteten i området i nuläget är tillfredsställande enligt miljökvalitetsnor-

merna och att miljömålen för kvävedioxid klaras med avseende på år och timme i de de-

lar som inte ligger i anslutning till Dag Hammaskjöldsleden eller i gaturummet kring 

Olof Asklunds gata.  

  

Beräknade årsvärden (vänster) och dygnsvärden (höger) för kvävedioxidhalter år 2035. 

Lukt 

I anslutning till planområdet finns ett antal verksamheter som alstrar lukt, i den till pro-

grammet framtagna miljöstörningsutredningen undersöktes omgivningens påverkan på 

eventuell ny bostadsbebyggelse. I utredningen konstaterades att luktens karaktär och de 

exponerades tidigare erfarenhet av luktkällan avgör hur besvärande en lukt anses vara. 

Det som främst kan generera luktstörningar i närområdet är Pågens bageri och Kahls 

Kafferosteri. Även Bodycote Ytbehandling AB och Renova AB har verksamheter som 

skulle kunna medföra luktpåverkan. Baserat på information från Bodycotes tillstånds-

process och att den planerade bebyggelsen kommer uppföras mer än 100 meter från 

verksamheten bedöms det osannolikt att verksamheten skulle orsaka luktstörning inom 

planområdet. För Renovas verksamhet bedöms luktutsläppet vid normal drift inte inne-

bära risk för luktstörning. Vid driftstörning kan luktpåverkan från verksamheten inte 

uteslutas, men Renova är redan idag ålagda att skyndsamt åtgärda eventuell dålig lukt 
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från anläggningen, vilket gör att inga ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga för pla-

nens genomförande.  

I samband med exploateringen planeras åtgärder att genomföras på Kahls kaffe som an-

ses ha en mindre angenäm lukt än bageriet, åtgärderna ska säkras genom avtal innan de-

taljplanens tillstyrkande. I Sverige finns inga riktvärden för luktnivåer men för kafferos-

teriet planeras åtgärder för att nå ner i nivåer under två luktenheter per kubik vid 

närmsta bostad. Två luktenheter per kubik är ett vanligt förekommande värde vid nypro-

duktion.  

I granskning 1 utgick planförslaget från att åtgärder på luktkällor gjordes även på På-

gens verksamhet, verksamhetsutövaren har meddelat att de inte är intresserade av att ge-

nomföra några åtgärder för att minska sitt utsläpp av lukt i dagsläget.  

En luktutredning, så kallad CDF-analys, har med anledning av ovanstående tagits fram. 

Resultatet av denna har arbetats in i miljökonsekvensbeskrivningens bedömning. För 

Pågens verksamhet konstateras det att en tydlig lukt riskerar att förekomma inom en stor 

del av det planerade detaljplaneområdet under den tid då produktionen är igång. De be-

räknade lukthalterna överskrider nivåer för luktpåverkan som den i luktutredningen re-

kommenderade högsta omgivningshalten. Bedömningen i miljökonsekvensbeskriv-

ningen anger att även om lukten i sig vanligen väcker positiva associationer medför de 

höga haltnivåerna i området att risken för störning/olägenhet bedöms som stor. Att pro-

duktionen är begränsad i tid och att luktpåverkan därför främst uppstår under kvällstid, 

natt och till tidig eftermiddag får antas reducera de tillfällen då närboende riskerar att 

störas av lukten.  
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Detaljplanens innebörd och genomförande 

Detaljplanen medger uppförande av ca 1900 bostäder, lokaler för centrumändamål, nya 

arbetsplatser, F-9 skola och tre förskolor. Avsikten är att skapa en tät stadsdel med en 

mängd aktörer och ett stort utbud av aktiviteter. Med Änggårdsbergen i direkt anslut-

ning finns mycket goda möjligheter till rekreation. I området föreslås två större parker 

med olika funktioner liksom flera mindre pocketparks på kvartersmark. Området ska 

vara en stadsdel för alla och vara attraktiv för såväl barnfamiljer som för gamla och 

unga. En tät bebyggelse med närhet till kollektivtrafik, handel och service ger förutsätt-

ningar för ett vardagsliv utan biltransporter.  

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

och underhåll. Exploatör ansvarar för utbyggnad av kvartersmark.  

Perspektiv, sett från sydväst, Okidoki! Arkitekter. 

Bebyggelse 

Planförslaget möjliggör ny stadsbebyggelse i form av en tät kvartersstruktur med ca 

1900 bostäder när området är fullt utbyggt. Kvartersstrukturen inom området är baserad 

delvis på dess befintliga terräng och struktur men även för att skapa bättre stråk och 

kopplingar internt inom planområdet liksom för en möjlig fortsättning både norr som 

söder om planområdet. Kvarterens storlek varierar men är generellt ungefär 55 gånger 

65 meter. Norr om Gruvgatan finns ett storkvarter. Majoriteten av bebyggelsen inom 

planområdet ligger på 4 till 8 våningar med några undantag, 7 st byggnader tillåts nå 

upp till 16 våningar.  

Den nya bebyggelsen medger en hög täthet räknat i invånare per hektar. Detta ställer 

stora krav på utformning av kvarter, placering av platser och torg samt variation i skala. 

En medveten blandning av byggnadshöjder och hustyper blir viktig för att tillåta solljus 

bryta igenom och nå ned till gatu- och gårdsnivå. Avsikten är att bebyggelsen i varje 

kvarter ska vara lägre i söder för att på så sätt ge bättre solljusförhållanden på gårdarna. 
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Illustrationsplan, med kvartersnumrering. Okidoki! Arkitekter 

Inom varje kvarter uppmuntras variation i höjd, volym och gestaltning mellan respek-

tive byggnader. Det finns ett framtaget kvalitetsprogram som samtidigt avser att hålla 

ihop gestaltningen mellan kvarteren. Inom kvarteren regleras högsta bruttoarea, både to-

talt inom kvarteret och totalt för bostäder. Avsikten med begränsningen av bostadsända-

mål är att säkerställa att områdets kommunala service är tillräcklig för de tillkommande 

bostäderna, men även att kvarteren ska kunna innehålla verksamheter. Inom bestämmel-

sen D1 ryms exempelvis boenden med stort inslag av vård. Det innebär en ökad service 

och en form av boende som inte innebär ett ökat behov av förskoleplatser och skola i 

området. En sådan verksamhet bör räknas som vårdändamål även om den skulle kunna 

anses ligga inom bostadsändamålet.  

Byggrätten begränsas av byggnadshöjder och gårdarna får endast förses med komple-

mentbyggnader. Alla byggnadshöjder kan i alla delar inte nås utan att begränsningen av 

kvadrtatmeter bruttoarea överskrids. Planförslaget möjliggör generellt en hög täthet, ca 

226 invånare/hektar, med parker och naturområde inräknade. 

För att en tät stadsdel ska vara attraktiv krävs en variation av händelser i gaturummen 

såsom parker, butiker, serveringar och platser liksom i fasaduttryck. Aktivering av taken 

kan skapa en extra bostadsgård med ökad möjlighet till umgänge. För att uppmuntra till 

aktivering av byggnadernas tak medges att inglasat uterum eller växthus på tak, om to-

talt 150 m2 per användningsområde, inte påverkar beräkningen av exploateringstalet. 
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Växthuset/uterummet som uppförs under denna bestämmelsen får inte tillhöra en en-

skild lägenhet.  

Användning  

Planområdet består idag av arbetsplatser och syftet är att området även i fortsättningen 

kommer att ha ett stort antal arbetsplatser. Omkring 22% av planens totala bruttoarea är 

avsett för annat än parkerings- eller bostadsändamål. Framförallt kommer de nya till-

skotten av arbeten finnas inom service och kontor där den mest koncentrerade delen 

finns i en ny större kontorsbyggnad väster om Olof Asklunds gata och söder om Pågens.  

Avsikten är att även verksamheter ska kunna finnas kvar i närområdet för att på så sätt 

möjliggöra en användning under större delen av dygnet. Pågen kommer fortsatt att vara 

en stor arbetsplats i närområdet.  

I ett flertal kvarter finns även användningen D1- Vård inklusive vårdboende, ej sjukhus, 

som användning. Genom denna kan exempelvis äldreboenden med ett stort inslag av 

vård i boendet uppföras. Därigenom stärks den offentliga servicen ytterligare i området. 

Sjukhus har undantagits bland annat på grund av att sjukhus medför stora trafikflöden 

som inte tagits höjd för i planen.  

 

Strukturskiss: De mörkgröna lägena är ett exempel på placering av verksamheter i bot-

tenplanen inom området. Ljusgröna ytor illustrerar lägen för skola och förskola. Karta: 

Okidoki! Arkitekter 

I områden utsatta för högt industribuller finns användingen B2 -endast bostadskomplet-

terande ändamål. Inom användningen ryms gemensamma utrymmen t.ex. entréer, trapp-
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hus, korridorer, lägenhetsförråd, tvättstuga och liknande ändamål. De gemensamma ut-

rymmena får inte innehålla gemensamma bostadsrum t.ex. en gemensam matsal på ett 

äldreboende. Inom användningen ryms inte heller någon del av enkild bostad.    

Aktiva bottenvåningar möjliggörs i nästan alla kvarter och krävs i områdets huvudstråk, 

Olof Asklunds gata, Fältspatsgatan, A. Odhners gata och JA Wettergrens gata. I dessa 

lägen regleras även bottenvåningarnas minsta takhöjd för att underlätta etablering av 

verksamheter genom bestämmelsen ”b1”.  

Då planen syftar till att skapa en tät stadsdel med många aktörer finns krav på aktiva 

bottenvåningar. Detta regleras genom bestämmelsen ”e3 – Minsta bruttoarea i entreéplan 

intom anvåndningaområdet som mot gata ska utgöras av lokaler för centrum- eller ver-

samhetsändamål.” Av områdets bottenvåningar mot gata (separata skolbyggnader bort-

räknade) finns krav så att endast verksamheter/centrumändamål tillåts i ca 22 % av bot-

tenvåningarnas bruttoarea inom området som helhet. I huvudstråket motsvarar det 63 % 

av bottenvåningarna som är lokaler (se karta ovan). Som jämförelse så har Linnéstaden 

36% aktiva fasader. I den jämförelsen ska det dock tas till hänsyn att procentandelen för 

planen är bruttoarea och för Linnéstaden i aktiva fasader. Troligt är att procentandelen 

för planens aktiva fasader överstiger 22% i och med att cykelrum och hisschakt etc. 

kommer att behöva placeras i byggnadskropparna som har aktiva fasader. För ytterligare 

jämförelse har Gamlestaden en aktiv fasaddel på 9% och Sannegården/Lindholmen 5%. 

I ett kvarter närmast korsningen Olof Asklunds gata – A Odhners gata är byggrätterna 

utformad för att möjliggöra för livsmedelsbutik, vilket är anledningen till att gården i de 

kvarteren tillåts uppföras upphöjd.  

Kravet på verksamheter i bottenplan är högt ställda och ligger över för vad en handelsa-

nalys visar är kommersiellt motiverat. Under utbyggnadstiden för de första etapperna är 

underlaget för handel än lägre varför det bör tillåtas tillfälliga användningar i byggna-

dernas bottenplan under utbyggnadstiden. Denna användning får dock inte hindra en en-

kel omvandling till verksamhetsändamål.  

Inom tre av kvarteren föreslås förskolor där två finns i kvarterens nedre våningar medan 

den tredje består av fristående byggnad. Förskolorna är placerade så att de bidrar till att 

aktivera gatumiljön samtidigt som de ligger intill grönstrukturer. Totalt finns utrymme 

för 16 avdelningar med ca 31 m² gårdsyta per barn. Kvadratmetrarna överstämmer inte 

helt med ramprogrammet för staden men avsteg bedöms som motiverat då flera av för-

skoleskolgårdarna ligger i anslutning till ett grönområden betecknat med PARK. 

I planområdets östra del finns en större F-9 skola för 700-930 elever. Skolbyggnaden 

medger byggnadsarea för en fullstor idrottshall. En planbestämmelse anger att om bygg-

nader upptar större yta än 4000 m2 i byggnadsarea ska del av taket utformas som skol-

gård och i någon del ligga i nivå med omgivande mark. Exempelvis om byggnader inom 

skolområdet upptar 6000 m2  i byggnadsarea ska 2000 m2 av taket utgöras av gård. Ge-

nom bestämmelsen säkerställs att utemiljön för skolbarnen blir omkring 15m2 per barn 

vid 700 elever. Om fler elever ska tillåtas behöver en större yta av taket tas i anspråk 

som gård. Kvadratmetrarna överstämmer inte helt med ramprogrammet för staden men 

avsteg bedöms som motiverat då området ligger i direkt anslutning till ett grönområde 

betecknat med NATUR. Naturmarken är kuperad och är inte tillgänglighetsanpassad 

men anses ändå vara en kvalité för utemiljön intill skolan. 
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Ett parkeringshus föreslås vid Olof Asklunds gata. Lägen för transformatorstationer 

medges i parkeringshuset, i anslutning till skolan, i två fristående lägen samt i kontors-

byggnaden i sydväst. En byggnad på två våningar för tryckstegringsstation för dricks-

vatten placeras i grönkilen. Anläggningens placering är vald utifrån förutsättningarna att 

den behöver ligga i en lågpunkt samt att den kan innebära buller och placeras därför så 

långt från bostäder/förskola som möjligt. Tryckstegringsstationen ligger intill ena entrén 

till stadsdelsparken och ska därför hålla en hög nivå på gestaltning för att bidra till en 

attraktiv miljö. Byggnaden byggs av Kretslopp och Vatten.  

Kvalitetsprogram 

Ett kvalitetsprogram för allmän plats och för kvartersmark har tagits fram gemensamt 

mellan exploatören och stadens förvaltningar och är en del av granskningshandlingarna. 

Kvalitetsprogrammet identifierar och motiverar inom vilka delar en högre ambition än 

standardutformning är önskvärd. Det beskriver och förklarar även kopplingar och gräns-

snitt mellan privat kvartersmark och allmän platsmark, för att skapa en väl sammanhål-

len stadsdel. Programmet utgör ett hjälpmedel för kommande projektering, bygglovs-

hantering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och anläggningar inom planområ-

det. Plankartan har med en upplysning till de delar i kvalitetsprogrammet som rör kvar-

tersmark. Kvalitetsprogrammet är inte styrande genom en planbestämmelse men både 

staden och exploatörerna ska eftersträva att följa programmets intentioner.  

 

 
Illustration i gatuvy över den bostadsnära parken. Bild: Okidoki! Arkitekter.  
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Kvarterstrukturen i stadsdelen innebär att bostadsgårdarna är slutna, vilket ger bra förut-

sättningar för en halvprivat och omhändertagen miljö. 

Ett typkvarter redovisas i kvalitetsprogrammet vilket slår fast vid vissa principer för ut-

formning av kvarteren i området:  

• Förutsättningar ska ges för odling, trädplantering. På ca en tredjedel av kvarterets 

tak föreslås vistelseytor med odling och rekreation 

• På gårdar med garagebjälklag säkerställs ett planteringsdjup för att skapa goda för-

utsättningar för gröna gårdar. 

• Kvarteren ska ha gemensamma platser för lek och vistelse i bästa läge 

• Sockelvåningar markeras och ges särskild omsorg i utformningen då det är de som 

syns på nära håll. De aktiva bottenvåningarna ramas in genom en palett av kvalita-

tiva materialval, förskjutningar i fasad, uppglasade cykelrum, variation i fasadöpp-

ningar. 

• Majoriteten av fasaderna mot gata utformas i tegel. 

• De höga byggnaderna ska ha en hög ambitionsnivå i dess utformning i och med att 

de syns på håll.   

Etappindelning 

I och med storleken på planområdet kommer utbyggnaden att ske i etapper och de första 

etapperna kommer behöva förhålla sig till intilliggande verksamheter och de störningar 

de genererar, såsom beskrivna i den miljöstörningsutredning som utförts (SWECO, 

2016) liksom i riskbedömningarna (Bengt Dahlgren, 2017 och 2019). För att underlätta 

I arbetet med kvalitetsprogram-

met har ett typkvarter tagits 

fram för att visa på vilka ambit-

ioner som har funnits för ge-

staltningsprinciperna under de-

taljplaneskedet.  
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utbyggnadsetapperna är områdets struktur delvis anpassad till dagens gatunät och bygg-

nader. Etapputbyggnaden har varit en förutsättning i miljökonsekvensbeskrivningen.   

Etapp 1, 2019-2022 

  

Karta med etapp 1 

Den första etappen omfattar ca 500 lägenheter, ca 45 000 m2 bruttoarea bostäder. I 

etapp 1 ska även skolan byggas ut i sydöst samt P-anläggningen vid Olof Asklunds gata. 

I och med att området i ett tidigt skede inte kommer att ha ett underlag för att fylla F-9 

skolan så kommer denna att ges möjlighet för att även rymma förskoleklasser. Totalt in-

går ca 72 000 bruttoarea i etapp 1. Delar av grönkilen ska vara färdigställd, resten som 

ännu inte kommer att vara anlagd som park kommer att vara tillgänglig som naturmark. 

Verksamhetslokaler ska finnas längs huvudstråken och avsikten är att en livsmedelsbu-

tik ska etableras inom området. De verksamheter som enligt miljöstörningsutredningen 

kan innebära en störning för bostäder eller skolverksamhet ska enligt etapputbyggnaden 

inte lägre vara verksamma vid inflyttningen. Hela etappen bedöms vara färdigställd un-

der 2022. 

Till den första etappen kommer de stora stråken i området att vara utbyggda, Olof 

Asklunds gata, Fältspatsgatan, A. Odhners gata, J.A Wettergrens gata och Gruvgatan. 

Busshållplatsen i höjd med Fältspatsgatan, busshållplatsen på Marconimotet och kopp-

lingen över Marconimotet bedöms vara färdiga till 2021-2022.   



 

Göteborgs Stad, Planhandling  33 (107) 

Etapp 2, 2022-2025 

  

Karta över etapp 2 

Den andra etappen förväntas vara färdigbyggd år 2025 och bedöms omfatta ca 86 000 

m² bruttoarea bostäder. Samtidigt beräknas den bostadsnära parken, grönkilen och större 

delen av gatunätet vara utbyggt, bild ovan. 

 

Etapp 3, 2025-2029 

 

Den tredje etappen omfattar det färdiga området vilket bedöms vara klart 2029. Till dess 

har resterande 60 000 m² bruttoarea bostäder tillkommit liksom ytterligare verksamheter 

vid huvudstråken. Totalt inom området finns nu ca 246 000 m2 bruttoarea varav 191 000 

är bostäder.  
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Genomförandestudie  

I och med detaljplanens deltagande i BoStad2021 har planen haft ett särskilt genomfö-

randefokus. En genomförandestudie tas fram parallellt med planarbetet. Genomförande-

studien säkerställer t.ex. att utrymme i gata finns för att uppnå de kvaliteter som detalj-

planen syftar till att skapa. Några av de frågor som genomförandestudien behandlar är: 

Plats för träd i gata, kostnadsbedömning av allmän plats, typ av markbeläggning, höjder 

för mark anpassade till hela planens förutsättningar, ledningsplan, konkret förslag på 

dagvattenhantering etc.  

Solförhållanden 

 
Solstudie för planområdet kl 12 vid höst/vårdagjämning. 

En solstudie för varje kvarter har tagits fram för att visa den förslagna bebyggelsens 

skuggeffekter. I och med att det inte är några befintliga bostäder i närhet till den nya be-

byggelsen så har fokus legat på att visa på den tillkommande bebyggelsens förutsätt-

ningar. Ny bebyggelse avses utformas med lägre delar i kvarterens södra delar och 

högre i dess norra och västa delar vilket innebär bättre solljusförhållanden inom bo-

stadsgårdarna men sämre för gatumiljön. En del av anpassningen med högre höjder i 

väster har genomförts för att få bättre ljudmiljö avseende industribuller. Några av de 
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högre byggnaderna kastar förhållandevis långa skuggor men i och med de högre bygg-

nadernas förhållandevis smala karaktär, pågår skuggningen under en kortare period. 

Detta regleras genom begränsning av bruttoarea per våningsplan från våning 9 och 

uppåt. Fullständig solstudie (Okidoki! Arkitekter, 2019) bifogas detaljplanen.  

Kulturmiljö 

I kulturmiljöunderlaget till programmet är siktlinjer från fornlämning 188 redovisade 

som viktiga för dess visuella koppling med andra boplatser och gravar i närområdet och 

för att öka förståelsen av landskapet. I dialog med stadsmuseet har även studier gjorts 

från fornlämning 167. Bebyggelsens maximala höjd om 16 våningar innebär att siktlin-

jerna från utblickspunkterna fortsatt gör det möjligt att uppleva landskapet från fornläm-

ningen. Vyer från lämningarna redovisas nedan.  

Elevation genom området med utblickspunkterna 167 (vänster) och 188 (höger) utpe-

kade. (Okidoki Arkitekter) 

Utblick åt sydväst från VF167

Utblick åt nordväst från VF167.  

167 
188 
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Utblick åt sydväst från VF188:1.  

Bevarande, rivning 

Vid en utbyggnad enligt planförslaget 

kommer majoriteten av bebyggelsen i 

området att rivas. Rivningen i planens 

södra delar har redan påbörjats. Reste-

rande delar av rivningarna kommer ske 

efter hand att de verksamheter som finns 

i området idag flyttar ut vilket kommer 

att bidra till en dynamik i stadsdelens 

blandning under utbyggnadsfasen.  

Två villor som inte användes som bo-

städer låg där Högsbo by tidigare låg. 

Dessa har rivits. 

Trafik och parkering 

I huvudsak nyttjas den befintliga gatustrukturen i området men strukturen blir mer fin-

maskig. Huvudparten av trafiken kommer fortsatt att nå området från Dag Hammar-

sköldsleden via J A Wettergrens gata och A Odhners gata. Olof Asklunds gata blir fort-

satt områdets huvudgata i nord-sydlig riktning men får en till koppling i öst-västlig rikt-

ning. Fältspatsgatan kommer att finnas kvar och blir planområdets huvudgata i öst-väst-

lig riktning. Den gång- och cykelväg som idag finns mellan Fältspatsgatan och Ingela 

Gathenhielms gata omvandlas till en gata även för biltrafik. Fältspatsgatan avslutas i de-

taljplanen i en vändplan i höjd med grönkilen, men avsikten är att gatan i en senare de-

taljplan kopplas till Gruvgatan i norr i det läge som det nu finns en gångväg. Pågens 

verksamhet trafikmatas i dag från Olof Asklunds gata i höjd med Fältspatsgatan, vilket 

den även i fortsättningen planeras göra.  

Gång- och cykelvägen förbi Marconimotet förbättras. I trafikplatsen Marconimotet finns 

målade spärrfält mellan körbana och räcke. Dessa ytor föreslås för en separerad gång- 

och cykelbana i motet för att på så sätt överbrygga en av de svaga länkarna i gång- och 

cykelnätet. Åtgärden innebär fler konfliktpunkter med de motorburna trafikanterna men 

skapar samtidigt en genare och tryggare väg över leden i detta läge. Med föreslagen åt-

gärd ökar tillgängligheten till serviceutbud på den västra sidan av Dag Hammarskjölds-

leden. Det lokala centrumet Radiotorget skulle med den nya cykelkopplingen ligga 

De två husen som rivits. 
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drygt 800 meter från de nya bostäderna. Dessa åtgärder går att göra enligt gällande de-

taljplan.  

Huvudgator, lokalgator, lågfartsgator och gång-/cykelvägar inom planområdet. 

Vid  anläggande av fastighetsutfarter ska god sikt upprätthållas och följa de krav som 

ställs på fri sikt i teknisk handbok, Trafikkontoret Göteborgs stad. Siktkraven skiljer sig 

åt mellan olika typer av gator beroende på dess funktion. Sikten i korsningarna på all-

män plats har studerats i planarbetet. Vid anläggande av utfarter är det även viktigt att 

de placeras så att en god kapacitet och trafiksäkerhet kan uppnås.  

Kollektivtrafiken kommer att trafikera Olof Asklunds gata även fortsatt, med stopp i 

Fältspatsgatan och JA Wettergrens gata. Vid en framtida omvandling av Dag Hammar-

sköldsleden till boulevard kan behovet av tät busstrafik på Olof Asklunds gata förändras 

och större fokus läggas på boulevarden. En möjlig kollektivtrafikdragning i planområ-

dets östra del (som redovisades i programmet), från A Odhners gata via Fältspatsgatan 

vidare till Gruvgatan och J A Wettergrens gata har förberetts i planen. Med minst 500 

bostäder utbyggda i första etappen finns också ett underlag för en utökad busstrafik på 

Olof Asklunds gata. Busshållplatslägen som möjliggör för expressbuss eller motsva-

rande föreslås på de norra ramperna av Marconimotet. I kombination med den nya 

Kv1 

 

Kv2 

 

Kv7 

 

Kv8 

 Kv10 

 

YB2 

 

Marconimotet 
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gång- och cykelbanan skapas tryggare gångvägar till och från kollektivtrafikhållplats för 

områden på respektive sida om Dag Hammarskjöldsleden.  

Utfartförbud finns på A Odhners gata, delar av Olof Asklunds gata och JA Wettergrens-

gata samt vid den planerade busshållplatsen på Fältspatsgatan. Utfartsförbuden är bl a 

satta för att minimera antalet konflikter mot oskyddade trafikanter på de stora gång- och 

cykelstråken samt minska antalet in- och utfarter mot huvudgatorna med stort trafik-

flöde och busstrafik. 

Gator, GC-vägar 

Gatorna i området avses ha olika hierarki vilket ska spegla vilket trafikslag som är prio-

riterat där. A Odhners gata, som idag är en gata som kopplar samman stadsdelar, ska 

fortsatt ha den användningen. Den kommer dock att ha fler angöringspunkter än idag. 

Olof Asklunds gata och Fältspatsgatan, bibehålls i sina nuvarande sträckningar men 

breddas något och får fler anslutande gator. I området skapas ett flertal lokalgator vars 

uppgift är att sprida trafiken inom området. Den gång- och cykelväg som idag samman-

kopplar Fältspatsgatan och Ingela Gathenhielms gata blir istället en gata. Avsikten är att 

alla gator ska ha möjlighet att ha trädrader för att på så sätt bidra till att skapa attraktiva 

gatumiljöer och föra Änggårdsbergens grönska närmare bostäderna.  

En ny lokalgata föreslås norr om och parallellt med Fältspatsgatan. På grund av att vissa 

delar av gatans sträckning går i bergsskärning kan delar av gatusektionen behöva variera 

längs sträckan.     

 
Sektion över möjlig utformning av Olof Asklunds gata vilken medges en bredd på ca 26 

meter för att rymma busshållplats, trädrad samt goda ytor för gång och cykeltrafikan-

ter. 
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Sektioner, möjlig utformning av Fältspatsgatan med en bredd på ca 19 m (vänster) re-

spektive föreslagen ny gata parallellt norr om Fältspatsgatan, ca 16 m (höger). Bilden 

på Fältspatsgatan visar exempel på utfomning när eventuell bebyggelse norr om gatan 

är detaljplanelagd och uppförd. Bilder: Okidoki! Arkitekter  

De större gatorna i området får nya separerade gång- och cykelvägar, vilka gent ska 

kunna nå det vidare cykelnätet i A Odhners gata eller i Dag Hammarsköldsleden. Med 

en bättre koppling via Marconimotet skapas tryggare och närmare vägar till service och 

handel i Frölunda. Utformningen för gång- och cykelvägarna över motet blir viktig för 

att hålla säkerheten, framför allt för barn/unga. Farthinder föreslås t ex vid GC-passa-

gerna för att öka trafiksäkerheten. Förslag på utformning redovisas nedan. Även de ga-

tor som matar förskolor och skola får separata gång- och cykelvägar för att på så sätt sä-

kerställa säkra kopplingar.  

 

Ny gång och cykelkoppling och nya busshållplatslägen föreslås i Marconimotet  
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Lågfartsgatorna anläggs i en nivå utan kanter och följer principen att gång- och cykel-

trafik går före bilism. Möblering tillåter passage även för större fordon, men saktar ner 

farten och annonserar att låg fart råder. Lågfartsgatorna skiljer sig från det övriga gatu-

nätet. De har inte kopplingar ut mot A Odhners gata, och kommer därför inte att ha ge-

nomfartstrafik, utan mest trafik med mål på gatan. Övriga gator i området har mer trad-

itionell gatustruktur, med trottoarer och körfält åtskilda. 

Kvartersgator 

Inom området finns delar av gatunätet som föreslås som kvartersgator. Det är mellan 

kvarter 1 & 2, 7 & 8 samt mellan kv 10 & YB2. Dessa gator följer den övergripande 

strukturen och delar av kvarter. Dessa gator kan ges en annan funktion än övriga gator. 

T.ex. möjliggörs för uppställning av bilpoolsplatser vilket inte är möjligt på övriga ga-

tor. Kvartersgatan mellan kv 7 & 8 kommer i norr avslutas med en skärm som avser att 

skydda från verksamhetsbuller.   

Belysning 

Visionen är att stadsdelen har armaturer på stolpar längs de större gatorna, medan vissa 

av lågfartsgatorna har linhängd belysning. Lekmiljöer och sittplatser i området upplyses 

så att platserna upplevs trygga även kvällstid. Kreativa lösningar med infälld belysning i 

möbler och liknande kan minska behovet av övrig belysning och göra att själva platsen 

lyser upp.  

Belysningen i området ska anpassas så att närliggande fladdermösskolonier inte påver-

kas negativt.  

Vybild över lågfartsgata i området vilka föreslås få en smalare sektion, ca 12 meter. 

Bild: Okidoki! Arkitekter  
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Trafikalstring   

En trafikanalys är framtagen som redovisar den framtida trafikalstringen från planområ-

det, samt hur trafiken fördelar sig på det statliga vägnätet. Den nya exploateringen be-

räknas ge tillskott om totalt (båda riktningar) ca 1200 fordon per dygn. Den tillkom-

mande trafiken fördelar sig relativt jämnt ut på Dag Hammarskjölds leden där ca 50 % 

bedöms köra norrut och drygt 40 % söderut mot Järnbrottsmotet. Där fördelas trafiken 

sedan till de statliga lederna, Söderleden, Västerleden och Säröleden.   

Sammanfattningsvis förväntas  den nya bebyggelsen bidra med ett tillskott på ca 230 

fordon per dygn på Söderleden öster om Järnbrottsmotet, vilket motsvarar ca 25 fordon 

under maxtimmen.  Västerleden väster om Järnbrottsmotet bedöms få ett tillskott på ca 

132 fordon per dygn, vilket motsvarar ca 13 fordon under maxtimmen. På Säröleden sö-

der om Järnbrottsmotet bedöms tillskottet bli ca 132 fordon per dygn, vilket motsvarar 

ca 13 fordon under maxtimmen. 

Stadens bedömning är att planens påverkan på det statliga vägnätet är marginell och att 

utbyggnaden inte utgör någon påtaglig skada på riksintresset för kommunikation.  

Staden gör vidare den generella bedömningen att bostadsutbyggnad i Göteborg, även i 

de fall bebyggelsen lokaliseras nära en statlig väg, i lägre grad kommer att bidra till tra-

fikbelastningar på de statliga vägarna än vad som skulle ske om motsvarande mängd bo-

städer skulle byggas längre från regionens kärna. Utbyggnader i tätorten Göteborg är att 

föredra med hänvisning till att boende i Göteborg har betydligt lägre bilanvändning än 

vad som är fallet i andra delar av regionen. Bilanvändningen bland göteborgarna förvän-

tas också ytterligare minska genom att staden har uttalade mål för arbete med mobili-

tetsplanering för minskat bilresande 

Västerleden  

Göteborg väntas fram till år 2035 växa med 150 000 invånare och 80 000 arbetsplatser 

och därmed växa till en nära storstad. Göteborgs Stad vill att mycket av stadsutveckl-

ingen för att bygga denna nära storstad ska ske genom förtätning i det vi kallar för mel-

lanstaden, det vill säga i den sammanhängande staden utanför stadskärnan. Med det 

ökade antalet invånare i staden antas också antalet resor till, från och inom staden öka 

proportionerligt, vilket ställer nya krav på såväl trafiksystemet som på förändrade rese-

beteenden. Detta är förutsättningar för att möjliggöra den önskade tillväxten av region-

kärnan som vi ser framför oss och som är ett övergripande mål för förtätningen i staden. 

Med en tätare stad kan fler invånare få nära till mataffären, skolan, busshållplatsen och 

annan service – allt det som gör vardagen lite enklare. Staden vill härigenom skapa fler 

attraktiva platser för boende, besökare och för det näringsliv som önskar växa eller eta-

blera sig i staden. 

Förutsättningar för stadsutveckling 

En förutsättning för att möjliggöra denna stadsutveckling är att trafiksystemet genom 

olika åtgärder kan ställas om i en mer hållbar inriktning. Samtidigt skapar förtätningen i 

sig själv förutsättningar för en omställning av trafiksystemet. Förutsättningarna för en 

hållbar stadsutveckling för bebyggelse- och infrastrukturplaneringen är således ömsesi-

digt beroende av varandra och dess växelverkan måste därför beaktas igenom hela pla-

neringsprocessen. Därmed finns också möjligheter till att genom stadsplanering påverka 

trafikalstringen för olika trafikslag i önskad riktning. Detta blir möjligt eftersom andelen 
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resor med ett givet trafikslag antas påverkas av förutsättningarna att resa med detta tra-

fikslag, samtidigt som antalet resor för samtliga trafikslag antas vara konstant för ett gi-

vet antal invånare. Gällande inriktnings- och effektmål för denna stadsutveckling kan 

utläsas i Göteborgs Stads styrdokument Trafikstrategi för en nära storstad Göteborg 

2035 samt i Strategi för utbyggnadsplanering Göteborg 2035, dokument som ska ses 

som konkretiseringar av Göteborgs Stads översiktsplan. 

Södra mellanstaden och dess trafikleder 

Södra mellanstaden omfattas av Högsbo, Frölunda och Tynnered. Området omgärdas 

av de fyra stora trafiklederna Västerleden, del av Oscarsleden, Högsboleden samt Dag 

Hammarskjöldsleden. Idag fyller trafiklederna viktiga funktioner för vägtrafiken. De två 

först nämnda lederna, Västerleden samt Oscarsleden, har staten som huvudman och är 

klassade som riksintresse kommunikation. Det är bland annat Västerledens funktion 

som korridor för näringslivets transporter till Göteborgs Hamn som är anledningen till 

riksintresset. Idag trafikeras Västerleden av närmare 60 000 fordon per vardagsmedel-

dygn. Västerleden och Oscarsleden fyller också en viktig funktion som en del i Göte-

borgs Stads lokalnät, genom att de avlastar Göteborgs centrala delar från biltrafik. 

Högsboleden och Dag Hammarskjöldsleden är däremot kommunala leder. De har idag 

viktiga funktioner för vägtrafiken genom att koppla ihop de perifera södra och västra 

delarna av staden med Göteborgs innerstad. I dag finns dock tankar om ändrad framtida 

funktion för dessa trafikleder. För Dag Hammarskjöldsleden är tankarna långt gångna 

och det pågår ett arbete med att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en stadsgata. 

Dag Hammarskjöldsleden trafikeras idag av runt 30 000 fordon per vardagsmedeldygn. 

Trots att lederna idag utgör en viktig funktion för vägtrafiken så utgör de samtidigt en 

barriär sett ur det sociala perspektivet. Detta blir extra tydligt när staden vill stadsut-

veckla, växa och bli större. 

Effekter av förtätningen 

Bostadsutvecklingen i södra mellanstaden beräknas ge ett tillskott av totalt 30 000 bo-

städer i området. Då är utbyggnaden i utbyggnadsplaneringen såväl som den senare till-

komna stadsutvecklingen kring Dag Hammarskjölds boulevard medräknad. En stor del 

av dessa bostäder väntas byggas fram till år 2035. Med dagens tankar om bostadsut-

veckling i södra mellanstaden kommer det innebära att södra mellanstaden fullt utbyggd 

i princip kommer få en fördubbling av antalet invånare jämfört med vad det bor där 

idag. Det innebär ett tillskott på 45 000 invånare och mer än 135 000 resor per dygn 

jämfört med idag. I samklang med stadens klimatstrategi krävs enligt trafikstrategin en 

minskning av antalet bilresor med 25 procent år 2035 jämfört med 2011. Det innebär en 

fördubbling av antalet resor till fots, med cykel, samt med kollektivtrafik, vilket är i 

linje med K2020 där större omställningar bör ske där bäst förutsättningar finns. Södra 

mellanstaden är ett sådant område där förutsättningarna för att uppnå just en sådan 

större omställning av trafiksystemet finns. För biltrafiken innebär den tänkta förtät-

ningen 38 000 fler bilresor och 46 000 kollektivtrafikresor per dygn jämfört med 2011 

års nivå, om trafikstrategins viljeinriktning uppfylls. Trafikstrategins färdmedelsfördel-

ning har brutits ned på områdesnivå för att utgöra ett verktyg för den planering som sker 

i program, detaljplaner och ombyggnader. Det innebär att det är mot denna trafikfördel-

ning som planeringen och trafikalstringen ska beräknas ifrån. Det innebär också att de 

frågor som berör infrastrukturinvestering och genomförande blir extra viktiga att fast-

ställa redan i tidigt skede. De olika planområdenas bidrag till de nödvändiga systemåt-
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gärderna kan då fastställas, och tillika konsekvenserna av avvikelser från denna plane-

ring. En sådan helhetsbild av områdets utveckling bidrar också till att skapa en förstå-

else hos exploatörerna för de investeringar som kommer att krävas på områdesnivå för 

att exploatera södra mellanstaden. 

Arbete som främjar utvecklingen i södra mellanstaden 

Utöver Göteborgs Stads planering för förbättrade förutsättningar för gång- och cykeltra-

fik genomförs även planeringsarbete för den framtida kollektivtrafiken i linje med sta-

dens mål. Göteborgs Stad samverkar med Västra Götalandsregionen, Mölndal och Par-

tille i ett gemensamt projekt som syftar till att säkerställa kapaciteten och kvaliteten i 

kollektivtrafiken med sikte på 2035, vilket är en vidareutveckling av K2020. Denna ut-

veckling av kollektivtrafiken i södra mellanstaden är en viktig del i den omställning av 

trafiksystem som är nödvändig för att möjliggöra den önskade stadsutvecklingen i om-

rådet. Göteborgs Stad har via trafikkontoret initierat ett arbete med en åtgärdsvalstudie i 

södra mellanstaden, under namnet Åtgärdsvalsstudien ÅVS Södra Mellanstaden. Arbe-

tet ska bedrivas i enlighet med den metod som Trafikverket tillsammans med Sveriges 

kommuner och landsting och Boverket har arbetat fram. För Åtgärdsvalsstudien ÅVS 

Södra mellanstaden är syftet att hitta åtgärder som resulterar i att de nationella transport-

politiska målen och trafikstrategins målsättningar kan uppfyllas inom det område som vi 

kallar för södra mellanstaden. Målen ska vara uppfyllda efter det att södra mellanstaden 

byggts ut i enlighet med utbyggnadsplaneringen och annan tänkt planering som Göte-

borgs Stad ser framför sig. Arbetet med Åtgärdsvalsstudien ÅVS Södra Mellanstaden 

pågår.  

Detaljplanens förhållning till Trafikstrategin  

Framdriften av planerna i BoStad2021 pågår parallellt med ÅVS-arbetet. Under tiden 

som arbete med ÅVS:en pågår är inriktningen är att varje detaljplan ska bidra till den 

omställning av trafiksystemet som är nödvändig för att trafikstrategins mål ska uppnås. 

Lösningar som är nödvändiga och som ligger utanför detaljplaneområdena på system-

nivå hanteras i ÅVS:en. Aktuellt planförslaget förhåller sig till Trafikstrategin enligt föl-

jande;  

• Området ligger i nära anslutning till två större kollektivtrafiknoder; Frölunda 

Torg och Marklandsgatan. Buss trafikerar mellan dessa noder med turer under 

större delen av dygnet. Västtrafik har gett besked om att det i och med utbyggna-

den finns goda förutsättningar för att uppgradera de befintliga busslinjerna som 

idag trafikerar området.   

• En ny busshållplats föreslås i anslutning till Marconimotet med god närhet till 

planområdet via gång och cykelstråk längs med A. Odhners gata. Diskussioner 

har förts med Västtrafik vilka ställt sig positiva till att befintlig expressbuss eller 

motsvarande in till centrum kan trafikera den nya hållplatsen.  

• Planområdet ligger med god anslutning till pendelcykelvägen längs Dag Ham-

marskjöldsleden med anknytning till Marklandsgatan och Frölunda torg. I sam-

band med exploateringen uppstår behovet av nya bredare cykelbanor bland annat 

längs med Olof Asklunds gata och A Odhners gata för att bidra till en god struk-

tur och kopplingar, bland annat ner mot verksamheter och affärer vid Högsbo 
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421 där det finns flera olika verksamheter (drygt en kilometers avstånd). Till-

gängliga gång- och cykelvägar planeras till den nya skolan och samtliga försko-

lor inom planområdet. 

• Ett stort antal arbetsplatser finns i direkt närhet till planområdet och tillkom-

mande kontor och verksamheter i området bidrar till att ett stort antal arbetsplat-

ser finns på gång/cykelavstånd.  

• Planen har bestämmelser som innebär att verksamheter i bottenplan kommer att 

tillkomma längs med A. Odhners gata, Olof Asklunds gata och längs med 

Fältspatsgatan. Verksamheter tillåts i hela planområdet för att ge ytterligare möj-

lighet för att etablera verksamheter. Nära service så som livsmedelsbutik, tandlä-

kare, frisör etc. möjliggörs vilket innebär att fler ärenden kan göras i närheten till 

bostaden vilket kan minska bilresandet.   

• Området kommer att få två parker totalt: en bostadsnära park och en naturpark i 

storlek av en stadsdelspark och området har direkt närhet till Änggårdsbergens 

naturreservat vilket innebär att det finns närhet till rekreation och motion på 

gångavstånd.  

• Planområdet ligger i nära anslutning till stadsutvecklingsprojektet Dag Ham-

marskjölds boulevard vilket skulle kunna skapa en ökad tillgänglighet till cen-

trala staden i framtiden. 

• Platser för förskola och grundskola säkerställs i området med avseende på den 

tillkommande bebyggelsen. Den direkta närheten till skolorna underlättar för att 

boenden inte behöver använda bil för att hämta/lämna sina barn.  

• En idrottshall, vilken möjliggörs för att användas utanför skoltid, ska uppföras 

vilket kan skapa en lokal mötesplats för idrott.   

• En mobilitets- och parkeringsutredning är framtagen för området och utgår från 

byggnadsnämndens nya beslutade riktlinjer för p-tal.  

Bilparkering 

Parkeringen i området sker på kvartersmark i parkeringsgarage, delvis i källare under 

byggnaderna. Ett nytt parkeringshus föreslås vid Olof Asklunds gata. Avsikten med att 

ha parkeringshuset i detta läge för att det ska vara möjligt att parkera i direkt anslutning 

till de stora stråken utan att behöva köra in i området. Parkeringshusen medger ca 400 

platser där övriga fastigheter ska kunna köpa in sig i för att minska behovet av att bygga 

parkeringsgarage och uppmuntra till hållbart resande.   

Utöver parkeringshus så kommer parkering att medges under kvarter för att tillgodose 

planens behov. Infarter till parkeringar i källarplan bör placeras så att de går att angöra 

från någon av områdets lokalgator för att på så sätt inte leda in trafik på lågfartsgatorna i 

onödan. 

Gatorna i området möjliggör korttidsparkering och angöring. Nya parkeringsfickor an-

läggs längs med A. Odhners gata och Olof Asklunds gata för att möjliggöra angöring till 

de tillkommande verksamheterna längs med stråket. 
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Till planen hör en mobilitets- och parkeringsutredning som tagits fram av Sweco, date-

rad 2019-09-19. Utredningen har varit på granskning i stadens mobilitets- och parke-

ringsgrupp. Mobilitetsavtal har tecknats för majoriteten av alla kvarter inom planområ-

det. 

Utredningen följer Göteborgs stads riktlinjer för mobilitet och parkering ver. 1.0 där den 

förväntade efterfrågan på parkering beräknas i fyra steg. Resultatet efter de fyra analys-

stegen är: 

1) Normalspann: Området tillhör delvis zon B, Prioriterade utbyggnads- och kraft-

samlingsområden i mellanstaden och delvis zon C, Mellanstaden i övrigt. Parke-

ringstalen startar i den övre delen av normalspannet för Zon B respektive C. För 

verksamheter tillhör området Mellanstaden.  

2) Lägesbedömning: Lägesbedömningen för den sammanvägda tillgängligheten vi-

sar på god tillgänglighet för kollektivtrafik och cykel samt direkt närhet till god 

service och andra urbana verksamheter. Parkeringstalen minskar därför för bil 

för både bostäder och verksamheter. För cykel ökar parkeringstalen för de kate-

gorier där parkeringstalen för bil minskar.  

3) Projektanpassning: Det bedöms finnas goda möjligheter till samnyttjande i ge-

mensamma, ej reserverade parkeringsanläggningar varför avdrag görs på bilpar-

keringstalet för verksamheter och för anställda på skola/förskola. Parkeringstal 

för cykel behålls från föregående steg förutom för besökare till hotell som får 

minskade cykelparkeringstal.  

4) Mobilitetslösningar: Mobilitetsåtgärder kommer att genomföras för bostadskvar-

teren, både baspaket och en nivå av stjärnpaketet samt för kontor och handel. 

Detta innebär sänkt parkeringstal för bil tack vare de åtgärder som byggherrarna 

åtar sig och som regleras i mobilitetsavtal.  

Resultatet av mobilitets- och parkeringsutredningen efter de fyra stegen är att lämpligt 

parkeringstal för bil är 0,45 bilplatser per lägenhet för flerbostadshus i zon B och 0,6 i 

zon C.  

För handelsverksamhet är lämpligt parkeringstal 15,7 bilplatser/1 000 m2 BTA, för dag-

ligvaruhandel 16,7 och för kontor är motsvarande parkeringstal 5,7 platser/1 000 m2 

BTA.  

För förskola sätts parkeringstalet till 2,7 platser/1 000 m2 BTA för personal och 7 för 

angöring.  

För skola sätts parkeringstalet 1,3 platser/1 000 m2 BTA för personal och 3 för angö-

ring.  

Det totala bilparkeringsbehovet i planen beräknas utifrån ovanstående parkeringstal till 

1 411 bilplatser. Inom planen bedöms det kunna byggas minst 1 476 bilplatser vilket ger 

en marginal och flexibilitet i planen.  
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Karta med P-tal för de olika kvarteren, p-talen i linje med tecknade mobilitetsavtal 

Karta, Sweco 

 

Kartan visar ett möjligt sätt att lösa utbud och efterfrågan i planen och är inte bin-

dande. Slutlig efterfrågan respektive antal byggda platser per kvarter, samt hur avtalen 

ser ut mellan kvarter, regleras i bygglovskedet. Karta, Sweco.  
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Cykelparkering  

Mobilitets- och parkeringsutredningen behandlar även cykelparkering. Mobilitets- och 

parkeringsutredningen anger att lämpligt parkeringstal för cykel är 2,75 platser/lägenhet 

för flerbostadshus. För handel är lämpligt parkeringstal 13,4 platser/1 000 m2 BTA, för 

dagligvaruhandel 16,4 för kontor 14,7 och för hotell 2,3. För förskola och skola 22,5 re-

spektive 25,1 cykelparkeringar/1 000 m2 BTA.  

Totalt ger detta en efterfrågan på 5 990 cykelplatser inom planen, samma antal som 

kommer att byggas. 

För att uppmuntra skapandet av tillgängliga cykelparkeringar är rum för cykelparkering 

i entréplan i direkt anslutning till gata undantagen från angivet exploateringstal. Undan-

taget gäller maximalt 1m² bruttoarea per lägenhet.  

 

Illustration på ytor som bedöms krävs för att nå p-talet för cykel. Karta Okidoki! Arki-

tekter 

Tillgänglighet och service 

Tillgänglighet till service ökar genom att en skola (F-9) byggs i planområdet och att tre 

förskolor om totalt 16 avdelningar byggs inom området. Tillgängligheten till handel 

ökar genom att lokaler tillåts inom så gott som hela planområdet och krävs längs områ-

dets större stråk. Skolor och förskolor har i möjligaste mån placerats in i direkt anslut-

ning till stadsdelparken och naturmark för att på så sätt ge möjlighet att nå natur utan 
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stora ansträngningar. Samlokalisering med parkerna inne i planområdet har därmed 

undvikits för att på så sätt minska risken för slitage på dessa. 

Tillgängligheten med kollektivtrafik ökar genom att en ny busshållplats för expressbuss 

eller motsvarande möjliggörs i anslutning till Marconimotet. Planen möjliggör dessutom 

för en utökad busstrafik i övrigt.  

Merparten av planområdets kvarter kommer att uppnå Boverkets byggreglers krav på 

tillgänglighet. För bostädernas entréer kan detta uppnås med en parkering för rörelse-

hindrad i garageplan eller i markplan t.ex. med en infart i en portik till gården. Parkering 

för rörelsehindrade ska möjliggöras på kvartersmark 25 m från entré, enligt Boverkets 

byggregler.  

Längs huvudstråken planeras för handel och verksamheter i bottenplan. Tillgänglig an-

göring inom 25 meter från entré har studerats och trafikförslaget har anpassats där det 

bedömts som möjligt. För kvarter 18 längs J A Wettergrens gata kommer det vara svårt 

att uppnå kravet på 25 meter enligt Boverkets byggregler. Eftersom kvarteret ligger i 

planens huvudstråk är det av stor vikt att också tillskapa verksamhetslokaler i detta läge. 

Bakgrunden till att angöring inte kan ske på platsen väster om kvarter 18 är att det i 

detta läge föreslås en busshållplats. Att angöra via gården har studerats men är inget 

lämpligt alternativ i det fall du själv inte bor i eller känner någon som bor i kvarteret. 

Gården föreslås även delvis vara en förskolegård varför den blir än mindre lämplig för 

biltrafik. Ett eventuellt avsteg från Boverkets tillgänglighetskrav bör kunna ske i detta 

läge men måste då först föregås av studier i nivåskillnader mellan angöringsplatsen och 

entrén. 

Lutningen på gång- och cykelvägarna i området har studerats för att uppfylla god stan-

dard och tillgänglighet. På de sträckor i området där lutningskravet inte uppfylls säker-

ställs en alternativ väg med lägre lutning. I samband med exploateringen finns ambit-

ioner att göra Änggårdsbergens friluftsområde mer tillgängligt för framtida boende. 

Som en del i att uppfylla detta planeras en ny gång- och cykelväg utmed Gruvgatan 

samt en ny entré till området längs norrut på gatan. Gatan är dock brant med en lutning 

på upp emot 10 procent. 

Allmän plats i området ska utformas för en god tillgänglighet. Möblering av gaturum-

met, lyktstolpar, cykelställ mm ska anläggas så de inte utgör ett hinder och försämrar 

tillgängligheten. 

Friytor och naturmiljö 

Av planområdets ca 17 hektar föreslås ca 3,5 hektar att bli natur- eller parkmark. Ca en 

hektar av det som idag är natur tas i anspråk för förskolegård och bostadsbebyggelse. 

Denna mark är idag planlagd som industrimark men är ej exploaterad. Större delen av 

det området kommer dock fortsatt att vara grönt, men som en förskolegård och därmed 

inhägnad. Ca en 0, 5 hektar mark som idag har användningen industrimark får istället 

användningen parkmark, bland annat för att möjliggöra den bostadsnära parken i områ-

det.  

I det fortsatta arbetet med detaljplaner norr ut och inom programområdet kommer ytter-

ligare industrimark behöva få ändrad användning till parkmark för att få en god andel 

park i hela närområdet. 
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Friytor inom planen kommer framförallt att bestå av de två parker, den största parken 

blir den grönkil som idag finns i planområdets norra del. Grönkilen får en funktion som 

stadsdelspark, en naturpark på ca 2 hektar som sträcker sig genom området. En mindre 

bostadsnära park med olika funktioner om drygt 3500 m² föreslås i områdets södra del. 

Öster om Fältspatsgatan, närmast Änggårdsbergen, föreslås ca 1 hektar naturmark, som 

en naturlig övergång till naturreservatet.  

Strukturskiss över parker och grönområden i området. Bild: Okidoki! Arkitekter 

En större lekplats föreslås i den östra delen stadsdelsparken.  

Skolan i planområdets sydöstra hörn föreslås utformas så att delar av skolgården ligger 

på byggnadernas tak för att på så sätt maximera möjligheten att få så stora uteytor som 

möjligt. Med bebyggelse vars takytor har nivå i höjd med den naturplatå som finns på 

skolfastigheten kan byggnaderna dockas mot platån och därigenom kan ytorna på taken 

bli en aktiv del av skolgården. För att säkerställa att gårdsmiljön inte blir för liten finns 

en bestämmelse som anger att om byggnadens yta på marken blir för stor ska översti-

gande andel av taket utformas som gård.  

I de östra delarna av områdets mitt föreslås ett mindre torg vilket genom markbelägg-

ning och utformning har möjlighet att relatera till och skapa en koppling till den bo-

Ängårdsbergen 

Förskola 

Förskola 

Förskola 

Skola 
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stadsnära parken. Inom de flesta kvarter avses mindre fickparker (pocketparks) att an-

läggas på kvartersmark, vilka blir mindre parker och torgytor som en del av vistelsen i 

gaturummen. 

Träd föreslås längs de flesta gator i planområdet. En genomförandestudie pågår paral-

lellt med planarbetet vilken kommer att föreslå lägen för var träd är möjliga att placera. 

Fem av träden i kastanjeallén längs med A. Odhners gata inom planområdet kommer att 

behöva tas ned för att möjliggöra för de nya in/utfarterna till området och för dagvatten-

lösningar. I och med den nya cykelbanan norr om trädraden samt i och med lösning för 

dagvattenhantering kommer åtgärder behöva göras inom skyddszonen för ytterligare 13 

träd. Utanför planområdet kommer ytterligare fem träd behöva tas ner och åtgärder 

kommer behöva göras inom skyddszonen för åtta träd, med anledning av dagvattenhan-

tering och breddad gång- och cykelbana. Dispens med krav på kompensationsåtgärder 

för åtgärderna som påverkar allén har beviljats av Länsstyrelsen.  

 

Redovisning av de träd som kan påverkas av åtgärder vid A. Odhners gata.  

En idegran finns i planområdet, idegranar är fridlysta och kräver dispens för att ta ner. 

Dispensansökan avvisades av länsstyrelsen då de bedömer att artens bevarandestatus 

inte riskerar påverkas negativt av att det exemplar som tas upp i ansökan försvinner. 

Flera träd av arterna alm, ask, sälg, ek, hagtorn och poppel inom planområdet har mätts 

in. Flera av dem ligger inom kvartersmark för bostäder, skola eller förskola och riskerar 

att tas bort vid planens genomförande. Några av dem ligger inom korsmark på skolgår-

den och förskolegården, där de kan bli en del av utformningen av gårdarna. Ca hälften 

av de inmätta träden står inom naturmarken öster om Fältspatsgatan, de flesta av dessa 

bedöms kunna sparas, även om flera av dem står nära vägen. En framtida utbyggnad av 

busshållplatsen längs Fältspatsgatan riskerar att påverka träden negativt.  

Den största friytan i närområdet är Änggårdsbergen, vars tillgänglighet från planområ-

det idag är begränsad i och med att det är stora nivåskillnader upp mot berget. I pro-

gramskedet föreslogs att en stig skulle skapas längs med naturreservatet för rekreativt 

stråk. Detta har studerats vidare i planarbetet men inte kunnat bedömats som genomför-

bart med andledning av kuperat läge och att området har risk för blockras. Detaljplanen 

varken hindrar eller förutsätter en gångväg i detta läge.  
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En gång- och cykelväg planeras utmed Gruvgatan till Ängårdsbergen. Tillgängligheten 

blir begränsad då lutningen är stor, men upprustningen förbättrar kopplingen jämfört 

med idag. 

Strandskydd 

Planområdet berörs inte av strandskydd. 

Sociala aspekter 

Med en exploatering enligt planförslaget så kommer förutsättningarna inom Högsbo in-

dustriområde förändras i grunden och gå från att vara just ett industriområde till att bli 

en tät blandstad. Planen innehåller en möjlighet till varierade funktioner, med bostäder, 

verksamheter samt skola/förskola. De verksamheter som finns i området kommer att 

finnas kvar eller flytta beroende på verksamheternas läge och behov. Möjligheten till 

verksamheter som är integrerade i staden finns fortsatt kvar. 

Möjligheten till varierad upplåtelseform finns, men då kommunen inte äger någon mark 

lämplig för exploatering inom planområdet är möjligheten att styra upplåtelseformer li-

ten. En variation i upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar samt tillskapande av BMSS-

boende samt stadsradhus är dock önskvärd och möjligt i planen. Genom planbestäm-

melse D1 som premierar uppförandet av äldreboende med stort inslag av vård underlät-

tar planen för att skapa denna boendeform.  

Tillgängligheten till Änggårdsbergen ökas om nya entréer kan skapas och med en ökad 

befolkning i området. Med stadsdelsparken och den bostadsnära parken som föreslås i 

området kommer möjlighet att finnas för parker av olika karaktär. 

Sammantaget kommer förslaget att bidra till att minska barriären över Dag Ham-

marskjöldsleden genom att en bättre gång- och cykelväg anläggs i Marconimotet liksom 

till att bättre kopplingar och tryggare gång- och cykelpassager skapas inom området. 

Med en ökad mängd dygnet-runt-befolkning kommer tryggheten i området öka.  

En socialkonsekvens- och en barnkonsekvensbeskrivning har genomförts. Resultatet 

från arbetet finns sammanfattat under avsnittet ”Överväganden och Konsekvenser” samt 

är inarbetat i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Teknisk försörjning  

Dagvatten  

Under programarbetet togs en övergripande dagvattenutredning fram. Slutsatserna i den 

var att större delen av programområdet avleds via dagvattenledningar utmed Dag Ham-

marskjöldsleden till Järnbrottsdammen för rening innan det mynnar i Stora ån, vilken 

slutligen har sitt utlopp i Välen. Förslaget i den dagvattenutredningen var att omhän-

derta mer av dagvattnet på kvartersmark och allmän plats och leda mindre dagvatten till 

Dag Hammarskjöldsleden vars dagvattensystem enligt modellering och observationer 

redan idag är hårt belastat, något som bekräftas av statistik från Räddningstjänsten. De 

befintliga ledningarna i Dag Hammarskjöldsleden bedöms enbart vara dimensionerade 

för att klara ett så kallat 5-årsregn, vilket stärks av Kretslopp och vattens erfarenhet av 

uppkomna dämningar i systemet.  
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En dagvattenutredning baserat på planområdet under granskning 1 har tagits fram (DHI, 

april 2017) vilken konstaterar att planområdet genom omvandlingen från industriom-

råde till bostadsområde med flerfamiljshus medför en viss ökning av hårdgjorda ytor. 

Utredningen bedöms fortsatt aktuell för området även om nuvarande planområde är 

mindre än tidigare. Implementering av Göteborgs Stads krav på en fördröjningsvolym 

på 10 mm/m2 hårdgjorda ytor innebär dock att dimensionerande flöden till anslutande 

dagvattennät reduceras med omkring 33 % vilket bör ha positiva effekter på befintligt 

ledningsnät nedströms planområdet. Idag sker ingen rening av dagvattnet inom planom-

rådet, och föroreningshalterna beräknas överskrida Miljöförvaltningens riktvärden för 

flera föroreningsämnen både före och efter exploatering. Därför har dagvattenanlägg-

ningar med både god renande och fördröjande effekt föreslagits. För kvartersmark har 

biofilter föreslagits. För allmän gatumark har rörmagasin med filterbrunnar längs med 

Olof Asklunds gata, samt makadamdike alternativt biofilter vid trädstråket längs med A 

Odhners gata föreslagits. Samtliga föreslagna lösningar bedöms kunna rymmas inom 

planförslaget. Efter rening bedöms Miljöförvaltningens riktvärden endast överskridas 

för fosfor och BaP, dock sannolikt endast för fosfor och endast i liten mån. Jämfört med 

dagsläget innebär planförslaget med föreslagen dagvattenhantering dock en reducering 

av årliga fosformängder med mer än 40 %.  

Recipient för dagvattnet är Stora ån, som har klassificerats som ”Mycket känslig” av 

Göteborgs Stad. Detta ställer höga krav på rening av dagvatten från Göteborgs Stads 

perspektiv. Vidare uppnår Stora ån, samt kustområdet Askims fjord, ej statusen god var-

ken för ekologisk eller kemisk status enligt Vattendirektivet. Föroreningsberäkningar 

visar att fosforläckage till Stora ån och Askims fjord kan reduceras efter exploatering i 

planområdet, förutsatt att föreslagna dagvattenanläggningar anläggs, och därmed bidra 

till att vattenförekomsten kan klassas som ”God” avseende ekologisk status. I övrigt be-

döms exploatering i planområdet inte påverka varken kemisk status, eller övriga kvali-

tetsfaktorer som ligger till grund för den ekologiska statusen, negativt. Vad gäller ke-

misk status bedöms planområdet med föreslagen dagvattenhantering innebära förbätt-

rade kvicksilverhalter. Planområdet är idag utsatt för relativt stora översvämningsdjup 

inom instängda områden, bland annat på Olof Asklunds gata som är den enda förbindel-

sen mellan planområdets norra och södra del. Dagvattenutredningen ligger i sin helhet 

som en del av granskningshandlingarna. Dagvattenutredningen har varit ett underlag till 

den pågående genomförandestudien. De krav på rening och dimensioner som dagvatten-

utredningen har tagit fram ska gälla.  

Dagvattenfrågan har fortsatt hanterats i den genomförandestudie som tas fram parallellt 

med detaljplanen. Park och natur, Trafikkontoret och Kretslopp och vatten har tillsam-

mans tagit fram en lösning för att hantera dagvattnet från allmän plats i och omkring 

planområdet.  

I genomförandestudien har en kombination av lösningar föreslagits för att omhänderta 

dagvatten från planområdet och dessutom förbättra kapaciteten för befintligt ledningssy-

stem nedströms. Öppna lösningar med rening i gröna ytor har prioriterats så långt det är 

möjligt. Dagvatten från kvarteren och gatorna leds via dagvattenledningar till parkerna 

samt skålformade diken längs A Odhners gata för fördröjning och rening. Längs Olof 

Asklunds gata samt på delar av A Odhners gata är utrymmet begränsat varför underjor-

diska rörmagasin behövs för fördröjning av dagvatten, på ställen kompletterade med fil-

ter för rening.  
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Skyfall  

En skyfallsanalys är framtagen (ÅF, 2019-05-27) på uppdrag av kretslopp och vatten för 

att beskriva översvämningsriskar vid ett skyfall. Utredningen är framtagen med de nya 

förutsättningarna som presenterades i tillägg för översvämningsrisker till översiktspla-

nen daterad 2018-09-25.  

Utredningen pekar på att för att klara de riktlinjer som tagits fram behöver en del gatu-

sektioner anpassas och höjdsättningen av gatorna behöver ta hänsyn skyfallshante-

ringen. För Gruvgatan, A Odhners gata och delar av Olof Asklunds gata behöver sekt-

ionerna utformas så att de tillåter ett större flöde utan att vattendjupet överstiger 0,2 m. 

A Odhners gata måste även anläggas med jämnt längsfall för att säkerställa att vattnet 

inte ansamlas där lutningen blir flackare och utformas så att grönstråket utgör lågpunk-

ten i vägsektionen. Korsningen där Gruvgatan möter Olof Asklunds gata behöver höjd-

sättas så att det ytliga vattnet från Gruvgatan i första hand leds norrut från korsningen 

för att undvika att försämra för nedströms fastigheter. Samtliga ytor där åtgärder ge-

nomförs är allmän plats mark och kommer inte kräva att någon yta frigörs för det speci-

fika ändamålet skyfallshantering. Åtgärderna har förankrats i arbetet med höjdsätt-

ningen av planområdet då skyfallsanalysen tagits fram parallellt med genomförande-

studien som tas fram på uppdrag av trafikkontoret. 

Skyfallsanalysen visar på att det inom planområdet finns två områden där vattendjupet 

beräknas vara större än 0,2 m vid kraftiga skyfall vilket påverkar rekommendationen för 

nivån för färdigt golv. I lågpunkten längs Olof Asklunds gata är vattennivån invid bygg-

naden beräknad till att vara strax under nivån +17,3 vilket medför att färdigt golv med 

rätt säkerhetsmarginal som lägst kan vara +17,5. För lågpunkten norr om Gruvgatan når 

vattennivån vid lågpunkten höjden +20,4. Det innebär att färdigt golv kommer behöva 

vara på nivån +20,6.  

Skyfallsanalysen visar på att då skyfallslederna passerar längs med A Odhners gata i sö-

der och rinner runt kvarter 18 i norr kommer översvämningsnivån att höja rekommen-

dationerna från lägsta nivån 0,2 m. För A Odhners gata och området upp mot lågpunk-

ten Olof Asklunds gata rekommenderas att färdigt golv är till 0,3 m över gatunivån och 

för kvarter 18 rekommenderas 0,35 m över gatunivån för samtliga sidor utom den östra 

sidan där kravställningen istället bestäms av lågpunkten. 

Utredningen pekar även på att det finns ytor inom kvartersmark som måste hanteras.  

Situationen förvärras inte jämfört med idag och alla kvarter nås av räddningstjänsten 

varför det i utredningen görs bedömningen att förslaget är lämpligt ur framkomlighet- 

och tillgänglighetssynpunkt.  

Planförslaget hanterar skyfallsfrågan på följande sätt: 

Högt vattendjup 

I de två lägen där vattendjupet förväntas bli så högt att det enligt utredningen påverkar 

nivå för färdigt golv finns planbestämmelserna ”b4” och ”b5”. Bestämmelserna reglerar 

dock inte färdigt golv utan istället de öppningar som finns i fasaden längs samma 

sträcka. Bakgrunden är att kunna tillskapa en stadsmässig miljö med entréer mot gata i 

enlighet med planens intentioner. En reglering av en nivå för fördigt golv över gatan be-

döms delvis motverka detta intresse. Planbestämmelsen reglerar att om öppningar i fasa-
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den ligger under plushöjd angiven i bestämmelsen så ska översvämningsskydd anord-

nas. Detta kan ske på flera sätt. t.ex. genom fysiska lösningar som hindrar vattnet att 

tränga in som kan monteras när stora flöden förväntas. Alternativt kan denna del av 

byggnaden utformas för att tålas att översvämmas.  

 

Skyfallsled 

I samband med projekteringen av gatorna kommer frågan kring skyfallsleder hanteras i 

detalj och möjligheter finns att i gatan ta upp en del av höjdskillnaden som krävs till det 

i utredningen rekommenderade nivåer för färdigt golv.  

I de avsnitt där gatan inte kan ta upp hela den rekommenderade nivåskillnaden till fär-

digt golv, eller där byggnaden ej kan anpassa färdigt golv till rekommenderade nivåer, 

gäller likt ovan att översvämningsskydd krävs vid öppningar i fasaden. Stadsmässig-

heten är i dessa lägen än viktigare då många av fasaderna längs sträckorna har krav på 

verksamhetslokaler i bottenplan. Lutningarna är även längs A Odhners gata stor vilket 

om rekommendationerna angående höjd på färdigt golv i skyfallsutredningen skulle 

gälla fullt ut hade medfört många nivåer i byggnaderna längs en och samma fasad. In-

tresset av att skydda sig mot vattnet i skyfallslederna står även i konflikt med tillgäng-

ligheten till lokalerna. Att färdigt golv ska ligga över 0,3 respektive 0,35 över gatorna 

riskerar att ge stora effekter på möjligheterna att skapa tillgängliga och stadsmässiga en-

tréer. Tekniska lösningar för de öppningar som finns i fasad under nivåerna bedöms där-

för vara den lämpligaste lösningen.  

Vatten och avlopp 

Befintliga VA-ledningar finns idag i områdets större gator; A. Odhners gata, Olof 

Asklunds gata, Fältspatsgatan och Gruvgatan. För utbyggnad enligt detaljplanen krävs 

att dricksvattenledningar dimensioneras om inom stora delar av området. Även led-

ningar för spill-, och dagvatten behöver dimensionsökningar för vissa sträckor. 

Området ligger långt från närmsta vattentorn och trycket i ledningarna i området kom-

mer att behöva ökas för att få acceptabelt tryck till bostäderna. Inom området föreslås 

därför en tryckstegringsstation som kommer att placeras i det nordvästra hörnet i grön-

kilen. Stationen är möjlig att angöra med lastbil med längd på 12 meter.  

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Göteborg Vatten för in-

formation om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 

Brandvattensystemet ska byggas ut för att motsvara VAVP83 för hela planområdet. 

Räddningstjänsten ställer krav på att byggnader över 40 meter utförs med trycksatta 

stigarledningar. Ledningsnätets kapacitet räcker inte för direktanslutna sprinkler. Even-

tuella sprinkleranläggningar kommer behöva försörjas via sprinklermagasin. 

Det lägsta normala vattentrycket i området kommer att höjas från +50 meter till +77 

meter. Detta kommer även att påverka befintliga fastigheter som ligger utom detaljpla-

nen längs JA Wettergrens gata, Gruvgatan och A Odhners gata. 

Ett u-område för allmänna underjordiska ledningar finns placerat på den södra delen av 

skoltomten. 
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Värme 

Fjärrvärme finns utbyggt i planområdet i dag. Ledningarna ligger framförallt inom gatu-

mark eller övrig allmän platsmark, men delar går över kvartersmark. Det rör sig om fas-

tigheterna Högsbo 3:12 och Högsbo 3:13. För dessa finns ledningsrätt idag. Genom fö-

reslagen exploatering kommer dessa ledningar att behöva flyttas.  

Även ett gasnät finns utbyggt i Olof Asklunds gata och Fältspatsgatan. 

El och tele 

El och tele finns utbyggt inom planområdet idag. Inom området kommer flera transfor-

matorstationer att behöva uppföras för att kunna elförsörja den kommande bebyggelsen. 

Transformatorstationerna kommer att placeras både i byggnader och friliggande. 

Plankartan medger byggnation av transformatorstation bland annat i parkeringsgaraget.  

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg 

Energi Nät AB i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i när-

heten av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten vid 

elkablar följas. 

Avfall 

För ny bostadsbebyggelse är kommunens inriktning att utrymme ska säkras för fastig-

hetsnära insamling och att kommunal mark inte ska upplåtas för nya återvinningsstat-

ioner för att serva nya bostäder. Inom planområdet görs ingen plats för återvinningsstat-

ion vilket innebär att insamling av förpackningar och tidningar måste lösas på kvarters-

mark. De nya bostäderna föreslås uppföras med utrymmen för fastighetsnära insamling 

av alla fraktioner.  Miljörummen ska placeras strategiskt och tillgängligt i förhållande 

till blivande fastighetsgränser och ska uppfylla tillgänglighetskravet på max 50 meter 

från entré.  

Söder om A Odhners gata finns Högsbo Återvinningscentral. Närmaste återvinningsstat-

ion är på Distansgatan. 
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Möjlig lösning för avfallshantering. Karta Okidoki! Arkitekter  

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

Stabiliteten är tillfredställande för befintliga förhållanden och för en framtida exploate-

ring.  

Grundläggning av byggnader bedöms mestadels behöva utföras med någon form av 

grundförstärkande åtgärd. Detta görs lämpligast med spetsbärande pålar. Där lagren av 

lös jord är liten bedöms utskiftning av den lösa jorden till bättre massor vara möjlig. Där 

berg i dagen eller tunt jordtäcke förekommer bedöms byggnaderna kunna grundläggas 

med plattor på en packad fyllning på berg. Inom området där lera förekommer bedöms 

jorden vara sättningskänslig och sättningar av långtidskaraktär kan uppkomma.  

I samband med projektering av den planerade bebyggelsen bör kompletterande geotek-

niska undersökningar utföras i lägen för blivande byggnader för att i detalj bedöma slut-
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ligt grundläggningssätt. Inför planerad bebyggelse av Olof Asklunds Gata rekommende-

ras att en bergteknisk inspektion utförs inom områden där bergöverytan blottläggs i 

samband med grundläggning. En bergteknisk besiktning behöver också ske efter 

sprängningsarbeten. 

Bergtekniska åtgärder 

Risken för ras och/eller blocknedfall har bedömts inom planområdet samt i den del av 

naturreservatet som gränsar till planområdet och anses kunna påverka detta. I det besik-

tade området, se bild nedan, förekommer 13 st. bergslänter med risk för ras och/eller 

blocknedfall som är i behov av åtgärder för att säkerställa bergstabiliteten. Dessa områ-

den har valts ut efter bedömning av riskkonsekvenser där samtliga bedöms utgöra en 

risk för skada på person eller egendom. Av dessa slänter är 6 st. befintliga sprängda 

bergslänter med varierande kvalité och 7 st. är naturliga slänter varav 3 st. utgörs av en-

skilda ostabila block med obetydligt stöd i bergslänten. Samtliga risker i dessa områden 

gäller för befintliga förhållanden och uppstår inte i samband med exploateringen inom 

planområdet. Däremot kan exploateringen bidra till att ytterligare risker uppstår för 

samma områden.  

 

I området förekommer 13 slänter med behov av åtgärder för att säkerställa bergstabi-

liteten. Blågröna markeringar är sprängda bergslänter, gula markeringar är natur-

liga slänter eller naturliga ostabila block. Kartan är från granskning 1 och skiljer sig 

ifrån kartan i gransking 2. Del inom rödsteckad linje har utgått ur planen.  

De åtgärder som föreslås för sprängda bergsslänter är handskrotning, bultning, vegetat-

ionsrensning, montering av stängsel vid släntkrön, montering av bergnät och granskning 

av befintliga förstärkningar. Vid sprängning föreslås även maskinskrotning.  



 

Göteborgs Stad, Planhandling  58 (107) 

För naturliga slänter och ostabila block föreslås handskrotning, bultning, vegetations-

rensning och montering av bergnät. Fyra av de utpekade åtgärderna behöver göras inom 

Änggårdsbergens naturreservat. Länsstyrelsen har beviljat dispens och tillstånd enligt 

föreskrifterna för naturreservatet Änggårdsbergen för att borra hål för stängselfästen 

samt att bryta loss stenar. 

Länsstyrelsen har förenat dispensen med följande villkor: 

1. Åtgärder inom reservatet får inte utföras under perioden 15 augusti – 15 maj. 

2. Informationsskylt som upplyser om hasselsnok ska sättas upp i anslutning till ”in-

gången” åtgärdsområde 8 och 9. Från skylten/skyltarna ska likheten med huggorm och 

hasselsnokens skyddsstatus framgå. 

3. Svartlackerat stängselnät ska användas. 

4. Körning med maskiner får inte ske inom reservatet. 

 

Länsstyrelsen förelägger Göteborgs Stad, fastighetskontoret, med stöd av 12 kap. 6 § 

miljöbalken att vidta nedanstående skyddsåtgärder: 

1. Åtgärder inom åtgärdsområde 7 får inte utföras under perioden 15 augusti – 15 maj 

2. Informationsskylt som upplyser om hasselsnok ska sättas upp i anslutning till ”in-

gången” åtgärdsområde 7. Från skylten/skyltarna ska likheten med huggorm och has-

selsnokens skyddsstatus framgå. 

En del av åtgärderna innebär inget behov av framtida underhåll. För de som kräver un-

derhåll rekommenderas att besiktningsintervallet till att börja med är 10 år och sedan 

anpassas efter bedömt behov. 

För kvarter 6 som innehåller en större skola finns planbestämmelse som reglerar att ber-

grensning/säkring av block ska utföras. Denna bestämmelse är kopplad till en administ-

rativ bestämmelse som reglerar att startbesked inte kan ges innan åtgärder är genom-

förda.  

I samband med att detaljplanen var på granskning 2 skedde ett ras vid pegmatitbrottet 

norr om planområdet. Till följd av detta har en ny bedömning kring bergsstabiliteten ge-

nomförts av WSP. Raset gör inte att de ändrar sin tidigare bedömning kring åtgärdsom-

rådena inom planområdet.  

För att säkerställa att bergsäkringsåtgärder inom naturmarken genomförs finns bestäm-

melsen ”skydd – bergsäkringsåtgärder ska utföras”.  

Markmiljö 

Enligt 28§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska anmälan göras 

till tillsynsmyndigheten i god tid innan efterbehandlingsåtgärder inom förorenat område 

påbörjas.  

Nybyggnationen som detaljplanen möjliggör medför omfattande markarbeten som i sin 

tur innebär att förorenade jordmassor kommer att schaktas bort av anläggningstekniska 

skäl. Ytterligare saneringsarbete kommer att vara nödvändigt för att gatu- och kvarters-

mark inom planområdet ska uppfylla kraven för de markanvändningstyper som blir ak-

tuella (bostäder, kontor och parkmark). Generellt kan sägas att miljö- och hälsorisker i 

allmänhet minskar till acceptabla nivåer inom området. Till följd av utbyggnadsord-

ningen (etappindelningen) kan dock situationer uppstå som medför att förorening sprids 

och människa och miljö exponeras på ett oönskat sätt. Ett sådant scenario kan vara sane-

ringsarbeten som utförs nära pågående verksamhet, t.ex. skolverksamheten i södra och 
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norra delen av området, vilka kan påverkas av luftburna förorenade partiklar (damm) 

från angränsande saneringsarbeten. Smutsiga entreprenadmaskiner kan också sprida för-

orenad jord vid transporter på gatumarken. Det är eftersträvansvärt att om möjligt sa-

nera närliggande fastigheter samtidigt för att undvika onödig exponering.  

Det kommer att krävas god planering samt riskreducerande åtgärder under pågående 

schaktarbeten för att förhindra negativ påverkan på omgivningen. Exempel på åtgärder 

kan vara instängsling av arbetsområdet, rengöring av arbetsmaskiner samt dammbind-

ning av marken inom saneringsområdet. Exponerings- och spridningsrisker, samt de 

riskreducerande åtgärder och kontroller som krävs, beskrivs lämpligen i ett kontrollpro-

gram för entreprenadens genomförande. 

Vid markarbeten inom området ska personal informeras om att indikation på klorerade 

lösningsmedel har påträffats inom området, så att varsamhet iakttages. Vid misstanke 

om påträffad förorening bör detta undersökas omgående. Markarbeten inom undersök-

ningsområdet måste anmälas till miljöförvaltningen i god tid innan markarbeten påbör-

jas. 

Exploatören har låtit MTIB ta fram PM Skyddsåtgärder vid rivning och marksanering 

Södra Änggården 20190417. I denna beskrivs en tänkt hantering av saneringen som inte 

visar på några hinder i ett kommande saneringsarbete.  

Arkeologi 

Under planarbetet har arkeologiska utredningar gjorts vilka visat att det inte förekom-

mer några tidigare okända fornlämningar inom de delar av planområdet som ska exploa-

teras. I grönkilen hittades en grav vilken ska betraktas som en fornlämning, men forn-

lämningsområdet ligger inom mark som planläggs som park, och bedöms inte påverkas.  

Trafikbuller  

Regeringen har beslutat om Förordning (2017:359) om ändringar i Förordning 

(2015:216) som hanterar trafikbuller vid bostadsbyggnader. Ändringarna började gälla 

1:e juli 2017. Ändringarna innebär att riktvärdena höjs med 5 dBA till 60 dBA för bo-

städer respektive 65 dBA för bostäder under 35 m2.  

En trafikbullerutredning inkluderas i den industribullerutredning som genomförts till 

granskning 2, Norconsult 2019-04-24. Beräkning av trafikbuller har gjorts med trafik-

prognos för år 2035. 

Goda bullerförhållanden finns både vid förskole- och skolgårdarna liksom inom stads-

delsparken som finns i området. Den bostadsnära parken får dock en påverkan då den 

omgärdas av gator på tre sidor. Öster om planområdet finns Änggårdsbergen som inte är 

bullerutsatt. Närhet till tysta miljöer finns således i och i anslutning till planområdet.  
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Mot A Odhners gata       Mot J A Wettergrens gata  

 

Den största påverkan på bostadsändamål gällande trafikbuller finns längs A Odhners 

gata, J A Wettergrens gata samt nordöstra delen av Olof Asklunds gata.  

Längs O Odhners gata ligger trafikbullervärdena mellan 60-65 dBA. Lägenheter för 

dessa lägen går att lösa på två sätt. Generellt för planen kan ljuddämpad sida skapas då 

kvarteren föreslås i kvartersform och utredningen pekar på mycket låga värden på inner-

gårdarna. 

• Lägenheter byggs genomgående mot gård med minst hälften av bostadsrum-

men mot ljuddämpad sida. 

• Lägenheter om max 35 kvadratmeter byggs 

 

Exempel på lösning av hörnläge längs A Odhners gata som är utsatt för trafikbuller 

mellan 60-65 dBA ekvivalent nivå. Genom bostäder under 35 m2 och genomgående lä-

genheter med minst hälften av bostadsrummen mot ljuddämpad sida klarar sig kvarte-

ret. Hanteringen är möjlig att använda på alla kvarter i de utsatta lägena ovan. Bild: 

Okidiki! Artkitekter.   

Längs J A Wettergrens gata och den nordöstra delen av Olof Asklunds gata ligger de 

flesta värdena 60-65 dBA. För dessa kan samma åtgärder som ovan genomföras. Höga 

<60dBA 

<55dBA 
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trafikbullervärden uppnås även i den södra delen av Olof Asklunds gata, här medges 

dock inte bostäder utan endast bostadskompletterande ändamål.  

I ett kvarter (kv16) blir en del av fasaden mot Olof Asklunds utsatt för ekvivalent nivå 

över 65 dBA. I detta läge går det endast att lösa trafikbullerproblematiken med genom-

gående lägenheter där minst hälften av bostadsrummen ligger mot ljuddämpad sida. 

Ljuddämpad sida bedöms kunna skapas då kvarteren föreslås i kvartersform eller skyd-

das genom skärm och utredningen pekar på mycket låga värden på innergårdarna. 

Industribuller  

Planförslaget är anpassat utifrån att inga åtgärder genomförs på verksamheten Pågens 

eller Lilla Harrie Valskvarn avseende industribuller vilka är de verksamheter som gene-

rerar högst verksamhetsbuller till området. Under följande rubrik redovisas för hur lä-

genheter kan byggas i området så att de uppnår acceptabla ljudnivåer. Fokus ligger på 

att beskriva hur planhandlingarna anpassats för att möjliggöra acceptabla lägenheter. 

Planhandlingarna kan inte styra exakta planlösningar i lägenheter men här redovisas ex-

empel på planlösningar som visar att detaljplanen är genomförbar.  

 

Bullerkällor och riktvärden 

I närheten av planområdet finns även andra verksamheter som genererar industribuller i 

varierande omfattning. Planområdet påverkas av buller från Bodycoat och Kahls Kaffe 

söder om planområdet. Avtal har tecknats med dessa verksamheter för att säkerställa att 

åtgärder genomförs för att nå nivåer angivna i Norconsults utredning 2019-04-24. På-

gens inklusive Lilla Harrie Valskvarns verksamhet vid Olof Asklunds gata är de verk-

samheter som genererar mest verksamhetsbuller. Planförslaget är anpassat med förut-

sättningen att inga åtgärder genomförs på verksamheterna Pågens eller Lilla Harrie 

Valskvarn. Verksamheterna pågår 7 dagar i veckan och samtliga linjer i bageriverksam-

heten är i drift från kl. 21 varje dag, med olika sluttid. Detta innebär att riktvärden för 

nattetid blir dimensionerande. Det finns ett gällande miljötillstånd för Lilla Harrie Vals-

kvarn som ger rätt till bullernivåer upp till ekvivalent 40 dBA nattetid vid närmsta bo-

stadsfasad.  

Från den 2 januari 2015 gäller en ändring i plan- och bygglagen samt miljöbalken som 

anger att beräknade värden för omgivningsbuller ska anges i planbeskrivningen till en 

detaljplan eller i bygglov. Huvudregeln är sedan att tillsynsmyndigheten inte kan på-

verka de fastställda bullervärdena i planbeskrivningen/bygglovet vid en senare prövning 

enligt miljöbalken.  

I samband med denna detaljplan kommer de värden som anges här med tillhörande ut-

redning från Norconsult 2019-04-24 bli gällande vid tillsyn för bostäderna inom plan-

området. Dessa värden ligger högre än det gällande tillståndet för verksamheten, till-

ståndet anger 40dBA ekvivalent nattetid. Nivåerna i kvarnverksamhetens tillstånd för 

industribuller kommer därmed inte att gälla för bebyggelsen inom planområdet. För 

denna detaljplan anser stadsbyggnadskontoret att ändamålet vårdboende ska hanteras 

och behandlas på samma sätt som användningen bostäder.  

Intill planområdet finns även andra industriverksamheter som idag har en bullernivå 

som inte medför att riktvärden är nära att överskridas. Dessa verksmaheter har en möj-

lighet att utöka sin verksamhet och därmed även öka sin bulleralstring. Den samman-

vägda ljudbilden från alla områdets industribullerkällor får dock inte bidra till att rikt-

värden överskrids. 
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Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bo-

städer, Boverkets vägledning 2015:21 

Boverket har tagit fram en vägledning som hanterar planläggning av bostäder intill 

verksamhetsbuller. Boverket delar upp påverkan i tre olika zoner A, B och C. I zon A 

bör bostadsbebyggelse accepteras utan anpassad utformning av bebyggelsen. I zon B 

bör bostadsbebyggelse accepteras förutsatt att tillkommande bostadsbebyggelse får till-

gång till en ljuddämpad sida och att byggnaderna bulleranpassas. I zon C är Boverkets 

bedömning att ljudnivåerna är för höga för att området ska vara lämpligt för bostadsbe-

byggelse och att bostäder inte ska accepteras. 

 
Tabell från Boverkets vägledning 2015:21 

 

För området så är det bullernivåerna nattetid  som är dimensionerande. I zon B ska ljud-

dämpad sida på 40 dBA finnas avseende industribuller. Denna sida ska även vara ljud-

dämpad avseende Trafikbuller där ljuddämpad sida ska ha nivåer <55dBA ekvivalent.  

 

I rapporten Industri- och trafikbullerutredning, 2019-04-24 anges exempel på åtgärder 

för att dämpa ljudnivåerna i området:  

• dämpa vid bullerkällan  

• höja antal våningar i kvarteret som vetter mot bullerkällan  

• höja taket på byggnader som vetter mot bullerkällan  

• vrida på byggnaderna  

• annan husutformning (nischer, T-form etc)  

• s k ”gröna bullerväggar” (gröna väggar innefattar all grönska som på ett eller annat 

sätt växer eller är monterad vertikalt mot en fasad eller klättrar på någon typ av buller-

skärm.  

 

Användningar 

I de delar som ligger inom zon C tillåts inte ”B1-bostäder” eller ”D1- Vård, inklusive 

vårdboende, ej sjukhus.” I dessa mest utsatta lägena längs Olof Asklunds gata har an-

vändningar så som parkering, centrum och kontor placerats. Inom zon C finns även an-

vändningen ”B2 -endast bostadskompletterande ändamål”. Inom användningen B2 ryms 

gemensamma utrymmen t.ex. entréer, trapphus, korridorer, lägenhetsförråd, tvättstuga 

och liknande ändamål. De gemensamma utrymmena får inte innehålla gemensamma bo-

stadsrum som t.ex. en gemensam matsal på ett äldreboende. Inom användningen ryms 

inte heller någon del av enskild bostad. Användningsbestämmelsen B2 finns även som 

alternativ användning på platser inom zon C där det inte bedömts finnas underlag för P-
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hus, kontor eller centrumändamål. Flera av platserna är inte i planens huvudstråk och 

därmed inte det lämpligaste läget att föreslå verksamheter i. B2 finns vid tillkommande 

ny lokalgata samt i kvarter 16. Föreslagen reglering är inte helt i enlighet med Bover-

kets vägledning då bostadskomplement tillåts inom zon C. Enligt Boverket får ingen del 

av en bostadsbyggnad ligga med en fasad där ekvivalenta nivåer på över 50 dBA upp-

nås. Bedömningen är att då ingen enskild bostad eller gemensamma bostadsrum kan på-

verkas av nivåer inom zon C  så ska användningen anses acceptabel. 

 

Exempel på hur utsatta delar av kvarteren hanterats i detalj.  
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Plankarta med röda linjer för fasader inom zon C. I läget längs Olof Asklunds gata fö-

reslås alternativa användningar så som skol-, kontors- och parkeringsändamål. Mot ny 

lokalgata och i kvarter 16 är den huvudsakliga användningen B2. 

Skärmar 

En annan åtgärd som föreslås är att skydda bostadsbebyggelse med ett bullerskydd i 

form av skärmar i upp till 8 våningar. Skärmarna ska, om de placeras direkt framför en 

bostadsfasad, ha ett avstånd av minst 10 meter mellan bostadsfasaden och skärmen för 

att anses fristående. Skärmen får dock sitta fast i bostadshuset och lägenheter får ligga 

vinkelrät mot skärmen inom 10 meter.  

Kv.16 
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Exempel på skärmar 

  

Figur med avstånd mellan bostad och skärm på 10 meter där avståndet är stort nog för 

att anses fristående.  

Högdelar i öster och högre bebyggelse i väster 

Under planarbetet har områdets högdelar i upp till 16 våningar placerats så långt ifrån 

bullerkällorna som ansetts vara lämpligt. Kvartersformerna har sedan granskning 1 även 

anpassats genom att höja kvarterets nordöstra del för att på så vis möjliggöra en så god 

ljudmiljö som möjligt inne på gården och möjliggöra för en ljuddämpad sida.  

Vy över området. Blå pilar illustrerar att delarna i nordväst har behållits höga/höjts 

Pågen 
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under planarbetet. De röda pilarna och cirklarna avser att placeringen av högdelarna 

området förskjutits öster ut från att tidigare varit mer jämt fördelade.  

Planbestämmelser 

Det finns även två generella planbestämmelser. Den första avser att reglera zon B och 

kommer kräva tillgång till ljuddämpad sida för bostäder med fasad inom zon B. Den 

ljuddämpade sidan ska även vara ljuddämpad avseende på trafikbuller <55dBA ekviva-

lent. 

”Om ekvivalent ljudnivå från industribuller vid bostadens/vårdboendets fasad är 

>45dBA nattetid ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot fasad som har en 

ekvivalent ljudnivå på högst 40dBA och maximal ljudnivå 55dBA avseende industri-

buller samt vara ljuddämpad sida avseende trafikbuller”  

Den andra bestämmelsen avser att hantera att hänsyn tas till en etapputbyggnad som inte 

medför att bostäder hamnar i zon C för att t.ex. ett framförvarande p-hus inte skulle 

byggas.     

”B1 och D1 får ej placeras i fasad där ekvivalent ljudnivå från industribuller är >50 

dBA nattetid.  

Industribuller kvarter för kvarter 

Under följande rubrik finns beskrivet hur industribullret är hanterat på kvartersnivå. I 

flera av kvarteren sker mindre överskridanden vilka är beskrivna nedan samt vilka re-

komnendationer till åtgärder som bedöms acceptabla.  

Kvarter 1 

Sammanfattad problematik från industribullerutredningen 

Det västra och del av norra fasaden har värden som ligger över vad som är acceptabelt 

för bostäder zon C (Rött). 

Det övre planen i den högsta delen av kvarteret har på ena sidan fasader som ligger i 

zon B (Gult) och att ljuddämpad sida överskrids marginellt. I och med den marginella 

skillnaden kan val av fasadmaterial och utformning innebära att en komplettende utred-

ning visar på andra resultat.   

Ljuddämpad sida avseende industribuller påverkas inte av trafikbuller över ekvivalent 

<55dBA. 

  

Vy på påverkad fasad där ljuddämpad fasad överskrids marginellt.  
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Åtgärder 

• Plankartan medger inte bostäder ”B1 – Bostäder” eller ”D1 – vård inklusive 

vårdboende, ej sjukhus” i zon C. I denna del tillåts bland annat K – kontor och 

B2 – Bostadskomplement vilket medger trapphus, korridor och gemensam tvätt-

stuga.  

• I bygglovet bör det undersökas om tekniska lösningar och fasadmaterial kan an-

vändas för att skapa en så god ljudmiljö som möjligt för de påverkade lägenhet-

erna som inte helt uppfyller värdena i Boverkets vägledning. 

• Utifrån utredningens resultat har även plankartan justerats till att medge en 

högre byggrätt i norr. Genom en högre byggnad eller en takform som kan ge en 

lägre bullernivå där delar av bostadsfasader som ligger inom zon B kan hamna 

inom zon A.  

Bedömning 

Föreslagen reglering är inte helt i enlighet med Boverkets vägledning då bostadskom-

plement tillåts inom zon C. Enligt Boverket får ingen del av en bostadsbyggnad ligga 

med en fasad där ekvivalenta nivåer på över 50 dBA uppnås. Bedömningen är att då 

ingen enskild bostad eller gemensamma bostadsrum kan påverkas av nivåer inom zon C 

gör att användningen ska anses acceptabel. 

Det marginella överskridandet av ljuddämpad sida i nordöst bedöms vara marginellt och 

enbart påverka ett fåtal antal lägenheter.  

Kvarteret bedöms möjligt att bebygga. 

Kvarter 2 

Sammanfattad problematik från industribullerutredningen  

Ett överskridande av 45 dBA finns. Detta är 45,7 dBA. 

 
Vy över läge för överskridande  
 

Åtgärd och bedömning 

Överskridandet anses marginellt och behöver inte hanteras.  

Kvarter 3 

Sammanfattad problematik från industribullerutredningen 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  68 (107) 

De 6 översta våningarna i högdelen påverkas av nivåer över >45 dBA (zon B) vilket 

kräver ljuddämpad sida. Den södra fasaden räknas till ljuddämpad sida avseende indu-

stribuller men påverkas av trafikbullernivåer över >55dBA ekvivalent och är därigenom 

inte ljuddämpad avseende trafikbuller.   

Åtgärd 

  
Exempellösning. Exploatören har tagit fram ett exempel på att lösa planlösningen i 

kvarteret. För de 6 övre planen föreslås en lösning där det övergår från en 4-spännare 

till att de tre övre planen blir en 3-spännare.  

 

<50dBA 

(Zon B) 

 
<40dBA 

Under 55 dBA avseende trafikbuller  

<50dBA 

(Zon B) 

 
<40dBA 

Över 55 dBA avseende trafikbuller  
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Bedömning 

Om planlösningen ovan används så är kvarteret möjligt att bebygga i enlighet med Bo-

verkets riktlinjer.  

Kvarter VC1/YB1 

Ligger under riktvärdena för industribuller. 

Kvarter 5 

Sammanfattad problematik från industribullerutredningen 

De tre övre planen på högdelen utsätts för industribullervärden över riktvärdena och 

hamnar i zon B vilket kräver tillgång till ljuddämpad sida. Den södra fasaden räknas till 

ljuddämpad sida avseende industribuller men påverkas av trafikbullernivåer över 

>55dBA ekvivalent och är därigenom inte ljuddämpad avseende trafikbuller.   

Åtgärd 

 
 
 

Exempellösning framtagen av exploatören. Visar på en 4-spännare där alla bostäder som utsätts för ekvivalent >50 

dBA nattetid har tillgång till ljuddämpad sida för minst hälften av bostadsrummen. 

 

Bedömning 

Typexemplet på planlösningen visar att byggnaden kan uppföras i enlighet med Bover-

kets vägledning. Kravet på tillgång till ljuddämpad sida gäller dock enbart till de tre 

övre planen vid fullt utbyggd plan.  

 

Kvarter 6 

Ligger under riktvärdena för industribuller. 

 

Kvarter 7 

Sammanfattad problematik från industribullerutredningen 

Utredningen pekar på att det enbart är lämpligt med bostäder åt öster och att de andra 

fasaderna är zon C enligt Boverkets riktvärden. 

Över 55 dBA avseende trafikbuller  

<50dBA 

(Zon B) 

<40dBA 
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Åtgärd 

• Detaljplanen medger endast bostäder åt öster. Åt norr medges bostadskomple-

ment.  

Bedömning  

Kvarteret bedöms vara möjligt att bebygga i enlighet med planförslaget. 

Kvarter 8 

Sammanfattad problematik från industribullerutredningen 

Industribullerutredningen pekar på att värdena motsvarar zon C åt norr. I nordöst finns 

en fasad som ligger inom zon B och kräver tillgång till ljuddämpad sida övriga sidor lig-

ger inom zon A.  

Åtgärd 

• Mot norr tillåts inte bostadsändamål men får utgöra bostadskomplement.  

• Mot norr föreslås en skärmlösning som ska sitta minst 10 meter från gårdshusets 

fasad.  

 
Exempellösning, Exploatören har visat på ett sätt att hantera industribullret inom kvar-

teret genom att inte låta gårdshuset nå hela vägen fram till byggnadsdelen med fasad i 

zon B. 
 

Bedömning 

Bedömningen är att då ingen enskild bostad eller gemensamma bostadsrum kan påver-

kas av nivåer inom zon C gör att lösningen anses acceptabel. 

Ett avstånd på 10 meter mellan skärm och bostadsfasad gör att skärmen ska anses vara 

fristående och därmed inte vara en del av fasaden. Fasadvärdet ska därav mätas utanför 

bostaden och inte vid skärmen. Detta resonemang gäller bostadsfasader som ligger med 

skärmen framför bostaden,ej för bostäder som ligger vinkelrät mot skärmen.  

Sammantaget bedöms kvarteret möjligt att bebygga.  

<50dBA 

(Zon B) 

>50dBA (Zon C) 

<40dBA 

Minst 10 m 
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Kvarter 9 

Sammanfattad problematik från industribullerutredningen 

Utredningen pekar på att värdena motsvarar zon C åt norr. I nordöst finns en fasad som 

ligger inom zon B och kräver tillgång till ljuddämpad sida övriga sidor ligger inom zon 

A.  

Åtgärd 

• Mot norr tillåts inte bostadsändamål men får utgöra bostadskomplement. 

• Mot norr föreslås en skärmlösning som ska sitta minst 10 meter från gårdshusets 

fasad.  

 

<50dBA 

(Zon B) 

>50dBA (Zon C) 

<40dBA 

Minst 10 m 

Minst 10 m 

<50dBA 

(Zon B) 

>50dBA (Zon C) 

<40dBA 
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Exempellösningar Exploatören har visat på två sätt att hantera industribullret inom 

kvarteret genom att i båda alternativen inte låta gårdshuset nå hela vägen fram till 

byggnadskroppen där motstående fasad ligger inom zon B.   

 

Bedömning 

Föreslagen reglering är inte helt i enlighet med Boverkets vägledning då bostadskom-

plement tillåts inom zon C. Enligt Boverket får ingen del av en bostadsbyggnad ligga 

med en fasad där ekvivalenta nivåer på över 50 dBA uppnås. Bedömningen är att då 

ingen enskild bostad eller gemensamma bostadsrum kan påverkas av nivåer inom zon C 

gör att störningen ska anses acceptabel. 

Ett avstånd på 10 meter mellan skärm och bostadsfasad gör att skärmen ska anses vara 

fristående och därmed inte vara en del av fasaden. Fasadvärdet ska därav mätas utanför 

bostaden och inte vid skärmen. Gäller bostadsfasader som ligger med skärmen framför 

bostaden. Ej för bostäder som ligger vinkelrät mot skärmen.  

Sammantaget bedöms kvarteret möjligt att bebygga.  

 

Kvarter 10, YB2 och YB3 

Sammanfattad problematik från industribullerutredningen 

För YB2 och YB3 visar beräkningarna att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 45 dBA, 

klaras vid samtliga fasader. 

På de sex översta planen på kvarter 10 överskrids riktvärdena för industribuller. Här lig-

ger fasaderna i norr och väster inom zon B och dessa lägenheter behöver få tillgång till 

tyst sida.  

Åtgärd 

 
Exempellösning, Exploatören har ovan visat på hur lägenhetsfördelningen där bostä-

derna inom zon B har tillgång till ljuddämpad sida. Jacken i fasaden förutsätts skapa 

tysta sidor på fasaderna. 

<50dBA 

(Zon B) 

<40dBA 

Förväntas vara 

<40dBA 
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Bedömning 

Kvarteret blir möjligt att bebygga enligt Boverkets vägledning genom föreslagen plan-

lösning. Denna planlösning är endast nödvändigt för de 6 övre planen när planen är fullt 

utbyggd.  

Kvarter 11 

Sammanfattad problematik från industribullerutredningen 

Lågdelens hörn mot nordväst samt del av nordfasaden ligger inom zon B och kräver lä-

genheter med tillgång till ljuddämpad sida. Marginella överskridanden finns för gården 

med avseende ljuddämpad sida.  

Riktvärdena för industribuller överskrids för högdelens 7 översta våningar i fasad mot 

väster och söder och ligger inom zon B. Lägenheter i denna del ska ha tillgång till ljud-

dämpad sida.  

 

 
Vy över lägen för mindre överskridanden för tyst sida 
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Åtgärd 

  
Exempellösningar, exploatören har inkommit med två exempel på hur hörnläget i lågde-

len går att lösa för att vara i linje med Boverkets vägledning.  

<50dBA (Zon B) 

<40dBA 

<50dBA (Zon B) 

Förväntas 

vara 

<40dBA 

<45dBA (Zon A) 

<45dBA (Zon A) <45dBA (Zon A) 
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Exempellösning, exploatören har inkommit med exempel på planlösning för högdelen 

som medger en planlösning i linje med Boverkets vägledning där bostäderna i zon B 

har tillgång till ljuddämpad sida.  

Bedömning 

Lågdelens hörnläge kan i de två övre planen få fasader där det beräknade värdet margi-

nellt ligger över vad som krävs för att räknas som ljuddämpad sida. Tekniska lösningar 

för att minska nivåerna vid fasaden på den ljuddämpade sidan bör studeras vidare men 

är i annat fall så litet att det inte anses vara av betydelse för kvarterets lämplighet för bo-

städer. 

Högdelen har kravet på lägenheter med tillgång till ljuddämpad sida i de 7 övre planen 

som ligger inom zon B. 

Kvarteret bedöms möjligt att bebygga.  

Kvarter 13 

Ligger under riktvärdena för industribuller. 

 

Kvarter 14 

Sammanfattad problematik från industribullerutredningen 

Riktvärdena för industribuller överskrids för flera av fasaderna och i flera väderstreck. 

Zon B. 

Åt väster finns 3 mindre överskridanden och ligger inom zon C. 

<50dBA (Zon B) 

<40dBA 
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Vy över mindre överskridanden i ett på västfasaden 
 

• För lågdelen är en del värden för den ljuddämpade sidan för hög. 

• Kvarterets högdel utsätts för bullernivåer att väst- och sydfasaden ligger inom 

zon B och de lägenheterna kräver tillgång till ljuddämpad sida. 

Åtgärd 

 
Exempellösning, Exploatören har tagit fram ett typexempel på hanteringen av hörnläget 

mot nordost som gör att Boverkets vägledning kan uppfyllas för majoriteten av lägen-

heterna, för de övre planen är det dock osäkert om nivåerna uppnår ljuddämpad sida. 

 

<50dBA (Zon B) 

<50dBA (Zon B) 

Oklart om alla de-

lar av fasaden kla-

rar ljuddämpad 

sida  
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Exempellösningar på hantering av planlösningen i högdelen för att bostäder inom zon 

B ska få tillgång till en ljuddämpad sida.  

 (Zon B) 

(Zon A)  

(Zon A)  
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Vidare studie med ljuddämpande fasader, Exploatören har tillsammans med sin buller-

konsult ÅF genomfört vidare studier på kvarteret och använt sig av absorberande ytor 

mot gården för samtliga huskroppar samt laborerat med våningsantalet på kvarterets 

lågdel. I ovanstående bild visas en utformning som medges enligt plankartan.  
 

Bedömning 

Kvarteret är ett av det mest komplexa att lösa inom planområdet gällande industribuller 

då det inte har en skärmande bebyggelse framför sig. Att placera andra användningar i 

de utsatta delarna bedöms inte lämpligt med tanke på placeringen i den kommande 

stadsdelen.  

Överskridandet till zon C på västfasaden bedöms som mindre men det är viktigt att stu-

dera om det i dessa lägen kan dämpas med tekniska åtgärder på byggnaden. Det är sär-

skilt viktigt att dessa lägenheter får tillgång till ljuddämpad sida.  

Det arbete ÅF genomfört på uppdrag av exploatören visar på att det med tekniska lös-

ningar så som bullerdämpande fasader och andra anpassningar så som anpassad höjd på 

bebyggelsen går att skapa en ljuddämpad sida mot gården.    

Genom ovanstående så bedöms kvarteret lämpligt att bebygga förutsatt att tekniska åt-

gärder genomförs. I avvägningen mellan ljusförhållandena och ljudnivåerna ska ljudni-

våerna väga tyngre och ett sämre dagsljusinsläpp bör i detta läge accepteras om det bi-

drar till en bättre ljudmiljö. Att en bostad får tillgång till ljuddämpad sida ska anses vik-

tigare än att rummet uppfyller dagsljuskravet.  

Ytterligare åtgärder som kan genomföras är att studera takutformningen. I och med att 

plankartan anger byggnadshöjd så finns möjlighet att skärma gården med en högre tak-

nock än vad bullerutredningen har tagit höjd för.    

Kvarter 16 

Sammanfattad problematik från industribullerutredningen 

Utredningen visar att fasad åt väster ligger inom Zon C. 
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Bedömning och åtgärd 

• Plankartan medger inte bostadsändamål mot den utsatta västra sidan men får ut-

göra bostadskomplement.  

• Utredningen bygger på att en stor skärm uppförs längs den västra fasaden. Att 

skärmen är möjlig att uppföras fristående är inte konstaterad i planskedet varför 

detaljplanen även ger byggrätt för kontor och centrumverksamhet som kan ut-

göra en skärmande byggnad. Om en skärmlösning väljs bör ingen bostadsfasad 

vetta direkt mot skärmen om avståndet är lägre än 10 meter för att skärmen inte 

ska räknas som en dubbel fasad.   

Kvarter 18 

Sammanfattad problematik från industribullerutredningen 

Ett flertal fasader ligger inom zon B och de lägenheter som påverkas kommer kräva till-

gång till ljuddämpad sida.  

Gården har i vissa lägen överskridanden av 40 dBA och ljuddämpad sida avseende in-

dustribuller natt klaras därför inte helt. Det högsta överskridandet är 42,6.  

 

I det nordvästra hörnet finns ett läge där den ljuddämpade sidan avseende industribuller 

påverkas av trafikbuller till en sådan nivå att den inte räknas som ljuddämpad. 

Högdelens fasader mot väster och söder i de övre 5 planen ligger inom zon B. 

 

Översikt av ljuddämpad sida industribuller natt ekvivalenta nivåer. 
 

Åtgärd 

• Överskridanden för den ljuddämpade sidan avseende industribuller är till största 

delen mindre överskridanden. Plankartan tillåter en jämnhög byggnadshöjd åt 

väster. Genom att studera bullerreducerande åtgärder till bygglovet och andra ni-

våer på byggnaderna bör en bättre ljudmiljö kunna skapas. Bedömningen är att i 
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och med att överskridandena är relativt små och påverkar ett mindre antal lägen-

heter så att de bör kunna accepteras.   

 
Exempellösning, Exploatören har presenterat en möjlig planlösning för högdelens 5 

övre plan för att ge de bullerutsatta bostäderna inom zon B tillgång till ljuddämpad 

sida.  

 
Exempelplanlösning framtagen av exploatören för hantering i det nordvästra hörnet på 

kvarteret. Där den norra fasaden utsätts för trafikbuller över 55 dBA.  

 

Bedömning 

Med vidare studier till bygglovet kan påverkan på gården studeras sammantaget bedöms 

kvarteret möjligt att bebygga. 
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Kvarter 20 

Kontorskvarter, berörs inte av riktvärden för industribuller. 

 

Industribuller under utbyggnadstiden 

Området kommer byggas ut över tid och en del kvarter kommer därför påverkas av in-

dustribuller på annat sätt än det som presenterats ovan. Generellt bör det vara mer ac-

ceptabelt med tekniska lösningar för de lägenheter som senare kommer att skyddas av 

en framförvarande bebyggelse. I industribullerutredningen finns en beräkning av en 

möjlig etappindelning där kvarter 8 och 9 tillkommer senare än övriga kvarter. Den vi-

sar på att ett flertal fasader går från att vara inom zon A till zon B. Kvarter 2A, 3, YB2, 

10 och 11 får högre ljudnivåer utan kvarter 8 och 9 jämfört med då hela planen är ut-

byggd. För övriga kvarter blir det ingen förändring. 
 

Fortsatt arbete kring industribuller 

Att fasaderna i de allra flesta fall når nivåerna i Boverkets vägledning ses som positivt. I 

samband med de framtida byggloven kommer frågan kring bullret fortsatt behöva stude-

ras och nya utredningar tas fram för de olika kvarteren. Staden kommer att göra beräk-

ningsmodellen som tagits fram av Norconsult tillgänglig för de exploatörer som finns i 

området så att de räknar med samma ingångsvärden som hör till detaljplanen. 

Luft 

Miljöförvaltningen har utfört en luftutredning i samband med planarbetet vilken har 

uppdaterats till granskningen (Miljöförvaltningen, april 2017). Utredningen visar att den 

nya detaljplanen inte kommer att medföra att halterna av luftföroreningar riskerar över-

skrida miljökvalitetsnormer. Längs med Olof Asklunds gata uppfylls dock inte Göte-

borgs Stads miljömål för kvävedioxid. Dessa beräkningar har utförts med nuvarande 

förhållanden. Om framtida emissionsfaktorer och bakgrundshalter minskar, vilket är 

prognosen, kommer halterna bli lägre. De prognostiserade ökningarna av trafiken höjer 

de beräknade halterna, men inte så mycket att miljömål eller normer riskerar brytas. 

En planbestämmelse anger att ”Friskluftsintag ska finnas på skyddad plats i förhållande 

till Olof Asklunds gata respektive A Odhners gata”, genom denna bedöms påverkan på 

inomhusmiljön förbättras.  

Lukt 

Planområdet påverkas idag av luktstörningar från framförallt två verksamheter. Bageri-

verksamheten Pågen väster om planområdet och kafferosteriet Kahls kaffe söder om 

planområdet.  

Kahls kaffe 

I samband med exploateringen planeras åtgärder genomföras på Kahls kaffe som anses 

ha en mindre angenäm lukt än bageriet, åtgärderna säkras genom avtal innan detaljpla-

nens tillstyrkande. För Kahls kaffe finns två luktutredningar. Den första, som även in-

kluderar påverkan från Pågen, visar på åtgärder så som rening och en skorsten på verk-

samheten Kahls kafferosteri för att nå ner till 0,5-1 le/m3 (luktenhet/kubikmeter) vid 

närmsta bostadsfasad. Den andra utredningnen är ett PM togs fram senare vilken föreslår 

andra åtgärder på Kahls kafferosteri. Denna visar på att det går att nå lägre nivåer än i dag 

med ny utrustning men att de inte uppnår den nivån som utreddes i den första utredningen. 

Detta gör att källstyrkan från den nya rostern utan rening är ungefär fyra gånger högre än 

den beräknade. Den högsta halten i planområdet i markhöjd skulle uppgå till 2 le/m3. Detta 
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gör att nivån kommer under den danska riktvärdena för lukt i omgivningen, men överskri-

der de rekommendationer som ges i den första luktutredningen där 0,5-1 le/m3 är rekom-

menderat som målsättning. Utredningen visar även på att det är möjligt att minska luktut-

släppen genom att öka tiden då luften leds via katalysatorn och på så sätt hantera eventuella 

luktklagomål. 

I Sverige finns inga riktvärden för luktnivåer, 2 le/m3 är dock ett vanligt förekommande 

värde vid nyproduktion.  

Pågens 

I granskning 1 utgick planförslaget från att åtgärder på luktkällor gjordes även på På-

gens verksamhet, verksamhetsutövaren har meddelat att de inte är intresserade av att ge-

nomföra några åtgärder för att minska sitt utsläpp av lukt i dagsläget. 

En luktutredning, så kallad CDF-analys, har med anledning av ovanstående tagits fram 

till granskning 2. Resultatet av denna har arbetats in i miljökonsekvensbeskrivningens 

bedömning. För Pågens verksamhet konstateras det att en tydlig lukt riskerar att före-

komma inom en stor del av det planerade detaljplaneområdet under den tid då produkt-

ionen är igång. De beräknade lukthalterna överskrider luktnivåer i luktutredningen re-

kommenderade högsta omgivningshalten. Bedömningen i miljökonsekvensbeskriv-

ningen anger att även om lukten i sig vanligen väcker positiva associationer medför de 

höga haltnivåerna i området att risken för störning/olägenhet bedöms som stor. Att pro-

duktionen är begränsad i tid och att luktpåverkan därför främst uppstår under kvällstid, 

natt och fram till tidig eftermiddag får antas reducera de tillfällen då närboende riskerar 

att störas av lukten.  

Miljökonsekvensbeskrivningen bedömning är att även om lukten från verksamheten 

sannolikt kommer att upplevas som störande av de boende finns det inga indikationer på 

att lukten skulle riskera att ge upphov till några negativa hälsoeffekter. Invånarantalet i 

kombination med de höga haltnivåerna gör att risken för störning bedöms vara över-

hängande.  

Kompensationsåtgärder 

Göteborgs kommun ska enligt beslut i kommunfullmäktige arbeta med kompensations-

åtgärder för att säkerställa göteborgarnas tillgång till värdefulla natur- och rekreations-

områden. Kompensationsåtgärder innebär att natur- och rekreationsvärden som går för-

lorade genom exploatering ersätts genom åtgärder i närområdet i första hand. Dessa åta-

ganden är frivilliga åtgärder som kommunen eller exploatören åtar sig utöver vad som 

krävs enligt miljöbalken.  

Tre områden som studerats för förskola/skola har inventerats med avseende på naturvär-

den. Dessa redovisas nedan tillsammans med förslag till vilka objekt som anses vara 

möjliga att bevara samt kompensationsåtgärder för värden som försvinner.  



 

Göteborgs Stad, Planhandling  83 (107) 

 

Område A  

Värdeelement: Rikligt med vuxna individer av ask, död ved, bl.a. i form av biodepå, 

slånbuskage, grov flerstammig sälg. Området närmast Fältspatsgatan föreslås bli park-

mark för att kunna bevara naturvärden i den delen. 

Förslag på element att integrera i gestaltningen av skolgård: Behåll den flerstammiga 

sälgen inom skolgården – bra klättertrd och skuggivare. Behåll de grova askar som är 

möjliga att spara inom skolgården. Två av träden ligger inom byggrätten och kommer 

troligen att tas bort.  

Område B  

Värdeelement: Grova spärrkroniga ekar och död ved som ger stor karaktär till området. 

Detta område föreslås nu bli NATUR, bland annat för att bevara naturvärdena. Klenare 

träd och sly runtomkring ekarna kan med fördel röjas bort. 

Fram till att busshållplatsen vid Fältspatsgatan byggs ut finns ett respektavstånd mellan 

träden och gatan. Efter en utbyggnad av hållplatsläget sker intrång i området under ett 

par individers kronutbredning vilka då kan komma att påverkas. 

Område C  

Värdeelement: Grova flerstammiga sälgar, grova träd, okänd art, död ved.  

Förslag på element att integrera i gestaltningen av skolgård: Behåll den flerstammiga 

sälgen inom skolgården – bra klätterträd och skuggivare. Behåll de grova träd som är 

möjliga att spara inom skolgården.  

Generella kompensationsåtgärder 

Förslag på generella kompensationsåtgärder har tagits fram i dialog med Park och Na-

turfövaltningen gällande de förlorade naturvärdena i området. En del av de nedtagna 

grova träden föreslås läggs ut i naturmark i närheten av deras växtplats, samt att 

högstubbar tillskapas i naturmark.  

Fastighetsindelning  

Detaljplanen innebär att mark som är utlagd som allmän plats ska överföras till en lämp-

lig kommunal fastighet som har samma ändamål. Kvartersmarken för bostäder, förskola 

mm kan delas in i flera fastigheter. Föreslagna gemensamhetsanläggningar framgår av 
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plankartan. En mer detaljerad beskrivning av planens fastighetsbildande verkan finns i 

kapitlet Fastighetsrättsliga frågor, se nedan.  

Inom detaljplanen finns fastighetsindelande bestämmelser fastställda som tomtindel-

ningar. När detaljplanen har vunnit laga kraft upphör samtliga tomtindelningar att gälla 

inom detaljplaneområdet.  

• Hyveljärnet 1480K-III-5226 (Upphör att gälla i sin helhet, berör Högsbo 4:1) 

• Figursaxen 1480K-III-5589 (Upphör att gälla i sin helhet, berör Högsbo 3:5)  

• Hyveljärnet 1480K-III-5833 (Upphör att gälla i sin helhet, berör Högsbo 4:4) 

• Figursaxen 1480K-III-6412 (Upphör delvis att gälla inom Högsbo 3:9 och 3:10) 

• Hyveljärnet 1480K-III-6854 (Upphör att gälla i sin helhet, berör Högsbo 4:6) 

• Bandsågen 1480K-III-7440 (Upphör att gälla inom Högsbo 2:2) 

• Bakugnen 1480-III-6701 (Upphör delvis att gälla inom Högsbo 5:17) 

Sammanställningen kan vara ofullständig. Om det finns fler tomtindelningar inom de-

taljplanen upphör även dessa att gälla i de delar som ligger inom planområdet. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

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

utbyggnad och framtida drift och underhåll. 

Inom naturmark inom och utom detaljplanen kommer bergblocksäkringsåtgärder att be-

höva göras. Dispens för åtgärder har lämnats av länsstyrelsen och kommunen genom 

park- och naturförvaltningen som ansvarar för anläggande och kommande drift och för-

valtning.  

Anläggningar inom kvartersmark 

Exploatörerna ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark.  

Anläggningar utanför planområdet 

Ny gång- och cykelväg byggs från planområdet genom rondellen vid Marconimotet väs-

terut för att knyta an till Flatås, väster om Dag Hammarsköldsleden. Ny busshållplats 

planeras på Marconimotet för att möjliggöra stopp för expressbussar eller motsvarande. 

Standarden höjs på gång- och cykeltunneln under Dag Hammarsköldsleden samt bron 

över Dag Hammarsköldsleden för att uppnå dagens krav på trafiksäkerhet och då den 

kommer att trafikeras med frekvent. 

Gångvägar inom föreslaget naturområde har undersökts och har ännu inte kunnat be-

kräftats vara genomförbart med anledning av kuperad terräng och risk för bergblockras. 

Detaljplanen varken förutsätter eller hindrar att en gångväg i naturmarken anläggs.   

Drift och förvaltning 

Kommunen, genom trafikkontoret, ansvarar för drift och förvaltning av gång- och cy-

kelväg, gångväg och gata på allmän plats. 
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Kommunen, genom park- och naturförvaltningen, ansvarar för drift och förvaltning av 

all parkmark och naturmark inklusive samtliga bergsäkringsåtgärder samt icketrafikalt 

torg inom detaljplanen samt inom naturreservat utanför detaljplanen.  

Exploatören ansvarar för drift och förvaltning av kvartersmarken. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Med huvudmannaskap har kommunen en rättighet men även skyldighet att lösa in all-

män plats som ligger inom privatägda fastigheter. Huvudmannaskap innebär även att 

kommunen före genomförandetidens utgång ska ha upplåtit de allmänna platserna till 

för allmänt nyttjande. All mark som ingår i allmän plats ska läggas till angränsande 

kommunal fastighet.  

Berörda fastigheter framgår av fastighetsrättsliga konsekvenser.  

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen. Genomförandet av planen 

kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsreglering, avstyckning, anlägg-

ningsåtgärd och eventuellt ledningsrätt. Även tredimensionell fastighetsbildning kan bli 

aktuell. 

Fastighetsreglering kommer att ske för förändring av allmän plats. De delar av de pri-

vatägda fastigheterna som utgör allmän plats (gata, park och natur) ska överföras till en 

angränsande kommunägd gatufastighet.   

Avstyckning och fastighetsreglering kommer även att ske inom kvartersmark för att 

bilda önskad kvartersstruktur inom kvartersmark. Några av dessa fastigheter kommer i 

sin tur att säljas vidare till annan exploatör. 

Före beviljande av bygglov skall erforderlig fastighetsbildning, såsom avstyckning och 

fastighetsreglering, i enlighet med detaljplan vara genomförd.  

Gemensamhetsanläggningar 

Då det är kommunalt huvudmannaskap i detaljplanen är det endast aktuellt att bilda ge-

mensamhetsanläggning på kvartersmark om så behövs. Gemensamhetsanläggning bör 

bildas för anläggningar som ska skötas och nyttjas gemensamt, exempelvis ytor för dag-

vattenhantering, parkeringsplatser, parkeringshus, sopsugsanläggningar mm. Gator där 

kvartersmarken är markerad med ”g” ska inrättas som gemensamhetsanläggning för 

kvartersgator. Gemensamhetsanläggning bör även bildas för gårdar där kvartersmarken 

delas upp i flera fastigheter där ”g” saknas.  

Inom fastigheterna Högsbo 3:5 och 3:6 finns en gemensam infart för skola och bostäder. 

Denna är märkt med ”g” och ska inrättas som gemensamhetsanläggning.  

Befintliga gemensamhetsanläggningar, Högsbo ga:23 och ga:24, inom detaljplanen kan 

komma att upphävas eller ändras. 
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Servitut  

Servitut kan bli aktuellt beroende på hur kvartersmarken delas in i fastigheter. Bildande 

av servitut kan ske genom lantmäteriförrättning eller genom avtal med berörda fastig-

hetsägare. 

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

läggningar ska kunna förläggas på annan plats än den egna fastigheten. Servitut eller 

nyttjanderätter kan ändå komma att bildas genom initiativ från de berörda fastighetsä-

garna.  

Servitut kommer enligt tecknade exploateringsavtal att bildas för infart till trycksteg-

ringsstation samt för vändplats inom kv 18.  

Det kan komma att bli aktuellt att bilda servitut för trappa som får kraga ut över allmän-

plats vid planerat parkeringshus i enlighet med plan. 

Befintliga rättigheter, 1480K-2013F253.1 (dagvatten), 14-IM1-31/725.2 (kraftledning), 

14-IM1-72/12602.1 (ledning) kan komma att omprövas alternativt upphävas. 

Ledningsrätt 

Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen ska ledningsrätt omprövas att 

gälla ledningens nya läge. Samtliga ledningar kommer att flyttas och förläggas inom all-

män plats. Ledningshavare och exploatör kan träffa överenskommelse om ledningsflytt 

för att möjliggöra ny bebyggelse. Ledningsrätt kan endast bildas över kvartermark om 

det finns ett u-område. 

Inom blivande skolfastighet i öster läggs ett u-område ut där ledningsrätt avses bildas. 

Inom områden som på plankartan markerats med E kan tekniska anläggningar placeras. 

Dessa ska säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna fastigheter. 

Vid överlåtelse av kommunägd mark regleras i exploateringsavtalet att exploatören utan 

ersättning ska upplåta ledningsrätt för ledningar och nätstationer erforderliga för plan-

området inom kvartersmark till förmån för kommunen, kommunala bolag och privata 

ledningsägare. Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa 

kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive 

ledningsägare ansöker om ledningsrätt. 

Befintliga ledningsrätter, 1480K-2010F180.1 (starkström), 1480K-2015F118.1 (fjärr-

värmeledning), 1480K-2015F118.2 (optoledning) kommer att omprövas alternativt upp-

hävas där de ligger inom kvartermark. 

Markavvattningsföretag 

Inga kända markavvattningsföretag finns inom detaljplanen.  

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny 

ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter. Ansvar för 

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

randeavtalet. 
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Exploatören har lämnat in en ansökan om tidig förrättningsstart, omfattande erforderliga 

avstyckningar och fastighetsregleringar samt bildande av eventuella gemensamhetsan-

läggningar för marken som omfattas av BoStad2021. Fördelning av förrättningskostna-

den mellan parterna kommer att regleras i exploateringsavtalen.  

För den del av planområdet som inte omfattas av BoStad2021 ansvarar respektive ex-

ploatör för ansökan och förrättningskostnad. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Detaljplanen innebär förändringar i fastighetsindelningen och några av fastigheterna 

måste justeras så att de anpassas till detaljplanen.  

Nedan redovisas konsekvenserna för berörda fastigheter. 

Arealerna är grafiskt mätta och ungefärliga. 

Fastighet Erhåller 

mark 

Avstår mark Markanvändning 

på mark som av-

stås 

Nya fastigheter 

inom kvarters-

mark 

Högsbo 2:2  E-omr: 48 m2 

Natur: 150 m2 

Allmän plats (na-

tur) och E-om-

råde. 

Samma kvarter, 

två användningar. 

Högsbo 3:5  Gång: 571 m2 

Gata: 188 m2  + 

88 m2  

Park: 672 m2 + 

969 m2 

Skola: 6039 m2 

+ 4 m2 tillkom-

mande skola 

 

Allmän plats 

(gata, park, gång) 

och skola.  

 

2750 m2 av ett 

kvarter om 3801 

m2  

Högsbo 3:6 Kvarters-

mark: 52 m2 

+ 20 m2  

Gata: 1785 m2 

Torg: 285 m2 

Skola: 4 m2  

Kvartersmark:  

1051  

Allmän plats 

(gata, torg) och 

skola.  

5144 m2  samt 

1051 m2 av ett 

kvarter om 3801 

m2  

Högsbo 3:10  Gata: 147 m2 

 

Allmän plats 

(gata) 

 

Högsbo 3:11  Gata: 1828 m2 Allmän plats 

(gata) 

4201 m2 

Högsbo 3:12  Gata: 2153 m2 Allmän plats 

(gata) 

4556 m2 + 888 m2  

762 m2 av ett 

kvarter om 2580 

m2 
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Fastighet Erhåller 

mark 

Avstår mark Markanvändning 

på mark som av-

stås 

Nya fastigheter 

inom kvarters-

mark 

Högsbo 3:13  Gata: 1275 m2 Allmän plats 

(gata) 

1818 m2 av ett 

kvarter om 2580 

m2 

Högsbo 4:1  Gata: 1269 m2 + 

565 m2 + 15 m2 

Allmän plats 

(gata) 

8544 m2 av ett 

kvarter om 8551 

m2 

Högsbo 4:3  Gata: 1621 m2 

 

Allmän plats 

(gata) 

4038 m2 av ett 

kvarter om 4356 

m2, 1087 m2 av ett 

kvarter om 3498 

m2  

Högsbo 4:4  Gata: 2784 m2 

Park: 3773 m2 

Allmän plats 

(gata, park) och 

bostäder 

3378m2, 318 m2 

av ett kvarter om 

4356 m2  

7 m2 av ett kvarter 

om 8551 m2 

Högsbo 4:6 3 m2 från 

Högsbo 

757:50 

Gata: 2466 m2 

Skola: 35 m2 

Allmän plats 

(gata) och skola 

3957 m2  

Högsbo 4:7  Gata: 85 m2 

+329 m2 

Allmän plats 

(gata) 

2411 m2 av ett 

kvarter om 3498 

m2  

Högsbo 5:7     

Högsbo 34:12  Gata: 337 m2 Allmän plats 

(gata) 

2683 m2 av ett 

kvarter om 9147 

m2  

Högsbo 34:13  Gata: 503 m2 Allmän plats 

(gata) 

2688 m2 av ett 

kvarter om 9147 

m2  

Högsbo 34:21  Gata: 2272 m2 

 

Allmän plats 

(gata)  

3776 m2 av ett 

kvarter om 9147 

m2  

Högsbo 39:1 1 m2 från 

Högsbo 

757:50 

Gata: 163 m2 

 

Allmän plats 

(gata)  

8013 m2 av totalt 

15 372 m2   
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Fastighet Erhåller 

mark 

Avstår mark Markanvändning 

på mark som av-

stås 

Nya fastigheter 

inom kvarters-

mark 

Högsbo 757:50 

(kommunens fas-

tighet) 

Samtlig all-

män plats-

mark angi-

ven under 

avstår 

Liten del kvar-

tersmark 

 E: 72 m2 + 296 

m2  

Allmän plats 

(gata, park, natur) 

och skola samt E-

område 

7362 m2 (Reste-

rande skoltomt an-

gränsande 39:1) 

Högsbo 757:118  Gata: 481 m2 

Natur: 2186 m2 

E: 70 m2 

Allmän plats 

(gata, natur) och 

E-område.  

 

Högsbo 757:121  Gata: 349 m2 

Natur: 162 m2 

Allmän plats 

(gata, natur). 

 

Högsbo 757:122  Gata: 456 m2 

Natur: 499 m2 

Allmän plats 

(gata, natur). 

 

Högsbo 757: 125  Hela fastig-

heten 

Allmän plats 

(park) 

 

Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Kommunintern markupplåtelse till park- och naturförvaltningen avseende platån (KI 

2009-0015) i östra planområdet ska sägas upp då marken i detaljplanen delvis är utlagd 

för skoländamål.  

Inom planområdet finns två befintliga transformatorstationer (AL 1995-0075 och AL 

1972-0015) upplåtna med arrende på kommunens fastighet Högsbo 757:50. Dessa ska 

sägas upp och planeras flyttas. 

Avtal mellan kommun och exploatör  

Enligt PBL ska kommunen redovisa vilka exploateringsavtal som i samband med detalj-

planen genomförande ska tecknas och dess huvudsakliga innehåll. Innehåll kan vara ut-

byggnad av allmän plats, fastighetsbildningsåtgärder, ledningsflytt m.m. Detaljplanens 

konsekvenser för exploatören avseende ekonomi, åtaganden mm ska beskrivas. 

Innan detaljplanen antas ska, i enlighet med kommunens riktlinjer för exploateringsav-

tal, avtal tecknas mellan kommunen och respektive exploatör, som i dagsläget är Platzer 

AB, genom dotterbolag, Wallenstam AB genom dotterbolag samt Ytterbygg AB och 

Vilhelmsson och Carlsson AB, angående genomförandet av planen. Vid samrådet ägde 

även Wölkes Bil AB en fastighet som de sålt till Wallenstam AB. Genom exploaterings-

avtalet regleras bl a utbyggnaden av kommunaltekniska anläggningar inom avtalsområ-

det. Exploatören förbinder sig att betala ett exploateringsbidrag till kommunen och att 

ställa en ekonomisk säkerhet i samband med avtalets tecknande. Exploateringsavtalet 

medför bland annat att planens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att samord-
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ningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvarters-

mark respektive allmän plats. För exploatören innebär exploateringsavtalet att kostnader 

för planens genomförande tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intent-

ioner avseende utbyggnad av allmän plats mm. 

Avtal om fastighetsbildning/servitutsavtal/övriga avtal kommer att upprättas vartefter 

strukturen bestäms. 

Avtal mellan exploatör och övriga fastighetsägare 

Troligtvis kommer vissa kvarter att överlåtas för att bebyggas av annan exploatör, avtal 

kommer tecknas angående överlåtelse. Kommunen meddelas om överlåtelse. 

Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

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

seavtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg Energikon-

cernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad.  

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommunen/ex-

ploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid omläggning 

av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommunen/exploatören för att 

säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ledningsrätt. 

Dispenser och tillstånd 

Berörd fastighetsägare, tomträttsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansvarar för att 

ansöka om och bekostar samtliga erforderliga tillstånd (t ex bygglov, tillstånd enligt 

miljöbalken mm) som erfordras för verksamhet och/eller för åtgärder inom detaljplanen. 

Respektive tillståndsmyndighet uttager taxa för att behandla tillståndsansökan.  

Fastighetskontoret, Göteborgs Stad, Länsstyrelsen har beviljat dispens för åtgärder på 

allén med kastanjer längs med A. Odhners gata. Träd som kan behöva tas ned föreslås 

ersättas på samma plats och längs med de nya gatorna i planområdet.  

Länsstyrelsen har beviljat dispens och tillstånd enligt föreskrifterna för naturreservatet 

Änggårdsbergen för att borra hål för stängselfästen samt att bryta loss stenar. 

Länsstyrelsen har förenat dispensen med följande villkor: 

1. Åtgärder inom reservatet får inte utföras under perioden 15 augusti – 15 maj. 

2. Informationsskylt som upplyser om hasselsnok ska sättas upp i anslutning till ”in-

gången” åtgärdsområde 8 och 9. Från skylten/skyltarna ska likheten med huggorm och 

hasselsnokens skyddsstatus framgå. 

3. Svartlackerat stängselnät ska användas. 

4. Körning med maskiner får inte ske inom reservatet. 

 

Länsstyrelsen förelägger Göteborgs Stad, fastighetskontoret, med stöd av 12 kap. 6 § 

miljöbalken att vidta nedanstående skyddsåtgärder: 

1. Åtgärder inom åtgärdsområde 7 får inte utföras under perioden 15 augusti – 15 maj 

2. Informationsskylt som upplyser om hasselsnok ska sättas upp i anslutning till ”in-

gången” åtgärdsområde 7. Från skylten/skyltarna ska likheten med huggorm och has-

selsnokens skyddsstatus framgå 
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Fastighetsägaren för Högsbo 3:5 har skickat in ansökan om dispens från fridlysningsbe-

stämmelserna i 8 § artskyddsförordningen (2007:845) gällande idegran på fastigheten. 

Länsstyrelsen har avslagit ansökan då det inte ansågs kräva dispens för åtgärden.  

Tidplan  

Samråd:        1 kvartalet 2017 

Granskning:  2 kvartalet 2018 

Granskning 2: 2 kvartalet 2019 

Godkännande BN:  4 kvartalet 2019 

Antagande KF:   1 kvartalet 2020 

Om planen inte överklagas fastställs den fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart:  1 kvartalet 2020 (vid överklagad plan är förväntad byggstart 1 

kvartalet 2021) 

Färdigställande: 2021-2028 

Utbyggnaden av planområdet är omfattande och kommer ske etappvis under lång tid. 

De första delarna som ingår i BoStad2021 avses färdigställas senast 2021, förutsatt att 

planen vinner laga kraft 1 kvartalet 2020. 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet 

med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter ge-

nomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram ny plan eller 

ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till 

ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är tio år från det datum då planen vunnit laga kraft 

Överväganden och konsekvenser 

Det råder brist på bostäder i Göteborg. Stadsbyggnadskontoret anser att en attraktiv bo-

stadsmiljö kan uppnås i området med en utbyggd service och med dess närhet till rekre-

ation i form av naturreservatet Änggårdsbergen. Nedan sammanfattas de överväganden 

som har gjorts. 

Exploatering 

Exploateringen är hög i förslaget. Ett arbete har skett under planarbetet för att hitta en 

god balans mellan exploateringen och dess konsekvenser för ytor för bl.a. förskola/skola 

och park, trafikalstring, luktpåverkan, industribuller samt solljus. Planområdet ligger 

geografiskt i mellanstaden men får en ny struktur från grunden, vilket innebär ett ställ-

ningstagande vilken typ av område som ska byggas.  

Motivet till de höga byggnaderna i området är att få möjligheten att gå ner i lägre bygg-

nadshöjder på den södra delen av kvarteren för att få in solljus på de gårdar som blir lite 
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mindre och för att få en variation mot gatan, samtidigt som en hög exploatering hålls. 

Inga befintliga bostäder skuggas.  

Den höga exploateringen innebär ändå att vissa gårdar samt allmän plats norr om kvar-

teren till stor del blir skuggade. De mervärden som skapas av exploateringen medför 

kvalitéer för att täcka upp för gårdarna som inte får mycket direkt solljus. Genom att 

kvarteren får en hårdare exploatering kan mark avvaras för en bostadsnära park och en 

stadsdelspark. Tätheten gör även att handel och verksamheter kan tillkomma i kvarte-

rens bottenplan. Kontorets bedömning är att planförslaget har en god avvägning avse-

ende täthet, struktur och allmänna ytor. 

Inlösen av allmän plats 

Planförslaget syftar till att skapa en kvartersstad med säkra och tillgängliga trafiklös-

ningar för industri, gående, cyklister, bilar och kollektivtrafik. Ombyggnaden kräver att 

gatumark byggs om samt att trafiknätet blir mer finmaskigt. Detta får till konsekvens att 

mark som idag är kvartersmark behöver i anspråkstas som allmän plats. Mark behöver 

även lösas in för att skapa en bostadsnära park. Utökningen av allmän plats sker genom 

en lantmäteriförrättning där ersättning bestäms, kommunen strävar alltid efter en sam-

förståndslösning.  

Under planarbetet har olika avvägningar gjorts beroende på om industrifastigheterna är 

en del av det området där en större strukturell förändring ska ske eller inte. För in-

trången i två fastigheter  som ägs av en aktör som inte ingår i stadsomvandlingen har 

ambitionen varit att göra så litet intrång som möjligt. De intrången som ändå föreslås 

krävs för att säkerställa en gång- och cykelbana med god standard och en trafiksäker 

korsning. Intrånget innebär att ett befintligt cykelförråd och parkeringsplatser, på mark 

som ägs av i planen ej ingående fastighetsägare, behöver flyttas/justeras. Stadsbygg-

nadskontorets anser att det allmäna intresset av en säker korsning och en gång- och cy-

kelbana väger tyngre än den påverkan som sker på verksamheterna då intrången endast 

bedöms ge en marginell påverkan för verksamheterna.   

Naturmark/Park 

Industriområdet kommer att omvandlas till en tät blandstad med en hög andel bostäder. 

Detaljplanen följer planprogrammets inriktning i stort men skiljer sig i några frågor, 

framförallt avseende delar av naturområdet i planområdets mitt, där mer av den befint-

liga naturmarken föreslogs bevaras i programmet. Förändringen motiveras av att kunna 

skapa bebyggelse längs med större delar av stråken i området för att få till en stadsmäss-

ighet och trygghet längs med gatorna, samtidigt som så många kvarter som möjligt får 

direkt tillgång till en park genom stadsdelsparken som blir en del av den nya strukturen.  
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Planområdet får i aktuellt förslag ca 

6,2 m² parkmark per person. Räknas 

även naturmarken med i beräkning-

arna ligger ytan på 8,8 m² per person. 

I det fortsatta arbetet med detaljplaner 

för programområdet kommer ytterli-

gare industrimark behöva få ändrad 

användning till parkmark för att få en 

god andel park i hela programområdet. 

I den naturvärdesbedömning som togs 

fram under programarbetet gjordes 

även en bedömning om hur känslig 

olika delar av nordöstra Högsbo var 

för byggnation. Större delen av plan-

områdets byggnation föreslås på mark 

som klassats som föga känsligt för 

byggnation, men några delar ligger i 

de områden som bedömts vara delvis 

känsligt respektive mycket känsligt.  

Naturområdet i planområdets mitt (område 1 på bilden) klassades i naturvärdesbedöm-

ningen som mycket känsligt för byggnation med motiveringen att där finns påtagliga na-

turvärden och eftersom området bedöms som en viktig grön kil i bebyggelsen. I pro-

grammet föreslogs större delen av detta område sparas som naturmark, men sydvästra 

spetsen föreslogs för byggnation. Större delen av området är idag planlagd som industri-

mark. I samband med planarbetets närmare studier av området har en ny bedömning 

gjorts och delar av område 1 föreslås för bebyggelse. Anledningen till detta är framför-

allt att skapa en bättre och mer sammanhängande struktur i området.  

Större delen av naturområdet kommer att finnas kvar i form av park och som förskole-

gård, men förskoledelen kommer att vara inhägnad. De delarna kommer således att fin-

nas kvar som naturmark men med en minskad tillgänglighet och med ett ökat slitage. 

Byggnation inom den delen för annat än för lekredskap, vindskydd och mindre förråd är 

inte aktuellt. Kvarteren har placerats för att påverka naturområdet så lite som möjligt 

men ändå kunna bibehålla tryggheten på den nya gatan liksom för en eventuell fortsätt-

ning av busstråket på Fältspatsgatans fortsättning mot Gruvgatan vid eventuell exploate-

ring av industrifastigheterna norr om grönkilen. Parken vid grönkilen utökas något väs-

terut över den parkering som finns idag. 

Platån som ligger vid skoltomten (2 på bilden) har bedömts som delvis känslig framför-

allt på grund av risken för fragmentering och förminskning av Änggårdsbergen. I själva 

programmet har en delvis annan bedömning gjorts då delen närmast vägen bedömts 

möjlig för byggnation medan platån föreslagits som en grön mötesplats. I detaljplanen 

har byggrätten ökats något för att förutom skolan möjliggöra en idrottshall. Avsikten är 

att den del av platån som bevaras blir en del av skolgården och att taket på idrotts-

hall/skola ska bli i samma nivå och bli del av skolgården. Kontoret bedömer att risken 

för att Änggårdsbergen upplevs som förminskat eller fragmenterat är liten. 

Övriga delar av områdena som bedöms som mycket eller delvis känsliga för byggnation 

påverkas inte.  

1 

2 
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Änggårdsbergen 

Änggårdsbergen är ett naturreservat och riksintresse för friluftsliv och naturvård, fram-

förallt motiverat av sina stora kvaliteter som strövområde och för naturstudier. Andra 

viktiga aspekter är att området är tillgängligt för många människor genom sitt geogra-

fiska läge med korta distanser till centrala delar av Göteborg. Närheten till Göteborgs 

Botaniska Trädgård ger extra dimensioner till de höga rekreativa värdena. Naturreserva-

tets gräns har i samråd med Göteborgs stad justerats och angränsar till planområdes-

gränsen. De delar av planområdet som angränsar direkt till reservatet har planlagts som 

naturmark delvis för att inte angränsa direkt till reservatet med kvartersmark men även 

för att säkerställa att om passager utanför reservatet önskas så går de att skapa utan att 

behöva inkräkta på detta. För att säkerställa marken som planläggs för natur och skola 

för bergblockras krävs åtgärder inom naturmarken, men även inom naturreservatet. En 

utredning (WSP, 2018-04-06) har utförts på uppdrag av Fastighetskontoret för att identi-

fiera riskerna och vilka åtgärder som behöver genomföras. Utredningen pekar på behov 

av åtgärder på fyra platser inom reservatet, som kortfattat innebär handskrotning av 

block på två platser, bultning av ett block samt nätning av del av en naturlig slänt. Kom-

munen bedömer inte att åtgärderna strider mot reservatets syften eller påverkar reserva-

tet eller riksintresset negativt. Länsstyrelsen har beviljat dispens för åtgärder inom na-

turreservatet.   

Gränsen mellan reservatet och planområdet är mycket brant och inga anlagda stigar 

finns i direkt närhet. Det finns ett antal informella stigar.  

Biotopskydd 

Planen medför att några träd i en trädrad med kastanjer kommer att behöva tas ner, samt 

att åtgärder kommer behöva göras nära de träd som blir kvar för att möjliggöra en bred-

dad gång- och cykelväg och dagvattenhantering. De aktuella träden står i stadsmiljö och 

har därför ingen påverkan på målet Ett rikt odlingslandskap. Staden bedömer att målet 

om Ett rikt växt och djurliv påverkas ytterst marginellt av åtgärderna, medan detaljpla-

nen som helhet bedöms ha stor positiv inverkan på målet om God bebyggd miljö. Jäm-

fört med nuläge kommer planens genomförande innebära effektivare markanvändning, 

en mer ändamålsenlig struktur med goda kommunikationsstråk för olika trafikslag, en 

tryggare och mer attraktiv miljö för människor att vistas i och ett stort tillskott av bostä-

der.  

Ur miljö- och klimathänsyn är tillräcklig fördröjning och rening av dagvattnet viktigt för 

att inte överbelasta det befintliga systemet nedströms och för att inte påverka miljökvali-

tetsnormerna för Stora ån och Välen negativt. I samband med framtagandet av före-

slagna lösningar intill trädraden har fokus legat på att finna lösningar som medför så li-

ten påverkan på träden som möjligt. Flera olika lösningar har studerats men ingen har 

kunnat uppfylla kraven på fördröjning och rening på samma sätt som de nu föreslagna. 

De andra föresalgna åtgärderna har heller inte inneburit mindre påverkan på träden. För 

att minska vattenvolymen som behöver fördröjas och renas i anslutning till träden har 

fler ytor för fördröjning lokaliserats inom planområdet.  

Den befintliga gång- och cykelbanan som löper norr om trädraden ingår i stadens över-

gripande cykelvägnät. Detta nät ska bestå av sammanhängande, gena, säkra cykelstråk 

av hög standard. Enligt Cykelprogram för en nära storstad ska det övergripande cykeln-

ätet utvecklas i takt med att staden växer och byggs om.  

Söder om rondellen på A Odhners gata kommer den befintliga gc-vägen att breddas och 

få separerad gångbana och dubbelriktad cykelbana. Över Marconimotet och vidare 
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längs Marconigatan mot Frölunda torg kommer gång- och cykelbanan byggas ut, delvis 

i samband med denna detaljplan och delvis i samband med detaljplan för Distansga-

tan/Marconigatan. Detta innebär att sträckan längs A Odhners gata är en viktig del i att 

koppla ihop det sammanhängande nätet från det nya området till målpunkter som 

Frölunda Torg, 421 och pendelcykelstråket längs Dag Hammarskjöldsleden.  

Gång- och cykelbanan behöver breddas till 5,5 meter, dels för att cykelbanan ska upp-

fylla funktionskraven för ett övergripande cykelstråk och dels för att gc-vägen även ska 

kunna fungera som räddningsväg och uppställningsyta vid brand. Breddningen görs sö-

derut och den nya kanten hamnar två meter eller mer ifrån de flesta träden vilket be-

döms som ett mått där det är möjligt att bevara träden. Ett träd bedöms hamna för nära 

och kan inte bevaras. Det finns viss osäkerhet om hur anläggandet av gång- och cykel-

banan kan påverka rotsystemet och därmed övriga träd i trädraden. Ambitionen är att 

skydda träden i möjligaste mån. 

Dispens för åtgärder som påverkar allén har beviljats av Länsstyrelsen. De träd som för-

svinner kommer att ersättas. 

Förskolegårdar 

Planen föreslår drygt 31 m² per barn på förskolegårdarna och frångår ramprogrammets 

mål på 35 m². Uteytan ökade från 28 till drygt 31 m² från samråd till granskning. Ande-

len förskolegård är dock fortsatt lägre än ramprogrammet. Avsteget motiveras med att 

två av förskolegårdarna ligger i anslutning till stadsdelsparken och att detta delvis kan 

kompensera för de färre kvadratmetrarna. Avvägningen har stått mellan att tillskapa för-

skoleytor, stadsdelspark och en hög exploatering. Kontoret bedömer att detta är en 

lämplig avvägning mellan intressena.   

Trafikalstring 

Detaljplanen ligger inom influensområde för Söderleden/Västerleden som är riksintresse 

för kommunikation. Området ligger inom utredningsområdet för åtgärdsvalsstudie för 

Södra Mellanstaden vilken syftar på att hitta åtgärder som resulterar i att trafikstrategin 

kan uppfyllas i området. En trafikutredning togs fram i samband med programmet vil-

ken visar att området inte bör få betydande ökad trafikalstring på grund av utbyggnaden 

jämfört med verksamheterna som finns i området idag. Planen bidrar till flera åtgärder 

för förbättrad mobilitet i området. Gång- och cykelstråken förstärks genom området, i 

Marconimotet och söderut mot Högsbo 421.  

Detaljplanens säkerställda genomförande till 2021 som en del av BoStad2021 innebär 

att upp till 200 lägenheter är färdigställda senast under 2021 och 500 bostäder i första 

etappen. Explateringen möjliggör en utökad busstrafik i området och busshållplats för 

expressbussar eller motsvarande vid Marconimotet. Planen innebär även förbättrade 

gång- och cykelvägar, delvis inom området men även förbättrade kopplingar över leden 

via Marconimotet. Området får också flera funktioner vilka innebär att persontranspor-

ter inte blir nödvändiga, bland annat ryms förskola, skola, parker och lokal service.  

Trafikbuller 

Området är utsatt för trafikbuller från framförallt Dag Hammarskjöldsleden men även 

från Olof Asklunds gata och A Odhners gata. Bullerutredningar har tagits fram vilka vi-

sar att genomgående lägenheter krävs vid Olof Asklunds gata och vid A Odhners gata 

för att möjliggöra bostäder. Med en kvartersstruktur som skapar bullerskyddade gårdar 
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bedöms de nya bostäderna kunna få tillgång till en god ljudmiljö genom att större lägen-

heter blir dubbelsidiga och att enkelsidiga lägenheter riktas in mot gården. Ett flertal 

hörn i kvarteren har reglerats som prickmark för att undvika hörnlägenheter där buller-

nivåer överstigs, prickmarken blir också en del i att lösa dagvattenhanteringen på kvar-

tersmark. 

Industribuller  

I granskning 1 var en av förutsättningarna att åtgärder på bullerkällor gjordes på Pågens 

och Lilla Harrie Valskvarns verksamheter. I aktuellt förslag förutsätts det att inga åtgär-

der genomförs på verksamheterna i dagsläget. Verksamheterna genererar några av de 

större bullerstörningarna i området och nivåerna överskrider gällande riktvärden för att 

medge bostäder i alla delar av detaljplanen som innehöll bostäder i granskning 1. 

Anpassningar som gjorts med de nya förutsättningarna är bland annat en omfördelning 

av vilka användningar som tillåts närmast Pågens och Lilla Harrie Valskvarns verksam-

heter. Exempelvis har parkeringshuset flyttats och möjligheten till bostäder närmast 

verksamheten undantagits genom att, i de delar som inte klarar riktvärdena för industri-

buller, endast tillåta bostadskomplement. Det finns även kvarter som föreslås skyddas 

med ett bullerskydd i form av skärmar i upp till 8 våningar. Högdelar har flyttats öster 

ut för att avståndet till verksamheterna ska öka. Även om exploateringen fortsatt sker 

intill verksamheterna har en buffertzon som inte fanns lika tydligt i granskning 1 skap-

ats mellan verksamheten och de närmast planerade bostäderna. Åtgärderna ger en nega-

tiv effekt på stadsbilden t.ex. genom att bostäder inte hamnar i alla planens huvudstråk 

och större skärmar i 8 våningar uppförs framför kvarter och över en gata. Alternativet är 

att inte genomföra exploateringen i denna omfattning och enbart planlägga en mindre 

del i öster. En mindre exploatering skapar dock inte det underlag och storlek som krävs 

för att skapa en attraktiv boendemiljö i ett befintligt verksamhetsområde. Detta är den 

första exploateringen av en större stadsomvandling i Högsbo enligt godkänt program.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att intresset av att skapa en så stor exploatering som 

möjligt väger tungt då det krävs för att skapa stadsliv i området och vara stort nog för att 

exempelvis bära en livsmedelsaffär. Detaljplanen möjliggör för att bostäder och urbana 

funktioner tillförs i befintliga strukturer nära den centrala staden med goda förutsätt-

ningar att åka kollektivt och cykla. Bostäderna kommer att ligga intill grönområden, 

dels inom detaljplanen med en bostadsnära park och stadsdelspark men även med kopp-

ling till Änggårdsbergen. Tätheten möjliggör för aktiva bottenvåningar och stort fokus 

ligger i att skapa en stadsdel där det ska vara enkelt att leva utan bil. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer sammantaget att fasader utan bostäder längs delar av 

huvudstråken samt uppförandet av större skärmar är en acceptabel konsekvens ställt mot 

de mervärden som skapas.  

 

Den högre delen av kvarterens lågdelar föreslås mot väster för att på så vis möjliggöra 

en så god ljudmiljö som möjligt. Den högre bebyggelsen i väster påverkar kvällssolen i 

viss grad. I avvägningen mellan kvällssolen och en bättre ljuddämpad sida har den in-

tresset av en mer ljuddämpad sida bedömts väga tyngre.  

 

Luftmiljö 

Detaljplanen resulterar i en lokal trafikökning med påverkan på luftkvaliteten i området. 

Genomförda beräkningar av detaljplanens påverkan på luftkvaliteten visar att miljökva-

litetsnormen för kvävedioxid kommer att klaras med tämligen god marginal, både som 
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års-, dygns- och som timmedelvärde. Beräkningarna visar även att miljömålen för kvä-

vedioxid klaras med avseende på år och timme i de delar av planområdet som inte ligger 

i anslutning till Dag Hammarskjöldsleden eller i gaturummet kring Olof Asklunds gata. 

Bestämmelse i plankartan anger att friskluftintag ska finnas på skyddad plats i förhål-

lande till Olof Asklunds gata respektive A Odhners gata.   

Lukt  

Då det i Sverige inte finns fastställda riktvärden och lukten inte anses hälsovådlig bedö-

mer kontoret att olägenheten av lukten ska ställas mot de andra mervärden som skapas 

av planen. Exploateringen är det första området i omvandlingen av verksamhetsområdet 

i Högsbo och attraktiviteten i boendemiljön är starkt beroende av att en tillräckligt stor 

exploatering möjliggörs. Bostäder och urbana funktioner tillförs i befintliga strukturer 

nära den centrala staden med goda förutsättningar att åka kollektivt och cykla. Bostä-

derna kommer att ligga intill grönområden, dels inom detaljplanen med en bostadsnära 

park och stadsdelspark men även med koppling till Änggårdsbergen. Tätheten möjliggör 

för aktiva bottenvåningar och stort fokus ligger i att skapa en stadsdel där det ska vara 

enkelt att leva utan bil. Om ingen bostadsbebyggelse tillförs bidrar det inte till den 

stadsomvandling som staden eftersträvar för området. Sammantaget anser stadsbygg-

nadskontoret att de mervärden som skapas genom exploateringen överstiger den olägen-

het som uppkommer i form av luktpåverkan från Pågen. Stadsbyggnadskontorets be-

dömning är därför att lukten inte begränsar områdets lämplighet för bostäder. Stads-

byggnadskontoret är dock mycket positiva till om åtgärder skulle vidtas på Pågens verk-

samhet för att minska luktpåverkan som kan leda till att göra den framtida boendemiljön 

bättre.   

 

Befintliga verksamheters möjlighet till utveckling 

Aktuell detaljplan ligger i linje med de övergripande målen i Göteborgs stads översikts-

plan om en tät och tillgänglig stad. Genom att förtäta, komplettera och utveckla staden 

där befintlig infrastruktur, service och kollektivtrafik kan nyttjas skapas förutsättningar 

för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Att utveckla och omvandla det befintliga 

verksamhetsområdet till blandstad är även i linje med det program som finns för områ-

det. En utveckling i befintlig struktur gör att kompromisser och ställningstaganden mel-

lan olika intressen måste ske. Att planlägga för bostäder i ett befintligt industriområde 

har krävt lösningar, till exempel höga bullerskärmar, som enskilt kanske inte skulle an-

ses vara den lämpligaste lösningen men som i en helhet bidrar till att skapa en stads-

mässighet och den goda boendemiljö som eftersträvas. Två av de större frågorna har rört 

hanteringen av påverkan av industribuller och lukt som dels påverkat bebyggelsens ut-

formning och bedömning av lämplig nivå på störning av lukt. Detta har ställts mot be-

fintliga verksamheters möjlighet att finnas kvar och vilken möjlighet till utveckling 

dessa ska få.  

Planområdet kommer omgärdas av befintliga verksamheter under många år. Detaljpla-

nen är utformad utifrån att åtgärder genomförs på Kahls kafferosteri och Bodycoat samt 

att övriga verksamheter håller sig inom störningsnivåer så att inte gällande riktvärden 

överskrids. Det medför att verksamheter som idag har en låg bulleralstring och som i 

den sammanvägda bulleralstringen inte medverkar till att påverka att riktvärden över-

skrids har en möjlighet att öka sin bulleralstring. Ökningen får inte leda till att den sam-

manvägda ljudbilden medför att några rikvärden överskrids.  
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Utformningen av planförslaget ger därigenom möjlighet för fortsatt drift av verksamhet-

erna i linje med den störningsgrad de har för området idag och eventuellt viss ökning. 

Omkringliggande verksamheter behöver dock vid en framtida utveckling av sin enskilda 

verksamhet ta hänsyn till den nya bebyggelsen och inte öka sin lukt- eller bullerstörning 

så att riktvärdena presenterade i planbeskrivningen överskrids. Sammantaget bedömer 

stadsbyggnadskontoret att föreslagen bebyggelse som en helhet är en lämplig avvägning 

mellan intresset för verksamheternas möjlighet för pågående och framtida utveckling 

vägt mot intresset att utveckla staden i linje med översiktsplanen och tillskapa en stads-

omvandling med goda boendemiljöer. 

Nollalternativet 

Nollalternativet till detaljplanen innebär att inga bostäder skapas i området utan det fort-

sätter att användas som industriområde. Staden går miste om ett värdefullt tillskott på 

1900 bostäder, ytor för kontor, handel service och skolor. Naturmarken i grönkilen fort-

sätter vara naturmark men skulle till viss del kunna användas som industri. Kollektivtra-

fiken inom området skulle fortsätta på nuvarande nivå. Otryggheten i området kvällstid 

skulle bestå. Inga nya kopplingar till Änggårdsbergen skulle sannolikt skapas. Marken 

inom området skulle inte saneras och dagvattnet därför orenat fortsättningsvis nå Välen.  

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

I samband med programmet för utveckling av nordöstra Högsbo genomfördes ett arbete 

med social konsekvensanalys (SKA). Mellan samråd och granskning i detaljplanearbetet 

har en mer detaljerad SKA/BKA utförts vilken har haft ett extra fokus på barnkonse-

kvenser (planområdet var vid det tillfället större än gällande planförslag men analysen 

anses fortsatt vara aktuell). Arbetet delades in i tre delar; Inventering av dagens område, 

analys av planförslaget styrkor och svagheter samt förslag till fortsatt arbete för att åt-

gärda/beskriva de identifierade problemställningarna. Barnkonsekvenserna belystes ex-

tra genom att planförslaget granskades utifrån barnens perspektiv. I och med att barns 

behov varierar stort så fokuserade en grupp på åldrarna 0–9 år och en grupp på äldre 

barn, 9–18 år. Fokus för Nordöstra Högsbo och för planområdet har legat på att skapa 

bra förutsättningar för en socialt hållbar blandstad.  

Med detaljplanens deltagande i BoStad2021 har planen haft ett särskilt genomförande-

fokus vilket inneburit att flera frågor som vanligtvis behandlas i ett senare skede har 

kunnat tas upp under planprocessen. Genomförandefokuset har gett förutsättningar för 

att anpassa planen så att dess intentioner ska vara fullt genomförbara. Arbetena med 

SKA/BKA för program och detaljplan ledde fram till ett antal åtgärder och konsekven-

ser vilka är inarbetade i planhandlingen och beskrivna nedan. 

Sammanhållen stad 

Följande punkter har redovisats på temat sammanhållen stad. 

• Förslaget innebär en förbättring av vägnätet inom området och bidrar till bättre 

struktur och tillgänglighet för gång och cykel. Kopplingarna till resten av staden 

förstärks men en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard 

är viktig för att bostadsbebyggelsen i programområdet ska få en god koppling till 

resten av stadsdelen. I ett tidigt skede finns risk att området blir en solitär mellan 

industri, trafikyta och naturmark. Närliggande områden får en starkare koppling 

till Änggården.  
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• Med föreslagen utbyggnad ökar underlaget till kollektivtrafiken. 

• Utbyggnaden innebär en förstoring av det sammanhängande centrala området 

för bostadsbebyggelse i Göteborg. 

• En blandning av upplåtelseformer uppmuntras men är inte möjlig att styra i plan-

arbetet. I och med att inga befintliga byggnader bevaras finns en risk att området 

blir socioekonomisk likriktat, både gällande boende och verksamheter.  

• I och med en till viss del ny struktur i området och att viss privatägd mark blir 

allmän plats så ökar tillgängligheten och möjligheten att röra sig i området för 

allmänheten.  

Med detaljplanens bostäder i etapp 1 skapas ett underlag för utökad kollektivtrafik från 

områdets inflyttning. Möjligheten till expressbuss eller motsvarande på Dag Ham-

marskjöldsleden är en god början inför en framtida omdaning av leden till boulevard.  

Frågan kring upplåtelseformer är svår att påverka för kommunen i planarbetet i och med 

att ingen markanvisning har skett, men en variation av upplåtelseformerna är önskvärd 

och uppmuntras av staden. Flera aktörer kommer att tillkomma inom planområdet under 

processens gång vilket kan möjliggöra en variation mellan upplåtelseformerna.  

Samspel  

Följande punkter har redovisats på temat samspel. 

• Planförslaget föreslår en utveckling av mötesplatser, grönytor och offentliga 

rum. Detaljplanens konsekvenser för måluppfyllandet är i hög grad beroende av 

i vilken mån verksamheter lyckas etablera sig i området. Utan detta bidrag riske-

rar området att enbart nyttjas för arbete och boende varvid möjligheterna för ett 

levande stadsliv reduceras. 

• Befintliga mötesplatser, t.ex Erikshjälpens Second hand kommer att försvinna. 

Stadsnära industrier behöver flytta men planen innebär också att ett stort antal 

nya arbetstillfällen möjliggörs i och med plankartans krav på verksamhetsloka-

ler.  

• Kopplingar till resten av staden är viktiga för att skapa synliga mötesplatser och 

genomströmning av folk. Viktiga stråk och platser har identifierats i planarbetet.  

• Samarbete mellan staden och fastighetsägare är viktigt för att skapa strategier för 

levande mötesplatser och möjlighet för icke-kommersiella verksamheter som 

föreningar och kulturliv. 

• Planförslaget har en tydlig uppdelning mellan allmän och privat mark i och med 

slutna gårdar.  

Inom planområdet föreslås flera parker och ett torg, vilka alla kan bli mötesplatser. En 

ny stadsdelspark med en större lekplats planeras. Det finns även god möjlighet att skapa 

bra offentliga rum i övrigt då gatumarken är kommunal. Fler och bättre kopplingar in i 

området skapas både genom ytterligare kopplingar till planområdets större stråk (A 

Odhners gata och Olof Asklunds gata) men även till Flatås och Frölunda genom en 

bättre koppling via Marconimotet. 
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Vardagsliv 

Följande punkter har redovisats på temat vardagsliv. 

• Föreslagen förtätning och blandning av bostäder, verksamheter och service gör 

det lätt att uträtta ärenden nära bostaden. Exploateringen innebär en förbättring 

för cykel- och kollektivtrafik. Innan handel och service har etablerat sig kan 

dock människor behöva resa längre sträckor för att göra ärenden eller handla. 

• För de större barnen är det viktigt med friytor som är utmanande och interaktiva. 

Änggårdsbergen erbjuder en nära naturupplevelse som kan komplettera parker, 

gårdar och offentliga rum. 

• I och med att skoländamål medges i flera kvarter med bostäder ställs höga krav 

på både inomhus- och utomhusmiljö. Konsekvensen kan bli att gårdsmiljön inte 

räcker till och att huskroppen behöver anpassas för verksamheten, exempelvis 

genom placering av entréer och trapphus. En noggrann gestaltning kommer att 

krävas för att skapa kvalitativa gårdsmiljöer för bostäder och förskola, annars 

riskerar utemiljön för förskolan att bli bristfällig. 

• Med två parker med olika karaktärer finns möjlighet till att hitta naturmiljöer 

som passar alla. Närheten till Änggårdsbergen bidrar till goda möjligheter till ut-

flykter. Möjligheterna att dra nytta av området för rekreation reduceras något av 

att inga officiella nya entréer till Änggårdsbergen anläggs samt att den befintliga 

stigen inte helt kan tillgänglighetsanpassas. Alla kvarter når park/natur inom 200 

meter. Förskolegårdarna har direkt närhet till grönytor vilket kan bli ett positivt 

inslag i verksamheten.   

• En fullstor sporthall medges vilken skapar möjlighet för föreningsliv och aktivi-

teter även kvällstid.  

• Bostadsgårdarna blir små med risk för dåligt ljus och högt slitage. Allmäna ytor, 

framför allt gatorna i området kommer också att få en liten andel eller inget sol-

ljus stora delar av året.  

• Störningar i form av buller, lukt eller liknande riskerar att minska områdets at-

traktivitet och därmed förutsättningarna för etablering av handel och service. 

Planen kommer att innebära god service i området, exempelvis genom skola (F-9) och 

förskolor om totalt 16 avdelningar, liksom kommersiell service i de större stråken.  

Identitet  

Följande punkter har redovisats på temat identitet. 

• En omvandling av området kommer att innebära en stor förändring av områdets 

identitet och vilka som känner en tillhörighet till platsen. För att uppnå en bland-

stad är det viktigt att såväl boende med olika förutsättningar och olika verksam-

heter känner en tillhörighet till området. 

• Bostäder, liv i området och ändamålsenliga verksamhetslokaler är en förbättring, 

jämfört med dagens verksamhetslokaler vilka skapar en känsla av otrygghet. 

• Programförslaget innebär att närheten till Änggårdsbergen ska bidra till utveckl-

ingen av områdets karaktär, det är viktigt att arbeta vidare med frågan. 
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• Höga byggnader kan skapa landmärken vid god utformning och även ge möjlig-

het för fina utsiktsplatser om de är publika.  

• Det finns en risk att skapa en ”vi och dem”-känsla i och med ledens barriär.  

Att skapa möjlighet för att vissa verksamhetsutövare kan vara kvar i området är önsk-

värt, samtidigt är det svårt att styra i en detaljplaneprocess. Att Pågen med sin verksam-

het och de närliggande industribyggnaderna finns kvar kan dock bidra till detta. 

Hälsa och säkerhet 

Följande punkter har redovisats på temat hälsa och säkerhet.  

• Förutsättningarna för en bättre säkerhet i området ökar med bättre utformade tra-

fikmiljöer. Samtidigt kommer området nu att bli bebott vilket innebär att det blir 

en annan typ av trafikanter i området. 

• Den nya kopplingen över Marconimotet är positiv ur ett tillgänglighetsperspek-

tiv men innebär också ökat antal konfliktpunkter i en miljö som är starkt domi-

nerad av biltrafik. Utformningen för de nya kopplingarna behöver ta extra hän-

syn till att barn ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt.   

• Buller och segregation kommer fortsatt att vara en konsekvens av Dag Ham-

marskjöldsleden. Arbetet med en fördjupad översiktsplan för att omvandla strå-

ket är påbörjat.  

• Innan handel och service har etablerat sig kan området komma att upplevas som 

otryggt. 

Den tyngre trafiken kommer främst att finnas på A Odhners gata och Olof Asklunds 

gata, trafiken inne i området kommer att vara långsammare och mer baserad på de gåen-

des villkor.  

Förslag på åtgärder i den fortsatta planeringen 

I miljökonsekvensbeskrivningen och i arbetet med SKA/BKA har åtgärder för minskad 

miljöpåverkan tagits fram vilka projektet behöver arbeta vidare med för att uppfylla de 

mål som finns i planarbetet gällande de sociala konsekvenserna/barnkonsekvenserna. 

Åtgärderna redovisas i tabell nedan tillsammans med ansvarsroller och hur genomfö-

rande för åtgärderna kommer att tas vidare.    

Åtgärder för minskad miljöpåverkan – Från 

MKB 

Ansvar/genomförande 

Mobilitetsåtgärder för att uppmuntra hållbara trans-

porter för de som flyttar in eller jobbar i området 

Mobilitesåtgärder föreslås och kom-

mer avtalas för etapp1.  

Bearbetning av kvartersmarken för att skapa goda 

boendemiljöer 

Kvalitetsprogrammet har tagit fram 

mål för kvartersmark. Markägaren har 

säkrat vid avtal inför försäljning att 

vissa kvaliteter ska genomföras.  

Utformning och gestaltning av skolmiljöer behöver 

ske med hänsyn till de praktiska aspekter som upp-

kommer vid delande av lokaler 

Plankartan medger yta både för skol- 

och bostadsgårdar. Skolaktör/exploa-

törer ansvarar för genomförande.   

Bra möjligheter till cykelparkering vid hållplatser för 

att främja hållbara resor 

Tas fram i genomförandestudie.  
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Gång- och cykelvägen vid Marconimotet innebär 

fler konfliktpunkter med de motorburna trafikan-

terna. Ur ett barnperspektiv behövs ett tryggare alter-

nativ, gärna med ett grönt tillägg. 

Passagen över Marconimotet utfor-

mas för att ha en tydlighet i rörelse-

mönstret för alla trafikslag. De befint-

liga kopplingarna under Dag H.-leden 

samt gång- och cykelbro ska stan-

dardhöjdas för att klara den ökande 

trafikmängden och ge säkra alternativ 

med mindre interaktion med biltrafik.  

Säkerställa barns skolvägar under den tid området 

byggs ut samt avskärmning av skolor och förskolor 

från omgivande byggaktiviteter 

Förlängningen av Fältspatsgatan för-

längs tillfälligt mot Gruvgatan för att 

skapa alternativa vägar för byggtrafik. 

Trafikkontoret ansvarar för säker-

heten under genomförandet.  

Övriga identifierade åtgärder i SKA/BKA i  

fortsatt planering 

Ansvar/genomförande 

Rusta upp och tillgängliggör cykel- och gångbro 

över Dag H.-leden, förbättra och tydliggör hur bro-

fästena landar. 

Trafikkontoret  

Gångtunnlar – avsätt resurser och ansvar att rusta 

upp och göra trevligare.  

Trafikkontoret  

Skapa tryggt, tillgängligt stråk till hållplatsen vid 

Marconimotet.   

Plankartan säkerställer centrumända-

mål i bottenplan längs med stråket. 

Pågens verksamhet innebär aktivitet 

på natt/kväll. Exploatörer ansvarar för 

utformning på kvartersmark, TK för 

allmän plats.  

Gestalta skolgårdar som komplement till stadsdels-

park – ex bollsport och annat som kräver plana ytor. 

Skolaktör/exploatörer 

Studera stråk i området så parkerna inte blir ned-

trampade. Skapa något för alla i parkerna.  

Park och Naturförvaltningen i gestalt-

ningsskedet 

Viktigt att säkra koppling längs med och till Änggår-

den.  

Plankartan har anpassats med natur-

mark längs med Änggårdsbergen, to-

pografin och bergsstabiliteten ger 

dock svårigheter vid anläggandet. De-

taljplanen hindrar dock inte en gång-

väg i naturmarken.  

Viktigt med träd utmed Olof Asklundsgata och längs 

med de stora stråken i planområdet.  

Genomförandestudien har med denna 

fråga.   

Risk för otrygg passage genom grönkilen, Kräver 

belysning mm.  

Park och Naturförvaltningen i gestalt-

ningsskedet 

Skapa möjlighet för byggtrafik i Fältspatsgatans för-

längning mot Gruvgatan för att minska byggtrafiken 

inne i området.  

Trafikkontoret ser över om möjlig-

heten finns 

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighets-

prövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljö-

balken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 

§ förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

I planens närhet finns riksintresset Änggårdsbergen. Planen bedöms inte innebära någon 

påtaglig skada på riksintresset, se utvecklat resonemang under avsnitt Naturmiljö samt i 
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den till planen tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen. Kontoret bedömer att redovi-

sad användning kan anses vara den från allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planom-

rådets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte medföra att miljö-

kvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för Göteborg.  

MKB/Behovsbedömning 

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

(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan och har därefter i samråd med Länsstyrelsen (20 

januari 2017) gjort bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. 

De miljöfaktorer som bedömts vara relevanta att behandla i MKB:n är förorenad mark, 

buller, luftmiljö, lukt, solljusförhållanden, risker, dagvatten, skyfall, naturmiljö, kultur-

miljö samt sociala konsekvenser inkl. barnperspektiv.  

Miljökonsekvensbeskrivningen konstaterar att detaljplanen medför små negativa konse-

kvenser för flera aspekter som hanteras i miljökonsekvensbeskrivningen. Undantaget är 

buller och lukt för konsekvanserna bedöms till måttliga eller stora. Det finns även en del 

positiva konsekvenser så som förorenad mark, dagvatten, radon, risker och den sociala 

aspekten. Aktuell detaljplan ligger i linje med de övergripande målen i Göteborgs stads 

översiktsplan om en tät och tillgänglig stad. Genom att förtäta, komplettera och utveckla 

staden där befintlig infrastruktur, service och kollektivtrafik kan nyttjas skapas förutsätt-

ningar för en långsiktigt hållbar stadsutveckling och den sammanvägda bedömningen är 

att de negativa konsekvenserna, varken enskilt eller tillsammans, genererar en så pass 

stor påverkan att den är betydande. Utförligare beskrivning av miljökonsekvenserna 

finns i Miljökonsekvensbeskrivningen, framtagen av ÅF 2019. Nedan följer en kort 

sammanställning. 

Miljömål  

Miljömålsbeskrivningen utgår från miljömålen för Göteborg. 

Planen bedöms inte ha någon negativ påverkan på miljömålet Begränsad klimatpåver-

kan eller på miljömålet Bara naturlig försurning. Detaljplanen ligger inom mellanstaden 

och möjliggör en utökad kollektivtrafik och goda cykelpendlingsmöjligheter. Ett verk-

samhetsområde omvandlas till blandstad och även om boendetrafiken inom området 

kommer att öka minskar lastbilstrafiken inom området.  

Luftutredningen som tagits fram under planarbetet visar att MKN för luft klaras inom 

området. Göteborg stads stads miljömål för kvävedioxid riskerar dock att överstigas vid 

Olof Asklunds gata.  

För delmålet Förorenade områden har detaljplanen en positiv effekt genom att förore-

nade områden inom området kommer att saneras till följd av den nya markanvänd-

ningen.  

Detaljplanen bedöms inte ha negativ inverkan på målet Grundvatten av god kvalitet utan 

snarare positiv då förorenad mark renas och dagvatten som idag är orenat kommer att 

renas.  

En positiv påverkan på delmålet Attraktiv bebyggelsestruktur förväntas ske i och med 

att planområdet omvandlas från ett industriområde till en blandstad med nya mötesplat-

ser, parker och varierad bebyggelse i skala och struktur. Bostäder i vissa lägen har indu-

stribullernivåer högre än riktvärdena, vilket är negativt. 
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Målet om ett Rikt växt- och djurliv bedöms få en negativ påverkan på grund av exploa-

tering eller förändrat nyttjande av naturområden som i programmet klassades vara av 

påtagligt naturvärde, samt ett stort exemplar av den fridlysta murgrönan som kommer 

försvinna. Jämfört med gällande detaljplan utökas området betecknat som PARK i grön-

kilen något, och ett område som är parkering i gällande plan blir istället NATUR. När-

heten till Änggårdsbergens naturreservat med sina stora kvaliteter som strövområde och 

för naturstudier bedöms medverka till såväl det nationella som det lokala miljökvalitets-

målet med avseende på människors tillgång till goda natur- och kulturmiljöer. 

Övriga miljömål bedöms inte beröras av planen. Vissa områden berördes i planprogram-

met som föregick detaljplanen men har inte bäring på det nu aktuella planområdet. 

Naturmiljö 

Detaljplanen får till följd att ungefär en hektar naturmark med påtagliga naturvärden tas 

i anspråk för byggnation och förskolegård, ett stort exemplar av den fridlysta arten mur-

gröna försvinner från planområdet samt att den biotopskyddade katanjallén längs A. 

Odhners gata påverkas av nya utfarter, gång- och cykelstråk samt dagvattenlösningar. 

Ett ökat slitage är också att vänta inom de naturmarksytor inom planområdet som un-

dantagits från bebyggelse. Detta till följd av att ytorna sannolikt kommer att nyttjas som 

park/närströvområde av dem som bosätter sig i området. Det finns behov av block-

säkringsåtgärder inom dels buffertzonen föreslagen som naturmark men även på fyra 

platser i västra utkanten av naturreservatet. Kortfattat innebär åtgärderna handskrotning 

och bultning av block på totalt fem platser, bergnät på två platser och vegetationsrens-

ning på en av platserna utanför naturreservatet. Sammanfattat är de nödvändiga åtgär-

derna så pass begränsade att de inte medför negativa konsekvenser på naturvärdena eller 

naturreservatets syften, däremot ökar möjligheten till säker vistelse i bostadsnära natur.  

Fladdermöss 

Eventuellt tillkommande stigar i naturmarken enbart kommer att medföra ett mindre in-

grepp i naturmiljön och att växtligheten i området inte kommer att förändras märkbart 

bedöms stigarna inte orsaka negativ påverkan på någon av de arter av fladdermöss som 

förekommer i området. Tvärtom nyttjar fladdermöss gärna stigar och småvägar vid fö-

dosök och förflyttning mellan boplatser och jaktområden. Det är därmed inte osannolikt 

att de föreslagna stigarna kan komma att få positiva effekter för områdets fladdermöss.  

Kulturmiljö 

Den nya bebyggelsen inom planområdet kommer att skilja sig kraftigt från hur området 

ser ut i dag. Detta är inte första gången i modern tid som nordöstra Högsbo förändras, 

senast var under perioden 1950–1970. Då sparades den äldre vägsträckningen i det som 

blev Olof Asklunds gata, vilket även görs denna gång där den blir ryggraden i den nord-

sydliga strukturen. Övrig bebyggelse inom planområdet, mestadels industri- och kon-

torsbyggnader från perioden 1960-1980 kommer att rivas. De två bostadshusen som 

påminde om Högsbo by har rivits. I det sistnämnda fallet har kontoret gjort bedöm-

ningen att möjligheten att skapa en stadsintegrerad förskola i direkt anslutning till en 

stadsdelspark vägde tyngre än bevarandet av två villor som idag inte längre används för 

bostadsändamål och som i sig inte håller hög klass som kulturminne. 

Möjligheten att uppleva landskapet från de utblickspunkter som utpekats som viktiga 

bedöms kvarstå.  
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Fornlämningen i form av en grav som hittats i grönkilen ligger inom område som plan-

läggs som park och bedöms inte påverkas.  

Påverkan på luft 

Den nya detaljplanen bedöms inte medföra att halterna av luftföroreningar riskerar över-

skrida miljökvalitetsnormer. Göteborgs stads miljömål för kvävedioxid riskerar dock att 

överstigas vid Olof Asklunds gata, där en sluten bebyggelsefasad mot gatan ökar halten 

förorening på fasadsidan men kan skydda mot föroreningar på gårdssidan.  

De luktemissioner som finns i området idag kommer minskas genom åtgärder på Kahls 

verksamheter. Lukt från Pågens verksamhet kommer dock finns kvar, vilket innebär en 

konsekvens för luft inom planområdet. Åtgärderna på Kahls kommer leda till positiva 

konsekvenser i ett bredare perspektiv för dem som redan idag är boende och verksamma 

i närområdet.  

Påverkan på vatten 

Planen bedöms kunna påverka vattenkvaliteten positivt. Planområdet är idag till största 

del hårdgjort och då dagvattensystemet i den södra delen av Dag Hammarskjöldsleden 

redan idag är underdimensionerat kommer fördröjning krävas på kvartersmark och all-

män platsmark inom planområdet. Dagvatten inom området bedöms inte orenat nå de 

skyddsvärda recipienterna.  

En dagvattenutredning baserad på planförslaget har tagits fram inom planrabetet. Före-

slagen dagvattenhantering innebär att årliga mängden totalfosfor minskar från ca 12 kg 

till 7 kg och haltnivåerna kväve kommer minska från 1658 μg/l före exploatering till 

938 μg/l efter exploatering. Reduceringen innebär att miljöförvaltningens riktvärde för 

kväve beräknas klaras. Detaljplaneförslaget bedöms därmed bidra positivt till det nat-

ionella miljökvalitetsmålet ingen övergödning liksom det lokala målet, inklusive del-

mål. 

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan  

Fastighetsnämnden får inkomster i form av exploateringsbidrag samt viss markförsälj-

ning. 

Fastighetsnämnden får i egenskap av fastighetsägare utgifter för utbyggnad av allmän 

plats (gata, gång- och cykelväg och del av stadsdelspark) samt erforderliga utredningar 

inom allmän plats.  

Fastighetsnämnden får utgifter i form av förrättningskostnader. 

Fastighetsnämndens inkomster bedöms täcka utgifterna.  

Resultatet av pågående åtgärdsvalsstudie, beskriven under rubriken Trafik och parke-

ring/Trafikalstring till följd av exploatering i södra mellanstaden kan komma att med-

föra att åtgärder behöver göras på såväl Västerleden som på det kommunala gatunätet.  

Trafiknämnden får utgifter för anläggandet av gatuanläggningar på allmän plats.  

Park- och Naturnämnden får utgifter för anläggande av en bostadsnära park, del av en 

stadsdelspark, bergsäkringsåtgärder samt eventuellt naturstråk. 

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgifter 

för utbyggnad av va-ledningar samt tryckstegringsstation. 
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Lokalnämnden får eventuellt vid uppförande av gruppbostäder och utbildningslokaler 

utgifter för byggnation av dessa.  

Den totala planekonomin bedöms vara godtagbar för kommunen. 

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Trafiknämnden får till viss del ökade kostnader för driften av anläggningen i form av 

ränta och avskrivningar samt för skötsel och underhåll av gata och gång- och cykelväg.  

Park- och Naturnämnden får till viss del ökade kostnader för driften av tillkommande 

anläggningar i form av ränta och avskrivningar för parkmark och naturstråk och för 

skötsel och underhåll av parkmark och naturstråk inklusive bergsäkringsåtgärder.  

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för ränta 

och avskrivningar samt driften av va-ledningar. 

Lokalnämnden får sannolikt utgifter för hyra av utbildningslokaler och BMSS. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatörerna 

Exploatörerna får intäkter för markförsäljning, försäljning av bostäder, hyra mm.  

Exploatörerna utför och bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmark och får utgifter 

för markförvärv/markupplåtelse, bygglov, erforderliga utredningar, lantmäteriförrätt-

ning, anslutningsavgifter till el-, tele-, fjärrvärme- och va-ledningar m.m. samt utgifter 

för exploateringsbidrag. Exploateringsbidraget omfattar såväl utbyggnad av allmän plats 

inom och utanför detaljplanen, inlösen av allmän plats samt åtgärder i form av 

bergsäkringsåtgärder, bullerdämpande åtgärder, expressbusshållplats mm.   

  



 

Göteborgs Stad, Planhandling  107 (107) 

Överrensstämmelse med översiktsplanen  

Planen är i överensstämmelse med översiktsplanen. 
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Utfärdat: 2019-05-29  Maria Lejon 

Diarienummer: 1337/15   Telefon: 031-368 18 49  

Aktbeteckning: 2-5436  E-post: maria.lejon@sbk.goteborg.se 

Detaljplan för Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata  
inom stadsdelen Högsbo i Göteborg, en del av BoStad2021  

Granskningsutlåtande 

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 21 juni 2017 att skicka ut detaljplaneförslaget för gransk-

ning. Förslaget har sänts för granskning under tiden  23 maj 2018 – 13 juni 2018. 

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/planochbyggpro-

jekt.  

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör i huvudsak om området ska anses vara lämpat för bostadsbe-

byggelse utifrån flera olika aspekter som har behandlats i planarbetet och dess tillhö-

rande miljökonsekvensbeskrivning. Aspekterna rör buller, lukt, blocknedfall, förorenad 

mark och riskhänsyn. Synpunkter rör också bland annat grönområden i och i anslutning 

till planområdet och trafik/parkeringslösningen. Flera fastighetsägare angränsande till 

planområdet har ställt sig negativa till ärendet, anledningen är att bostäder i området kan 

innebära påverkan för deras verksamheter men också att fastighetsägarna inte ansett sig 

varit inbjudna till pågående planarbete. Allvarligaste invändningarna gäller den påver-

kan som angränsande verksamheter kan komma att innebära för bostäder gällande indu-

stribuller.  

En av fastighetsägarna har valt att inte längre vara delaktig i detaljplanearbetet vilket 

har inneburit betydande förändringar vilka behöver behandlas under ett nytt gransk-

ningsförfarande. Planförslaget har reviderats utifrån de nya förutsättningarna samt uti-

från att inga åtgärder för buller och lukt görs på Pågens verksamhet. Nedan sammanfat-

tas de största förändringarna mellan granskning 1 och granskning 2.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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- Fyra kvarter och den norra av de bostadsnära parkerna har lyfts bort från plan-

området. Det nya förslaget innebär ca 400 färre bostäder och att ett av parke-

ringshusen samt en av de föreslagna förskolorna inte längre planläggs. 

- Bebyggelsen i planområdet har anpassats utifrån de nya förutsättningarna för in-

dustribuller; omfattande bullerskärmar föreslås mot de största bullerkällorna, det 

södra parkeringshuset har bytt lokalisering för att ligga bättre med hänsyn till in-

dustribullret, några av bostadskvarteren har fått anpassade användningsområden 

för att säkra att tysta sidor skapas, några av de högsta byggnaderna innehållande 

bostäder har fått ett nytt läge.  

- Buller- och luktutredningarna har uppdaterats utifrån det minskade planområdet 

och att åtgärder inte går att genomföra på alla källor.  

- En ny dagvatten- och skyfallsutredning har genomförts med hänsyn till ny av-

gränsning av planområdet samt till att Göteborgs Stad har tagit fram nya riktlin-

jer angående översvämning.  

- Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats.  

Utöver ändringarna som är genomförda på grund av det förändrade planområdet så har 

plankartan reviderats bland annat gällande riskhänsyn och blocksäkring utifrån Länssty-

relsens och miljöförvaltningens synpunkter. Planhandlingarna har även förtydligats rö-

rande parkeringslösningarna och parkeringstalet.  

Kvarstående erinringar finns från fastighetsägare för angränsande fastigheter gällande 

förslagets möjlighet för angränsande verksamheters och fastigheters utvecklingsmöjlig-

heter. Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att detaljplanen inte kommer inne-

bära att bostäder får påverkan vilken ska motivera till inskränkningar på befintliga verk-

samheter. Gällande deltagande i aktuell detaljplan så innebär tidplanen och projektets 

omfattning att en utvidgning av planområdet inte är möjligt. Stadsbyggnadskontoret väl-

komnar att fastighetsägare skickar in planansökningar för fortsatt utveckling av stadsde-

len.  

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. 

I och med att flera synpunkter har rört frågor gällande industribuller- och luktstörningar 

sammanfattas Stadsbyggnadskontorets kommentarer och sammanställningar angående 

dessa frågor nedan.  

Bullerstörningar – En av de större störningarna i området är industribuller från Pågens 

verksamhet som idag ligger på nivåer som överskrider gällande riktvärden för att medge 

bostäder i alla delar av detaljplanen. Planförslaget har anpassats med förutsättningen att 

inga åtgärder genomförs på verksamheterna. Anpassningarna innebär större skärmar på 

upp till 8 våningar mellan bebyggelse samt att i delar mot huvudstråken inte möjliggör 

för bostadsändamål. Dessa åtgärder ger en negativ effekt på stadsbilden. Alternativet är 

att inte genomföra exploateringen i denna omfattningen och enbart planlägga en mindre 

del i öster. En mindre exploatering skapar dock inte ett tillräckligt underlag för att bli en 

attraktiv boendemiljö. Stadsbyggnadskontoret bedömer att intresset av att skapa en så 
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stor exploatering som möjligt väger tungt då det är en första omvandlingen av området 

till en blandstad. Den mindre exploateringen skulle riskera att bilda enskilda bostads-

kvarter i ett industriområde. Avtal ska säkra bullernivåer för verksamheterna Kahls 

Kaffe och Bodycoat. Bostadskompletterande ändamål (entréer, trapphus, tvättstuga etc.) 

föreslås medges i lägen där industribullernivåer ligger över rekommenderade riktlinjer 

för när bostäder kan tillåtas. 

Luktstörningar - Planområdet påverkas idag av luktstörningar från framförallt två verk-

samheter. I samband med exploateringen planeras åtgärder att genomföras på Kahls 

kaffe. För bageriverksamheten Pågen planeras idag inga åtgärder att genomföras. I Sve-

rige finns inga riktvärden för luktnivåer men lukten från bageriverksamheten kommer 

överstiga nivåer som normalt används vid nyexploatering. Lukten bedöms inte vara häl-

sovådlig men kan anses medföra en stor olägenhet i boendemiljön då den för bageriet 

kommer att överskrida två luktenheter. För de mest utsatta bostadskvarteren överskrids 

2 l.e./m3 vid 6-8 % av tiden. Olägenheten kan minskas i inomhusmiljön genom t.ex. re-

ning av luften. I planarbetet har olägenheten som luktpåverkan ställts mot de andra vär-

den som planen skapar i form av stadsmiljö och utveckling av industriområdet till 

blandstad. Exploateringen är också det första området för omvandlingen av verksam-

hetsområdet och attraktiviteten i boendemiljön är starkt beroende av att en tillräckligt 

stor exploatering möjliggörs. Sammantaget anser stadsbyggnadskontoret att de mervär-

den som skapas genom exploateringen överstiger den olägenhet som uppkommer i form 

av luktpåverkan. 

 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Fastighetskontoret är positiva till den föreslagna detaljplanen som i huvudsak överens-

stämmer med av byggnadsnämnden antecknat program för nordvästra Högsbo. Detalj-

planeförslaget bidrar starkt till att uppnå det bostadspolitiska målet, att möjliggöra fler 

bostäder i den bebyggda staden samt skapa ny gång- och cykellänk över Marconimotet.  

Fastighetskontoret anser att exploateringsekonomin är godtagbar och tillstyrker försla-

gen detaljplan för Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo i 

Göteborg, 

Kommentar: 

Noteras 

2. Trafiknämnden 

Har deltagit aktivt i planarbetet och ställer sig med vissa kommentarer positiva till pla-

nen.  

Gångtrafik 

Är positiva till att utformningen av allmän plats i planen har fokuserat mycket på gång 

och cykel.  

En ny gångförbindelse mellan Olof Asklunds gata och den nya föreslagna busshållplat-

sen på Marconimotet, placerad mellan Pågens Bageri och det nya föreslagna kontorshu-

set har tidigare diskuterats i planarbetet men valts bort. Förbindelsen skulle skapa en 

mer gen och naturlig koppling till hållplatsen från planområdet. Det bör på nytt undersö-

kas möjligheten att anlägga en trygg och tillgänglig gångförbindelse i det läget.  

Cykeltrafik 
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Är positiva till att cykelbanenätet byggs ut och viktiga länkar som Olof Asklunds gata 

och A Odhners gata får bredder som svarar mot Cykelprogram för en nära storstad och 

att cykelbanan längs A Odhners gata breddas även utanför planområdet. Är även positiva 

till ny gång- och cykelbana i Marconimotets norra del, vilket är en förutsättning för buss-

hållplatser på Marconimotet.  

Är positiva till att miljö- och trygghetsförbättrande åtgärder på gång- och cykelbron norr 

om Pågen samt gång- och cykeltunnels norr om Marconimotet görs och tas med i explo-

ateringsavtalet. 

Anser att det i samband med vidare exploateringar söder om A Odhners gata och norr om 

Gruvgatan bör anläggas cykelbanor utmed Victor Hasselblads gata och JA Wettergrens 

gata och göras åtgärder för att förbättra cykelframkomligheten förbi Flatåsmotet.   

Kollektivtrafik 

Anser att kollektivtrafiken i området behöver förbättras, vilket planen möjliggör genom 

bland annat nya busshållplatser och gångvägar till hållplatserna. Vidare diskussioner be-

höver dock föras med Västtrafik för att säkerställa nya busslinjer eller utökad busstrafik. 

Trafikkontoret föreslår att tillköp av busslinjer kan göras av exploatörerna. Detta finns 

också med som en möjlig mobilitetsåtgärd i de nya riktlinjerna för p-tal.  

Biltrafik 

Är positiva till att utfartsförbud har införts mot de större huvudgatorna. Bedömer att tra-

fiksystemet klarar den tillkommande trafiken som alstras av den nya bebyggelsen, base-

rat på olika trafikanalyser som genomförts.  

Parkering och mobilitet 

Anser att en mobilitetsutredning måste redovisa hur många parkeringsplatser som krävs 

i planen enligt de nya parkeringstalen innan antagandet, samt hur och var dessa platser 

ska lösas inom planen.  

In- och utfarter till parkeringshus eller parkeringsanläggningar ska placeras så långt 

ifrån korsningar att trafik på framförallt huvudgatorna inte påverkas negativt ur fram-

komlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt. Alla fastighetsutfarter ska utformas med god 

sikt enligt trafikkontorets tekniska handbok. Utfarter bör lokaliseras mot lokalgatorna 

för att undvika onödig trafik på lågfartsgatorna. En avvägning om vad som är mest 

lämpligt behöver dock göras mot övriga förhållanden, t.ex. om infart korsar ett frekvent 

cykelstråk.  

Angöring 

Det finns problematiska punkter där det blir svårt att lösa tillgänglig angöring inom 25 

meter från entréer, t.ex. vid busshållplatsen på Olof Asklunds gata. Anser att detta behö-

ver lösas.  

Dagvatten 

Den lösning för dagvattenhantering som tagits fram behöver förfinas i framtida skeden. 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten har studerats i planarbetet, lutning på allmän plats tillgodoser tillgäng-

lighet. En ny gång- och cykelväg planeras utmed Gruvgatan. Lutningen är brant och 

uppfyller inte tillgänglighetskrav, men bedöms bli en förbättring mot idag.  

Buller 

Trafikkontoret förutsätter att gränsvärdena i förordningen för buller följs. Trafikkon-

torets investerings- eller driftsbudget ska ej belastas.  
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Ekonomi 

Grundförutsättningen har genom projektet varit att utbyggnaden av allmän plats ska be-

kostas av exploateringen genom exploateringsbidrag. Vissa åtgärder på allmän plats 

kommer dock att belasta trafiknämndens exploateringsbudget. Förhandlingar mellan 

staden och exploatörerna pågår och kostnadsfördelning är inte klar utan fastställs i kom-

mande exploateringsavtal.  

Redovisar uppskattade kostnader för planens genomförande. Förutsätter att det i sam-

band med beslut om detaljplanen även fattas beslut om erforderliga drift- och under-

hållsmedel för tillkommande anläggningar som trafiknämnden ska förvalta.  

Kommentar: 

Gångtrafik: En gångväg mellan Pågens och kontorsfastigheten har undersökts. Då denna 

enbart skulle nå baksidan på bensinstationen samt skulle innebära stora svårigheter 

trygghetsmässigt så har den inte bedömts vara motiverad.  

Cykeltrafik: Detaljplanen hindrar inte utbyggnad av cykelvägar i enlighet med det tra-

fikkontoret framför. Utbyggnad av dessa får bevakas av trafikkontoret i kommande 

planarbeten.  

Kollektivtrafik: Informationen överlämnas till exploatörerna.  

Parkering och mobilitet: Till planen hör en mobilitets- och parkeringsutredning som ta-

gits fram av Sweco, daterad 2019-05-29. Utredningen har varit på granskning i stadens 

mobilitets- och parkeringsgrupp. Inför antagandet kvarstår en del arbete bland annat ska 

mobilitetsavtal att tecknas för etapp1 och intentionsavtal tecknas för övriga delar.  

Angöring: Angöring har studerats och kommer hanteras i bygglov. Inom planarbetet har 

ett läge identifierats där tillgängligheten för verksamheter kan vara svår att uppnå och 

där det bedömts finnas starka skäl för avsteg. Läget är invid en busshållplats som hind-

rar angöring i det närliggande kvarteret, kvarter 18. Hållplatsläget gör samtidigt att det 

är ett av de lämpligare lägena att placera entréer.    

3. Park- och naturnämnden 

Har tidigare framfört synpunkter både i ett tidigare programskede och planens samråds-

skede. Synpunkterna har i stort varit att planområdet innehåller för lite grönytor i förhål-

lande till den höga exploateringen samt att nämnden anser det olämpligt att bygga nära 

Änggårdsbergens rasbranter. Inför granskningsskede 1 har en byggrätt för skola lyfts 

bort från naturområdet närmast bergbranten och ett underjordiskt garage under en av 

parkerna tagits bort. I övrigt står de tidigare synpunkterna kvar. 

Förvaltningens bedömning av planförslaget är att syftet med planen - att förtäta staden 

genom att bygga bostäder på industrimark - är positivt, men att planens grönytor fortfa-

rande är otillräckliga i förhållande till den höga exploateringen. Förvaltningen ser också 

vissa risker med genomförandet av planen med exempelvis bergssäkring. En annan vik-

tig fråga är att förvaltningen behöver utökad drifts- och underhållsbudget för tillkom-

mande ytor och anläggningar, annars föreligger risk för att de inte kan omhändertas på 

ett bra sätt efter att de är färdigbyggda.  

Förvaltningens synpunkter på planförslaget är:  

• Säkra ytterligare grönområden utanför plan och tydligare kopplingar till omgiv-

ningen.  

• Förstärk och komplettera befintliga entréer till Änggårdsbergens naturreservat.  

• Upprätta en plan som garanterar tillräckliga medel för drift- och underhåll av om-

rådets allmänna park- och naturytor.  
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• Ta fram en konsekvensbeskrivning av nödvändiga sprängnings- och 

bergsäkringsåtgärder och dess påverkan på omgivande natur.  

Kommentar: 

Detaljplanen hindrar inte utbyggnad av ytterligare grönytor utanför planområdet. Detalj-

planen omvandlar stora ytor som är planlagd som industrimark till parkmark. Vid fort-

satt utveckling av programområdet behöver frågan om den totala andelen parkmark i 

området att bevakas. Planområdet har efter granskning 1 minskat i omfattning och en 

bostadsnära park utgår. Andelen park per bostad kommer att öka men den totala andelen 

park räknat i yta minskar. 

I genomförandet av planen ingår miljöförbättrande åtgärder för gång- och cykelbanan 

under Dag Hammaskjölds led, vilket innebär en tryggare koppling till Flatås och parken, 

lekplatsen och servicen som finns där. 

I samband med planens genomförande kommer även förbättring av den befintliga entrén 

till Änggårdsbergens naturreservat vid Gruvgatan förbättras. Länsstyrelsen har under 

vintern 2018/2019 skickat ett förslag på skötselplan för Ängårdsbergen där möjliga 

gång- och cykelvägar i reservatet finns redovisade. Det är möjligt att inom planen bygga 

ut gångvägar i naturområdet.  

Detaljplanens ekonomiska förutsättningar gällande utbyggnad av allmän plats säkras i 

exploateringsavtalet vilket kommer att vara framme till godkännande av detaljplanen. 

Gällande drift och underhåll så ska Park- och Naturförvaltningen förvalta bergtekniska 

åtgärder inom park, natur och naturreservatet.  

De föreslagna bergsäkringsåtgärdena i anslutning till naturmark kan enligt den bergtek-

niska besiktningen utföras med repteknik istället för med maskiner och bedöms därmed 

ha liten påverkan på naturmarken. Dispensansökan för åtgärder inom naturreservatet har 

godkänts av Länsstyrelsen.   

4. Miljönämnden 

Avstyrker de delar av planförslaget som gäller bostäder som inte klarar riktvärden för 

industribuller. Miljöförvaltningen tillstyrker i övrigt fortsatt planarbete under förutsätt-

ning att synpunkterna nedan beaktas.  

Ljudmiljö  

• Den utredning som har gjorts för industribuller från Pågen visar inte att riktvärdena 

kan klaras utan pekar ut många osäkerheter kring hur riktvärden ska uppnås.  

• Industribuller från övriga verksamheter och trafikbuller behöver vidare utredas och 

förtydligas.  

• En samlad bedömning från samtliga bullerkällor i området behöver tas fram.  

• Planen behöver tydligare redogöra för hur Farinas kvarns gällande miljötillstånd ska 

beaktas.  

• Det behöver säkerställas att förskole- och skolgårdar utformas så att Naturvårdsver-

kets riktvärden för trafik- respektive industribuller klaras.  

• Parker och andra rekreationsytor bör uppfylla 50 dBA i ekvivalent ljudnivå enligt det 

lokala miljödelmålet God ljudmiljö.  

• Utbyggnadsordning och etappindelning ska säkras i plankarta, så att byggnader som 

avses att vara skärm mot industri- och trafikbuller uppförs först.  

• Plankartan behöver rättas avseende riktvärdena för industribuller som nu är felaktigt 

formulerade.  

 

Luftkvalitet: Åtgärderna för att reducera luktande luftutsläpp från Pågen och Kahls 

Kaffe behöver vara genomförda innan marken intill dem är lämplig för byggnation. 
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Markmiljö: Synpunkter från samrådet kvarstår angående markmiljön. Vi är tveksamma 

till vald planbestämmelse angående markmiljö eftersom den kan innebära praktiska pro-

blem vid genomförandet av sanering.  

Naturvärden: Anser att placering och utformning av lekplats i grönkilen ska göras med 

hänsyn till naturvärden.  

Utemiljö förskola: Anser inte att det är hållbart att ha en lägre areal per barn med moti-

vering att förskolorna ska hänvisas till park eller naturmark. Särskilt inte med tanke på 

att park- och naturförvaltningen har gjort bedömningen att parkytan per person redan är 

för liten för att uppnå en god livsmiljö.  

Miljöstörande verksamheter: SBK skriver att störande verksamheter som framkommit i 

utredningen om miljöstörande verksamheter ska flytta eller har flyttat. Förvaltningen 

saknar uppgifter om när och var dessa verksamheter ska flytta.  

Mobilitet och parkering: Anser att det är mycket viktigt att staden aktivt verkar för en 

god kollektivtrafik inom samt till och från området, samt verkar för att exploatörerna 

ska främja ett hållbar resande i området.  

Kommentar: 

Ljudmiljö – Se första styckena under rubriken Inkomna synpunkter och  

stadsbyggnadskontorets kommentarer för svar till flera av synpunkterna.  

• En industribullerutredning som väger samman alla verksamheters buller har ta-

gits fram. Påverkan från trafikbullret på den ljuddämpade sidan har tagits med i 

utredningen. Utredningen beskriver även förhållanden på förskole- och skolgår-

dar. 

• Idag har Farinas kvarn ett miljötillstånd. För den kommande bebyggelsen kommer 

de nivåer som anges i planbeskrivningen vara de som används vid tillsyn. En ny in-

dustribullerutredning och ett förtydligande buller PM har tagits fram i planarbetet.  

• Delar av den bostadsnära parken och större delen av stadsdelsparken uppfyller 

50 dBA i ekvivalent ljudnivå. Det är mycket låga nivåer på den stora föreslagna 

lekplatsen i stadsdelsparken.    

• Plankartan har rättats avseende riktvärdena. 

 

Luftkvalitet: Se första styckena under rubriken Inkomna synpunkter och  

stadsbyggnadskontorets kommentarer.  

Markmiljö: Stadsbyggnadskontoret anser att framtagna utredningar tillräckligt visar på 

de förutsättningar som finns för området. Ett kompletterande PM som behandlar genom-

förande för sanering av förorenad mark ligger som bilaga till granskningshandlingarna. 

Efter granskningen har kontakt skett mellan Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskon-

toret och det har inte skett någon förändring av bestämmelsen som hänvisar till markför-

oreningar.  

Naturvärden: Synpunkten överlämnas till park och natur.   

Utemiljö förskola: En avvägning har gjorts mellan barns utemiljö och antalet nya bostä-

der i området. Stadsbyggnadskontoret anser att det är en lämplig avvägning mellan park, 

skolgård och bostäder i planen. Att skolgårdarna samtidigt har en kontakt med intillig-

gande park kan till viss del kompensera för den areal som inte tillgodoses.  

Miljöstörande verksamheter: Detaljplanen kan inte styra vilka verksamheter som ska 

ligga kvar eller som ska flytta. Förslaget har anpassats efter att dagens verksamheter ut-

anför planområdet ska ligga kvar. Planområdet är under ständig förändring och flera 
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verksamheter med ev. påverkan för bostäder har redan flyttats och sanering har påbör-

jats. En samlad bedömning över risker gällande hälsa och säkerhet finns i framtagen 

miljökonsekvensbeskrivning.  

Mobilitet och parkering: Arbetet med mobilitet finns beskrivet i planbeskrivningen.  

5. Kretslopp och vattennämnden 

Anser att planbeskrivningen ska förtydligas med att planen inte gör plats för återvin-

ningsstation. 

Anser att planbestämmelse om lägsta golvnivå vid anslutning med självfall ska införas 

på plankartan. 

Påpekar att lägsta normala vattentryck i området kommer att höjas från +50 meter till 

+77 meter. Detta kommer även att påverka befintliga fastigheter som ligger utom detalj-

planen längs JA Wettergrens gata, Gruvgatan och A Odhners gata. 

Avfall 

Beskriver riktlinjer och krav som exploatörer behöver beakta vid placering av miljörum 

i kvarteren m.m. inför genomförandet av planen och inför bygglovsansökan. 

VA 

Förbindelsepunkter för allmänna VA-tjänster kommer att meddelas i samband med ny-

byggnadskarta. Bifogar karta med systemlösning för tänkt utbyggnad av allmän VA för 

detaljplanen. 

Informerar om krav vid markarbeten närmare är 10 m från VA-anläggning, förutsätt-

ningar för anslutning till ledningsnät och fördröjningskrav för dagvatten som exploatö-

rer behöver beakta i planens genomförande.  

Informerar om brandvattenskapaciteten i området. Räddningstjänsten kräver att byggna-

der över 40 meter utförs med trycksatta stigarledningar. Ledningsnätets kapacitet räcker 

för konventionellt brandvatten och stigarledningar, dock inte för direktanslutna sprink-

ler. Eventuella sprinkleranläggningar kommer att behöva försörjas via sprinklermagasin 

bekostade av exploatören. 

Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på minst 4 m mellan trä-

dets rothals och ytterkant ledning ska hållas. Avsteg från grundregeln kan göras endast i 

speciella fall och efter godkännande från Kretslopp och vatten. Krav på skyddsåtgärder 

kan komma att ställas. 

Ekonomi 

Redovisar kostnader för utbyggnad av allmänna VA-ledningar inom och utanför plan-

området, för tryckstegringsstation och för dagvattenhantering. Beräknar att kostnads-

täckningen för VA-kollektivet vid genomförandet av detaljplanen blir 21%. 

Kommentar: 

Förtydligande avseende avfall är infört i planbeskrivningen.  

Plankartan har kompletterats med information om lägsta golvnivå vid självfall. 

Information om att höjt vattentryck även påverkar befintliga fastigheter har införts i 

planbeskrivningen. Kretslopp- och vatten ansvarar för att informera fastighetsägarna in-

för att tryckhöjningen genomförs. 

Riktlinjer och krav inför planens genomförande har vidarebefordrats till exploatörerna. 

Planbeskrivningen har kompletterats med information om brandvatten.  
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Skyddsavstånd för trädplantering är en av de aspekter som genomförandestudien beak-

tar.  

6. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Anser att synpunkterna från samrådet i huvudsak är uppfyllda.  

Sedan samrådet har en dagvattenutredning tillkommit som redovisar vattenansamlingar 

inom området, den mest kritiska på Olof Asklunds gata som är prioriterat stråk för ut-

ryckning. Anser att lågpunkten i Olof Asklunds gata ska höjas eller att vattendjupet på 

annat sätt ska åtgärdas i sådan omfattning att utryckande fordon kan passera vid ett sky-

fall, så att vattendjupet inte överstiger 0,2 meter vid skyfall i enlighet med riktlinjerna i  

Översiktsplan för Göteborg – Tillägg för översvämningsrisker. 

Kommentar: 

En ny dagvatten- och skyfallsutredning har genomförts vilken behandlar de nya riktlin-

jerna för översvämning.  

Förslaget innebär att det blir en förbättring av vattennivån vid Olof Asklunds gata vid 

skyfall. Att höja Olof Asklunds gata så att vattendjupet inte överstiger 0,2 meter är dock 

inte genomförbart i och med Pågens befintliga byggnad väster om gatan. I och med att 

Olof Asklunds gata går att nå både från norr och från söder så går alla delar i planområ-

det att nå.  

7. Idrotts- och föreningsnämnden 

Ersättningsförslag har erbjudits de föreningar som idag är aktiva inom planområdet.  

Anser att vidare utveckling för området behöver bevakas utifrån idrotts- och förenings-

perspektiv. I det fortsatta arbetet med program för nordöstra Högsbo bör idrotts- och 

föreningsförvaltningen medverka för långsiktig planering av idrottsanläggningar. 

Har inga övriga synpunkter detaljplanen. 

Kommentar: 

Detaljplanen berör inte längre fotbollsplanen och föreningsstugan som tidigare låg inom 

planområdet.  

I samrådet för ”Program för nordöstra Högsbo” som ligger till grund för detaljplanen 

hade Idrott- och föreningsnämnden inga synpunkter. Nämnden får bevaka frågan i sam-

band med startmöten för kommande detaljplaner inom programområdet. 

8. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo 

Anser att stadsbyggnadskontoret i granskningshandlingen tagit hänsyn till alla syn-

punkter som framförts i samrådet i rimlig mån, förutom den som behandlar behovet av 

förskolegård. Ytorna för förskolegårdar har visserligen ökat från 28 m2 i samrådshand-

lingen till 31 m2 i granskningshandlingen, men stadsdelsförvaltningen anser fortfarande 

att ramprogrammets målsättning på 35 m2 bör uppfyllas. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontor gör bedömningen att 31 m2 är acceptabel yta per barn med hänsyn 

till att förskolegårdarna har direkt närhet till andra grönytor. 

9. Göteborgs stads parkering AB 

Avstyrker förslaget till detaljplan med följande motiv:  

Behovet av parkeringsplatser har i planarbetet inledningsvis beräknats enligt de tidigare 

riktlinjerna för parkering och mobilitet och har då bedömts till 2 500 parkeringsplatser. 

Av planförslaget framgår att en anpassning kommer att ske till de nya riktlinjerna för 
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parkering och mobilitet innan planens antagande. Det innebär att den föreliggande 

granskningshandlingen varken innehåller uppgift om hur många parkeringsplatser som, 

enligt de nya riktlinjerna, bedöms komma att behövas i området för att tillgodose beho-

ven eller om hur detta behov bedöms kunna komma lösas. Parkeringsbolaget anser där-

för att det inte går att yttra sig över det aktuella planförslaget i denna del förrän alla för-

utsättningar är klarlagda. Parkeringsbolaget anser därmed att detaljplanen inte heller kan 

antas förrän förutsättningarna klargjorts och remitterats för en bred prövning.  

I planförslaget utgör även en utbyggd kollektivtrafik en förutsättning som bedöms 

komma att kunna hålla nere behovet av parkering. Förutsättningarna för ökad kollektiv-

trafik i området är dock inte heller klarlagda och P-bolaget bedömer det därför som 

tveksamt att låta detta utgöra grund för en bedömning om lägre p-tal. 

Vidare anser P-bolaget att det finns mycket goda förutsättningar att samordna parke-

ringar för flera detaljplaneområden vid en framtida omdaning av Dag Hammarskjöldsle-

den. På så sätt skulle behovet av parkering i området minska och frigöra mer mark för 

exploatering. Med rätt placering och innehåll skulle även ett hållbart resande främjas. 

Dessa förutsättningar bör utredas innan man går vidare med fler detaljplaner i området. 

Kommentar: 

Parkeringsfrågan har setts över utifrån de nya riktlinjerna, planbeskrivningen har kom-

pletterats. Till planen hör en mobilitets- och parkeringsutredning som tagits fram av 

Sweco, daterad 2019-05-29. Utredningen har varit på granskning i stadens mobilitets- 

och parkeringsgrupp. Inför antagandet kvarstår en del arbete bland annat ska mobilitets-

avtal att tecknas för etapp1 och intentionsavtal tecknas för övriga delar.  

Utbyggnaden av hållplatslägen säkras i exploateringsavtalet vilket kommer att vara 

tecknat innan planens antagande mellan Göteborgs Stad och exploatörerna.  

Detaljplanen är ett första steg i omvandlingen av industriområdet och är ett prioriterat 

projekt för att få fram bostäder i Göteborg. En omdaning av Dag Hammarskjöldsleden 

ligger längre fram i tiden.  

10. Lokalförvaltningen 

Har inget att erinra mot rubricerad detaljplan. 

11. Kulturförvaltningen 

Anser att de föreslagna ändringarna är olämpliga ur kulturhistorisk synvinkel. Förvalt-

ningens synpunkter från samrådet kvarstår i granskningsskedet. 

Kommentar: 

Kulturnämnden valde att tillstryka detaljplanen i sin helhet i samrådsskedet. Befintliga 

byggnader har valts att på sikt helt tas bort bland annat på grund av att de inte ansetts 

vara lämpliga i och med ny gatustruktur och i och med dess användning.   

12. Göteborg Energi 

Bifogar allmän information om utsättning m.m. vid schaktningsarbeten. 

Göteborg Energi Nät AB 

Äger många anläggningar inom och i anslutning till planområdet. Exploateringen inne-

bär att många av de befintliga anläggningarna behöver flyttas eller rivas, flera ledningar 

och transformatorstationer behöver byggas om och ett nytt ledningsnät och nya transfor-

matorstationer måste byggas ut.  

Planen innehåller sju E-områden för nya transformatorstationer. Placeringen av alla E-

områden är inte helt optimal och bara två är fristående och helt spikade. Redovisar krav 
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för de stationer som är tillåtna inom hela kvarteret och anser att placeringen av station-

erna ska beslutas så snabbt det går.  

Göteborg Energi Fjärrvärme 

Har inget att erinra. 

Göteborg Energi Fjärrkyla 

Har inget att erinra. 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Har driftsatta ledningar inom planområdet, bifogar karta över ledningarna. Vänligen be-

akta driftsatta gasledningar i fortsatt planarbete samt den möjlighet en potentiell gasan-

slutning ger till kommande stadsmiljöutveckling. 

Kundanslutningar som eventuellt ska sägas upp ska hanteras enligt ordinarie rutin med 

skriftlig uppsägning etc. 

Göteborg Energi GothNet AB 

Har inget att erinra. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret och Göteborg energi har haft avstämningar angående E-områ-

den. Arbetet med ledningar i området behandlas i detaljplanen och i pågående genomfö-

randestudie.  

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

13. Länsstyrelsen 

Synpunkter som kan aktualisera prövning 

Anser att staden behöver styra genomförandet av planförslaget för att garantera att män-

niskors hälsa och säkerhet är säkrad vid varje färdigställd byggnad, då området kommer 

byggas ut under en längre tid och behöver anpassas till pågående verksamheter. Ur 

denna synvinkel behöver följande aspekter ses över kontra beaktas innan planen förs 

över till antagandet: 

Buller och luktstörningar 

Planen behöver säkerställa att åtgärder för att skydda boende från industribuller från På-

gens bageriverksamhet och lukt från Pågens och Kahls kafferosteri ska vara genomförda 

innan nya byggnader tas i bruk.  

Geoteknik 

Plankartan saknar både reglering för markbelastningsrestriktioner samt upplysning om 

åtgärder för att säkerställa planområdet från blocknedfall. Särskilt viktigt är det att 

skydda den planerade skolgården från blocknedfall. 

För att borra i berget inom reservatet krävs dispens från reservatsföreskrifter. Staden har 

skickat in dispensansökan och Länsstyrelsen har begärt kompletterande uppgifter inom 

ramen för inskickad ansökan. Staden behöver avvakta tills ärendet är avgjort. 

Förorenad mark 

Om sanering av förorenade massor planeras för att anpassa utbyggnadstakten måste pla-

nen säkerställa att befintlig bebyggelse samt de etappvis färdigställda byggnaderna en-

ligt förslaget skyddas från föroreningar som kan spridas. 

Risk 

Skola och vårdlokaler i kvarteret längst i norr behöver begränsas till endast norra delen 
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av kvarteret. Alternativt behöver riskbedömningen uppdateras och visa att använd-

ningen är lämplig i förhållande till angränsande verksamheter. 

I den framtagna riskbedömningen räknas bebyggelsen i östra kvarteret som bar-

riär/skydd mellan riskkällan och förskolan. Det finns inget i planen som säkerställer att 

dessa byggnader byggs eller får den höjd som förutsätts i riskbedömningen vilket kom-

munen måste beakta. 

 

Synpunkter på granskningshandlingen  

Lukt 

Anser att upprättad luktutredning är tillräcklig och delar slutsatserna i utredningen. Åt-

gärder krävs för att säkerställa att området ska kunna anses lämpligt för föreslagen be-

byggelse. Anser att det ska framgå av planbeskrivningen vilken nivå av lukt som Staden 

bedömer kan accepteras inom planområdet. 

Buller 

Anser att det vore fördelaktig om den planerade etappindelningen kan göras så att bygg-

nationen mot Olof Asklunds gata sker först för att kunna fungera som en bullerskärm 

mot Pågens bageriverksamhet. 

Är positiva till att planbestämmelser har införts på plankartan för att säkerställa att nivå-

erna för både trafik- och industribuller i planområdet klaras. 

MKN miljökvalitetsnormer för luft 

Anser inte att skola och vårdverksamhet är lämplig användning mot Olof Asklunds gata 

där miljökvalitetsnormer för kvävedioxid sannolikt inte klaras, framförallt med hänsyn 

till barns hälsa. 

Förorenad mark 

Noterar att en planbestämmelse säkerställer att startbesked inte får ges för byggnad in-

nan marken är sanerad till aktuell markanvändning, vilket är en förutsättning. 

Noterar att rivning av gamla byggnader och sanering av förorenade massor kommer att 

ske under hela byggprocessen. Önskar att sanering genomförs för hela området innan 

utbyggnad av området påbörjas. Ett alternativ är att sanering planeras för att undvika att 

det sker intill byggnader som kommer att vara i bruk. Särskilt med tanke på bostäder 

och skolan som planeras i etapp 1 är det viktigt att säkra att miljö eller människor inte 

påverkas negativt av föroreningar eller att man riskerar att föroreningar sprids till områ-

den som redan är sanerade. 

Tillsynsmyndigheten, miljöförvaltningen i Göteborg stad kan komma att behöva ställa 

särskilda åtgärder vid en eventuell etappvis sanering sker. 

Översvämning 

Är positiva till att höjdsättning på gata införts på plankartan.  

Uppmärksammar att planbeskrivningen anger att räddningstjänsten klarar framkomlig-

heten vid 0,5 meters vattendjup, medan Göteborgs tillägg till översiktsplan anger 0,2 

meter som gräns för räddningstjänstens framkomlighet. Anser att 0,2 meter ska vara 

gränsen vid bedömning av framkomligheten.  

Möjlighet att utrymma byggnader behöver försäkras. Planbeskrivningen bör beskriva 

om det finns andra vägar som räddningstjänsten kan komma fram. En planbestämmelse 

(m5) säkerställer tillgängligheten till bostäderna mot Olof Asklunds gata från en annan 

gata. Kommunen bör överväga att reglera utformning av bebyggelsen vid dessa ställen 

för att inte ta skada vid en översvämning. 
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Naturområden i planen 

Noterar att grönkilen i centrala planområdet har bestämmelse ”PARK” men hänvisas till 

i MKB som naturområde. Anser att det krävs en planbestämmelse på plankartan som sä-

kerställer att parken utformas som naturområde om det är intentionen.  

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen 

Hasselsnok 

Påpekar att det står att hasselsnok finns inom planområdet trots att den rapporterats fin-

nas utanför. Anser att det vore lämpligt att beskriva de höga byggnadernas eventuella 

skyggpåverkan på det område som pekats ut som lämpligt sommarhabitat för has-

selsnok.  

Naturreservatet  

På flera ställen i MKB framhålls att den låga andelen park per person inom planområdet 

är godtagbar eftersom planområdet ligger i direkt anslutning till Änggårdsbergens natur-

reservat. Även avseende ytan för utevistelse på skolan i planområdets sydöstra del hän-

visas till att skolområdet angränsar till reservatet. Påpekar att det kan betraktas som po-

sitivt att skoltomten ligger i anslutning till naturreservatet, som det beskrivs under soci-

ala konsekvenser i MKB:en, under stycket om barnvänligt område. I själva verket är det 

dock ett område med branta partier som är svårtillgängliga. Uppmärksammar också att 

den enda nuvarande större entrépunkten till reservatet i den här delen som angränsar 

planområdet, ligger på Gruvgatan, dvs. norr om planområdet.  

Staden bör notera att förslag till en ny skötselplan för naturreservatet planeras att gå ut 

på remiss under hösten 2018. Inom reservatet kan endast de förslag till entrépunkter och 

anlagda stigar som finns med i skötselplanen bli aktuella att genomföra. 

Det saknas en bedömning av effekter och konsekvenser av ökad användning av den här 

delen av naturreservatet, som t.ex. ett ökat slitage som kan förväntas ske inom planom-

rådets gröna ytor. 

MKB avgränsning 

Saknar bedömning avseende hur natur- och friluftsvärdena i naturreservatet Änggårds-

bergen påverkas av ett ökat nyttjande samt avseende ekosystemtjänster. 

I inledningen av MKB står att detaljplanen i huvudsak följer det föregående programmet 

för området. Anser inte att detta stämmer, särskilt inte avseende bevarandet av naturom-

råden inom planområdet. Påpekar att flera förslag på att bevara sälg, ask och slån finns i 

MKB men inte säkerställs med en bestämmelse på plankartan. 

Noterar att den geografiska avgränsningen har begränsats till planområdet och efterlyser 

att påverkan på angränsande naturmiljöer beskrivs på ett liknande sätt som har gjorts för 

miljöeffekter. Anser att ett influensområde behöver ingå i den geografiska avgräns-

ningen då det rör sig om formellt skyddat område enligt 7 kap miljöbalken samt formellt 

skyddade arter enligt 8 kap miljöbalken. 

 

Upplysningar 

Upplyser om att det pågår en översyn av såväl reservatsföreskrifterna som skötselplanen 

för Änggårdsbergens naturreservat vilket innebär att föreskrifterna kan komma att änd-

ras jämfört med nuvarande föreskrifter. Det är därför viktigt att notera att åtgärder som 

inte kräver dispens nu kan komma att vara förbjudna att utföra efter att ett nytt beslut 

med föreskrifter fattats. Remissen planeras till hösten 2018 och beslut kommer under 

2019. 
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Ny reviderad gräns för riksintresse friluftsliv är beslutad av Naturvårdsverket den 21 de-

cember 2017. Av värdebeskrivningen framgår att slitage och nedskräpning kan skada 

värdena. 

 

Övrigt 

Saknar genomförandestudien som nämns i planbeskrivningen. 

Önskar för tydlighetens skull att kvarteren får någon typ av benämning på illustrations-

kartan eller i planbeskrivningen. 

 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Skyddade arter – Hasselsnok 

Av MKB framgår att minst ett av de områden i naturreservatet som behöver bergsäkras 

är beläget inom ett område som pekats ut som lämpligt sommarhabitat för hasselsnok 

som förekommer i naturreservatet. Hasselsnok är skyddad enligt 4 § artskyddsförord-

ningen vilket innebär att dess livsmiljöer är skyddade. Hasselsnok utnyttjar bl.a. hålig-

heter mellan stenblock som livsmiljö. Bergssäkringens eventuella effekter och konse-

kvenser för hasselsnok behöver beskrivas i MKB och i planbeskrivningen. Det går inte i 

nuläget att avgöra om åtgärderna kräver dispens enligt artskyddsförordningen. Länssty-

relsen har därför begärt kompletterande uppgifter inom ramen för redan inskickad ansö-

kan om dispens från naturreservatsföreskrifterna. 

Biotopskydd 

Göteborgs Stad har ansökt om dispens för att få ta ner respektive påverka rötterna 

på ett antal träd längs Axel Odhners gata. Länsstyrelsen har beviljat dispens för de före-

slagna åtgärderna. Av ansökan framgår att en ny cykelbana planeras norr om träden och 

att dagvattenlösning ska utföras i direkt anslutning till de skyddade träden. Det framgår 

inte av planhandlingarna varför cykelbanan och dagvattenlösningen måste ligga i direkt 

anslutning till befintlig trädrad. I den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 

tas inte heller upp varför alternativa lösningar inte är möjliga. Påpekar att antalet träd 

som behöver avverkas skiljer sig mellan MKB och planbeskrivning. 

Kulturmiljö-Arkeologi 

Anser att fornlämningar ska vara redovisade på plankartan och även försedd med en 

upplysning om att fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens bestämmelser. 

Länsstyrelsens yttrande har bilagts i sin helhet. 

Kommentar: 

Synpunkter som kan aktualisera prövning 

Buller och lukt – Se första styckena under rubriken Inkomna synpunkter och  

stadsbyggnadskontorets kommentarer.  

Geoteknik – Den begränsning som angavs i geoteknisk utredning gällande markbelast-

ning gäller för fastigheten 5:17 vilken inte är en del av planområdet. Plankartan är kom-

pletterad med markreglering så att bergsäkring måste ske innan startbesked får ges för 

skolbyggnaden som är placerad mot Änggårdsbergen i sydöstra planområdet. Dispen-

sansökan för åtgärder inom naturreservatet har godkänts av Länsstyrelsen. 

Förorenad mark – Sanering av föroreningar har startat på plats. På plankartan regleras 

att föroreningarna ska vara avhjälpta innan startbesked för byggnad ges. Utbyggnads-

ordningen presenteras i MKB samt inom ramen för GFS. Stadsbyggnadskontoret anser 
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att det därigenom är säkerställt att den framtida boendemiljön blir god sett ur ett mark-

föroreningsperspektiv. Ett kompletterande PM som behandlar genomförande för sane-

ring av förorenad mark har upprättats och ligger som bilaga till granskningshandling-

arna.   

Risk – Riskutredningarna har uppdaterats och justering har gjorts på plankartan utifrån 

resultatet. Alla förskolegårdar har nu fått bestämmelsen m2 vilken anger att utrymning 

ska kunna ske bort från riskkällan, in mot gård. Till antagande ska avtal säkra att gasol-

tuber öster om den norra förskolans kvarter ska förvaras som lägst i brandklass EI60.  

 

Synpunkter på granskningshandlingen  

Lukt – Planbeskrivningen har kompletterats med ett resonemang gällande luktstörning-

arna och hur avvägningen har gjorts mot andra värden.  

Buller – Plankartan har kompletterats med reglering som styr att bostäder eller vårdbo-

ende inte får placeras i fasad där ekvivalent ljudnivå från industribuller överstiger 50 

dBA nattetid. Detta ger en styrande effekt i etapputbyggnaden och förhindrar att boen-

den utsätts för oacceptabla bullernivåer på grund av att kvarter inte byggs eller byggs 

senare än andra.  

MKN miljökvalitetsnormer för luft – Vård- och skoländamål medges inte länge i kvarter 

1 och 7 mot Olof Asklunds gata.  

Förorenad mark – Sanering av hela området innan byggnation är inte möjligt i och med 

pågående hyreskontrakt, utbyggnaden behöver ske etappvis. Se tidigare svar angående 

förorenad mark.  

Översvämning – En ny skyfallsutredning har tagits fram vilken utgår från Göteborgs 

Stads nya riktlinjer gällande framkomlighet för räddningstjänsten.  

Naturområden i planen – Grönkilen är ämnad att planläggas som park, hänvisningen i 

MKB om naturmark har ändrats.  

Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen 

Hasselsnok – MKB har uppdaterats gällande Hasselsnokens habitat samt de höga bygg-

nadernas påverkan.  

Naturreservatet - Samtliga omnämnanden av Änggårdsbergen har granskats i MKB och 

tillgänglighetsaspekterna har värderats i beskrivningen av nyttan av närheten till reser-

vatet. Ett avsnitt har lagts till under 4.1.2 vilket rör påverkan på naturreservatet. 

MKB avgränsning – Angående påverkan på naturreservatet så har ett stycke lagts till i 

MKB under 4.1.2. Ett kapitel om ekosystemtjänster har lagts till i MKB. Meningen om 

överensstämmande med planprogrammet har strukits, frågan behandlas i planbeskriv-

ningen. I och med behov av sanering i området har Stadsbyggnadskontoret inte ansett 

att det är lämpligt att sätta bestämmelse för att specifika träd ska bevaras i områdena för 

förskolorna.  

Övrigt 

Genomförandestudien var ännu inte helt färdigställd när granskning 1 genomfördes. 

Handlingarna i genomförandestudien är detaljerade på ett sätt som inte motiverar att de 

ska biläggas som en del i planhandlingarna, de delar som är relevanta har arbetats in i 

planhandlingarna. Inför detaljplanens antagande ska trafiknämnden godkänna genomfö-

randestudien.  
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Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Skyddade arter – Hasselsnok 

MKB och planbeskrivning har kompletterats med bedömning om bergssäkringens ef-

fekter för hasselsnoken. Ansökan om dispens för åtgärder i naturreservatet har komplet-

terats enligt Länsstyrelsens önskemål. 

Biotopskydd – Motiven till placeringen av gång- och cykelbanan och dagvattenhante-

ringen har förtydligats i planbeskrivningen under rubrik Överväganden och konsekven-

ser. MKB:n har justerats för att överensstämma med senaste dispensansökan. 

Kulturmiljö/Arkeologi – Fornlämningen i grönkilen har lagts till på plankartan inklusive 

upplysning om skyddet för fornlämningar.  

14. Lantmäterimyndigheten 

Anser att bestämmelse Egenskapsgräns 2 är otydlig på grund av gränsens flexibilitet. 

Föreslår istället en fast gräns.  

Påpekar att det inte finns några administrativa gränser för den administrativa gränsen g 

inom kvarteren, vilket skulle kunna omöjliggöra byggnation i dessa kvarter. Lämplig 

avgränsning av bestämmelsen g bör göras med administrativ gräns. Påpekar också att 

det finns möjlighet att bilda gemensamhetsanläggningar på kvartersmark även utan be-

stämmelsen g. 

I skolkvarteret finns en kombinerad administrativ- och egenskapsgräns. Denna typ av 

gräns är korrekt att använda men den är inte redovisad i planbestämmelserna. 

I planbeskrivningen (s. 58) framgår att bestämmelserna om fastighetsindelning i tomtin-

delningen 1480K-III-7440 kommer upphöra i sin helhet inom Högsbo 2:1 och 2:2. Ef-

tersom inte Högsbo 2:1 ingår planområdet kan inte denna bestämmelse upphävas i den 

fastigheten utan att även göra en ändring av detaljplan för Högsbo 2:1. 

På samma sida anges att bestämmelserna om fastighetsindelning i tomtindelning 

1480K-III-7886 upphör att gälla inom planområdet men fortsätter gälla för den del av 

Högsbo 34:21 som inte ingår i planområdet. Lantmäterimyndigheten anser att det är 

lämpligare att upphäva bestämmelsen i sin helhet då rättsläget för bestämmelser om fas-

tighetsreglering som delvis upphävs är oklart. 

Föreslår två sätt att åtgärda detta: 

1. Utöka planområdet så att fastighetsindelningsbestämmelserna kan upphävas inom 

hela Högsbo 34:21. 

2. Utöka detaljplanen med en ändring av detaljplan för resterande del av Högsbo 34:21 

för att upphäva de fastighetsindelningsbestämmelserna inom resten av fastigheten.  

Påpekar att det nämns i planbeskrivningen (s 60) att ledningsrätt endast kan bildas på 

kvartersmark om u-område finns, men att det inte finns några u-områden i denna plan. 

Lantmäterimyndigheten har fattat beslut i den pågående förrättningen om inlösen av all-

män plats från Högsbo 757:128 och 758:139 som hänvisas till på sida 64 i planbeskriv-

ningen. Upplyser om att inget avtal tecknades mellan fastighetsägaren och kommunen i 

den förrättningen. 

Kommentar: 

Egenskapsgräns 2 har ändrats i enlighet med yttrandet.   

Administrativa gränser har lagts till på kartan och bland bestämmelserna.  
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Bestämmelsen g har tagits bort på bostadsgårdarna där inte har ansetts nödvändigt att ha 

kvar dem. 

Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret har haft avstämning med Lantmäteriet 

angående synpunkterna om fastighetsindelningarna.  

I aktuell granskningshandling finns u-område med på plankartan.   

15. Trafikverket 

Är positiva till att kommunen redovisar hur planen kommer påverka statliga vägnätet. 

Bedömer enligt analysen att planförslaget inte ensamt genererar en sådan påverkan på 

riksintresset att det kan anses ge påtaglig skada, men betonar vikten av att kommunen 

tar ett samlat grepp på trafiktillskottet från närområdet.  

Anser att kommunen bör säkerställa att kollektivtrafiken byggs ut från första inflyttning 

i området för att undvika att ett tidigt bilberoende skapas hos de boende.  

Anser att det är viktigt att åtgärdsvalsstudien ÅVS Södra Mellanstaden finner lösningar 

på den samlade trafikalstringen i Södra Mellansstaden och trafikproblem i området samt 

att dessa genomförs och följs upp. 

Kommentar: 

Frågan gällande det samlade trafiktillskottet i närområdet arbetas med, bland annat i ar-

betet med Fördjupad översiktsplan för Dag Hammarsköldsleden.  

Staden har en dialog med Västtrafik vilka har ställt sig positiva till en utökning av kol-

lektivtrafik. Avtal gällande mobilitet kommer att skrivas till planens antagande där ex-

ploatörerna väntas bidra med medel till att säkra att kollektivtrafiken finns på delats re-

dan då de första boendena flyttar in i området.  

Arbetet med åtgärdsvalsstudien pågår.   

16. Statens geotekniska institut 

Anser att de åtgärder som behövs avseende risk för ras och blockutfall är tydligt be-

skrivna i planbeskrivningen, men är frågande till om föreslagna åtgärder behöver säker-

ställas på plankartan eller ej. Anser att åtgärder som är en förutsättning till att säkerhets-

kraven uppnås ska säkerställas på plankartan. Ser svårigheter i att åtgärder behöver ge-

nomföras utanför planområdet och dessutom i naturreservat. Hur detta ska hanteras är 

inte beskrivet i planhandlingen. 

I planbeskrivningen framgår att tillskottslasten för fastigheten Högsbo 5:17 ska begrän-

sas. Detta är inte säkerställt i plankartan.  

Ser inga hinder för planläggningen förutsatt att ovan beskrivna åtgärder och restrikt-

ioner säkerställs på ett plantekniskt fullgott sätt.  

Kommentar: 

Plankartan är kompletterad med markreglering så att bergsäkring måste ske innan start-

besked får ges för skolbyggnaden som är placerad mot Änggårdsbergen i södra planom-

rådet. Dispensansökan för åtgärder inom naturreservatet har godkänts av Länsstyrelsen 

för att kunna åtgärda blocksäkring.  

Fastigheten 5:17 är inte del i planområdet, planbeskrivningen har justerats.  
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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 publi-

ceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade till yttran-

dena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

17. Xtera förvaltnings AB, Pågen AB, Lilla Harrie Valskvarn AB  

Bedriver livsmedelsproduktion/bageri samt kvarnanläggning för spannmål på fastighet 

angränsande till planområdet. Informerar om att företagen genererar omfattande trans-

portrörelser med inkommande råvaror dagtid och utgående varor nattetid. Verksamhet 

bedrivs dygnet runt och förorsakar buller och lukt. Påpekar att verksamheten kräver god 

framkomlighet på Olof Asklunds gata och vidare ut på Dag Hammarskjölds led. 

Lilla Harrie Valskvarn (LHV) har ett miljötillstånd med krav på att bullernivåer inte ska 

överskrida 50 db dagtid, 40 db natt och 45 db övrig tid.  

Planprogram och planförslag 

Anser inte att programmet som planen har sin utgångspunkt i tar hänsyn till befintliga 

verksamheter utan förutsätter att de flyttar eller behöver vidta åtgärder inom sina fastig-

heter för att möjliggöra föreslagen detaljplan. Anser att ”blandstad” i ett befintligt indu-

striområde behöver ta hänsyn till de redan etablerade verksamheterna i området. Hänvi-

sar till miljöstörningsutredning som togs fram i samband med programmet, där det står 

att bullriga verksamheter bör begränsas under viss tid av dygnet, nya eller utökade verk-

samheter bör villkoras beträffande buller, mindre bullrande utrustning och maskiner ska 

användas i verksamheten, etc. Anser att utredningen och planförfattaren inte tar hänsyn 

till den rättsverkan som gällande miljötillstånd och verksamheter har.  

Hänvisar till Boverkets krav rörande planläggning av bostäder i anslutning till bullrande 

verksamheter:  

”Industriverksamheter har ofta miljötillstånd som inkluderar bullervillkor. Nya anpas-

sade bostäder som byggs nära sådana verksamheter kan komma i konflikt med gällande 

bullervillkor. De åtgärder som kan aktualiseras vid en lokaliseringsprövning av nya bo-

städer får inte gå ut över bindande villkor i gällande miljötillstånd eller deras rättsver-

kan. Vid planläggning av nya bostäder i närheten av befintliga eller nya verksamheter, 

även icke tillståndspliktiga sådana, ska dessutom verksamheternas utvecklingsmöjlig-

heter beaktas.” 

Trafik och tillgänglighet till Högsbo 5:17 

Anser att planförslaget i sin nuvarande utformning hotar Pågen och LHV:s verksam-

heter och framtida utveckling vilket strider mot planens syfte att ”samlokalisera bostä-

der med verksamheter och att området även fortsatt ska innehålla en hög grad av arbets-

platser”. 

Anser inte att föreslagna trafiklösningar föra trafik till och från Pågens och LHV:s verk-

samhetsområde är tillfredsställande: 

- Förslaget att bygga om Olof Asklunds gata till en smalare stadsgata med buss-

hållplatser utformade att stoppa övrig trafik gör att framkomligheten för tunga 

transporter försvåras avsevärt. Pågen och LHV kan inte acceptera försämrade 

villkor för sina transporter 

- Olof Asklunds gata är länken till de norra delarna av Högsbo vilket innebär att 

någon minskning av trafikmängder inte kommer att ske. 
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- Vid infarten till fabriksområdet i södra delen av Olof Asklunds gata finns det i 

förslaget en avsmalnad gata, in- och utfart till Wallenstam, ny busshållplats och 

T-korsning. Så många konfliktpunkter skapar en ohållbar trafiksituation och till-

gänglighet till Pågen. 

Planändring inom befintligt industrikvarter 

Motsätter sig att en del av kvarteret Högsbo 5:17, 5:7 och 5:16 får ändrat ändamål från 

industri till blandad verksamhet då de anser att det har stor påverkan för befintliga fas-

tigheter inom kvarteret. Anser att den planerade byggnadens storlek och höjd i direkt 

anslutning till Pågens livsmedelsindustri kan medföra betydande risk och konflikter för 

Pågens verksamhet. 

Buller från industriverksamheten från Högsbo 5:17 

Påpekar att inga åtgärder för att åtgärda de mest störande bullerkällorna pågår, vilket 

planbeskrivningen hävdar. Däremot arbetar Pågen med systematiskt underhåll och ut-

byte av fläktar, vilka kan vara tystare än befintliga. 

Påpekar också att inget avtal mellan exploatörerna avseende åtgärder av lukt och buller 

kommit till stånd. 

Anser att bullerutredningen visar att endast bulleråtgärder inom Pågens och LHV:s 

verksamhetsområde inte löser bullerproblematiken utan att planens fysiska utformning 

även måste anpassas efter förekommande verksamheten. 

Lukt från Pågens livsmedelsindustri 

Anser att lösningen i Sweco:s luktutredning med en 50–60 meter hög skorsten är helt 

orealistisk. Hänvisar till erfarenheter från andra livsmedelsproducerande verksamheter 

att det är svårt att rena luktande utsläpp då luktande ämnen förekommer i stora luftflö-

den med flera utsläppspunkter. 

Dagvatten/skyfall 

Anser att den föreslagna lösningen att höja Olof Asklunds gata för att klara dimension-

eringskriterierna för räddningstjänstens framkomlighet förorsakar problem vid Pågens 

fasad och inte är acceptabel. Anser att vattnet ska tas om hand inom planområdets gröna 

delar och med hjälp av fördröjning i form av gröna tak etc.   

 

Kommentar: 

Planprogram och planförslag - Förslaget har fram till och med Granskning 1 haft am-

bitionen hitta framkomliga vägar för att göra åtgärder på bland annat Pågens och Lilla 

Harries valskvarns verksamheter för att minska påverkan från industribuller och lukt. 

Vid Granskning 2 utgår istället planförslaget från förutsättningen att inga åtgärder som 

reducerar lukt och buller görs på Pågens verksamhet utan att istället utformningen av fö-

reslagen bebyggelsen anpassas så att bostäder klarar uppsatta riktvärden utifrån på-

gående verksamhet. Planarbetet har tagit hänsyn till det miljötillstånd som verksam-

heten har.  

Trafik och tillgänglighet till Högsbo 5:17 - Gatubredden på Olof Asklunds gata är kraf-

tigt avsmalnad från Granskning 1 för att i minsta mån inkräkta på fastighet som ägs av 

Xtera. Nya refuger som bl.a. säkerställer gångpassager gör att gatan upplevs smalare. 

Körbanebredden förbi refugerna utformas så att större fordon utan svårighet kan pas-

sera. Trafikkontoret har utrett och visat på att lastbil med släp likt idag kan ta sig in på 

Pågens område, både söder- och norrifrån. 
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Busshållplatsen är redan idag utformad med funktionen att fordon måste stanna bakom 

bussen. Bedömningen är därmed att busshållplatsen i trafikförslaget ger liknande fram-

komlighet som idag. Infarten till Pågen är även placerad söder om busshållplatsen vilket 

gör att transporter som kommer från A Odhners gata kan svänga in på Pågens område 

utan att passera hållplatsen eller vänta på bussen. 

Trafikrörelserna kommer förändras i området när industrier byts ut mot bostäder. Indu-

stritrafiken minskar och ersätts med boendetrafik. Under rusningstiden kommer vägnä-

tet bli mer belastat än idag då boende ska till eller hem från jobb, medan framkomlig-

heten övrig tid bedöms bli liknande eller bättre. Industrier genererar ofta mer trafik dag-

tid än vad bostäder gör. Under rusningstrafiken är även övriga vägnät i staden hårt be-

lastade och transporter bör om möjligt undvikas då. Kapacitetsutredningar har utförts 

som visar att kapaciteten i cirkulationsplatsen vid Olof Asklundsgata/ A Odhners gata är 

tillfredsställande även under rusningstrafik. Under hela planarbetet har även inrikt-

ningen varit att minska den tillkommande trafiken så mycket som möjligt genom att 

bygga ut gång- och cykelvägnätet, ge förutsättningar till förbättrad kollektivtrafik och 

arbeta med olika mobilitetsåtgärder. 

Då gatan byggs om till en mer stadsliknande gata med olika funktioner, är det ofrån-

komligt att olika konfliktpunkter kommer att finnas. Gatan blir fortsatt en huvudgata 

och både trafik från anslutande gator och utfarter har väjningsplikt mot trafiken på Olof 

Asklunds gata, vilket minskar antalet konflikter och förbättrar framkomligheten.  Be-

dömningen är att framkomligheten blir god under de flesta tider på dygnet. 

Planändring inom befintligt industrikvarter – För att skapa en acceptabel lösning för 

trafiken längs med Olof Asklunds gata tas mark i anspråk i kv. Högsbo 5:17 och i kvar-

ter Högsbo 3:10. Detta syftar till att skapa en säker och tillgänglig trafiklösning för så 

väl trafik för industri, gång- och cykeltrafikanter, bilar och kollektivtrafik. All allmän 

plats tas i anspråk genom en lantmäteriförrättning, däri bestäms ersättning som betalas 

av huvudmannen för planen. Kommunen strävar alltid efter en samförståndslösning.   

Buller från industriverksamheten från Högsbo 5:17 – Detaljplanens fysiska utformning 

har anpassats så att bostäder kan byggas utan att några åtgärder är nödvändiga på På-

gens verksamhet.  

Lukt från Pågens livsmedelsindustri – Förslaget i granskning 2 utgår inte längre från att 

åtgärder görs på Pågens verksamhet. Planförslaget är anpassat så att de föreslagna bo-

städerna kommer att få en acceptabel boendemiljö utifrån verksamhetens befintliga an-

vändning. Möjligheter finns dock fortfarande att avtala om både lukt- och bullerreduce-

rande åtgärder på verksamheten, något som stadsbyggnadskontoret skulle ställa sig 

mycket positiva till.   

Dagvatten/skyfall – I skyfallsutredningen beräknas ett scenario där alla lösningar för 

dagvatten har blivit fulla med vatten. I och med dagens utformning av Olof Asklunds 

gata så samlas vatten på gatan, förslaget är därför att höja gatan något i dess lägsta läge. 

Höjningen utgår från att ingen skada ska ske på byggnader på Xteras fastigheter. Fram-

tagen skyfallsutredning visar att förutsättningarna för Olof Asklunds gata kommer att 

bli bättre jämfört med dagsläget avseende framkomligheten vid skyfall.  

18. Profundo AB 

Är kritiska mot att de som fastighetsägare i anslutning till detaljplanen inte blivit tillfrå-

gade att delta i planarbetet. Anser att planförslaget kan inskränka möjligheterna att ut-

nyttja fastigheten enligt gällande detaljplan, då verksamheter inom fastigheten kan 

komma att störa kommande bostadsfastigheter på grund av buller, trafik, lukt eller andra 

orsaker som är vanliga i ett industriområde.  
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Är medlem i Bandsågens samfällighetsförening. Företaget framför att fastighetsägarna i 

samfällighetsföreningen är överens om att överklaga detaljplanen. Anser att en möjlig 

väg framåt är att även samfällighetens fastigheter införlivas i det pågående planarbetet.   

Kommentar: 

Detaljplanen har tagit fram flera industribullerutredningar och i utredningen som pre-

senterades i samrådet var bullerkällor från Profundos verksamhet med i utredningen. 

Dessa bullerkällor har inte visat innebära några nivåer som innebär störningar för bostä-

derna i detaljplanen. Stadsbyggnadskontoret ser inte heller att buller från trafik eller att 

trafikrörelser från verksamheten ska innebära konflikt med de föreslagna bostäderna.  

Då planen kommit så långt i processen finns ingen möjlighet att införliva nya områden i 

pågående plan. Det skulle innebära att hela processen skulle behöva tas om från samråd 

med stora förseningar som följd. Detaljplanen är omfattande i storlek och ett ännu större 

planområde hade inneburit svårigheter på grund av antalet utredningar och intressenter. 

Ett överklagande kommer inte leda till att planområdet ökas. Fastighetsägana bör istället 

ansöka om planbesked för att starta ett nytt planarbete för sina fastigheter. Aktuell de-

taljplan blir den första i omvandlingen av området, om detaljplanen antas ökar motiven 

till att starta fler, angränsande projekt för att stärka området som helhet.  

19. Bandsågens samfällighetsförening  

Anser att flera formailafel har gjorts, då berörda fastighetsägare i föreningen inte fått 

tillfälle att yttra sig om planen. Anser att detaljplanen inte är utlyst på korrekt sätt. An-

ser att de inte har fått yttra sig om höjder på fastigheter, sol och ljusförhållanden, ej hel-

ler angående buller eller lämpligheten att ha en skola och förskola vid industriell verk-

samhet som bedrivs i området. 

Anser att om denna detaljplan tillstyrks, kommer det försvåra för dem att ansöka om 

detsamma och att det minskar fastighetsägarnas rådighet över sina fastigheter. 

Upplyser om att de vill vara med i detaljplanen och att de annars kommer överklaga 

med syfte att införlivas i planen. 

Kommentar: 

Vid samrådet skickades information till Bandsågens samfällighet samt till fastighetsä-

garna till de fastigheter som gränsar till planområdet. Utskick gjordes till de adresser 

som angavs i fastighetsförteckningen från Lantmäteriet. Samrådet annonserades även i 

Göteborgs Posten. Därmed anser inte stadsbyggnadskontoret att något formaliafel 

gjorts. 

Planens antagande hindrar inte Bandsågens medlemmar att ansöka om planbesked och 

försvårar inte en förändring i enlighet med gällande översiktsplan och framtaget pro-

gram för området. Området pekas ut som omvandlingsområde i översiktsplanen och 

programmet anger en inriktning för området med utveckling mot blandstad med bibe-

hållande av verksamheter.  

Då planen kommit så långt i processen finns ingen möjlighet att införliva nya områden i 

pågående plan. Det skulle innebära att hela processen skulle behöva tas om från samråd 

med stora förseningar som följd. Detaljplanen är omfattande i storlek och ett ännu större 

planområde hade inneburit svårigheter på grund av antalet utredningar och intressenter. 

Ett överklagande kommer inte leda till att planområdet ökas. Samfälligheten bör istället 

ansöka om planbesked för att starta ett nytt planarbete för sina fastigheter. Aktuell de-

taljplan blir den första i omvandlingen av området, om detaljplanen antas ökar motiven 

till att starta fler, angränsande projekt för att stärka området som helhet.  
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20. Circle K  

Har en anläggning utanför men i direkt anslutning till planområdet. 

Påpekar att det vid byggnation nära verksamheten bör det beaktas att det finns drivme-

delstekniska installationer på Circle K’s fastighet. Önskar att kontakt tas med verksam-

heten innan byggen startas så att inga störningar uppstår. 

Har i övrigt inga synpunkter och är positiva till planen. 

Kommentar: 

Informationen vidarebefordras till byggaktörerna.  

21. Platzer Fastigheter AB 

Är positiv till detaljplanens syfte att omvandla befintligt industriområde till en blandad 

stadsdel med stort inslag av bostäder samt ny skola, nya förskolor och parker. Anser att 

omvandlingen kräver omsorg om såväl befintliga som nya verksamheters behov samti-

digt som flera fastighetsägare berörs. Anser att planförslaget är resultatet av de avväg-

ningar mellan olika intressen som gjorts under ett komplext planarbete med flera inblan-

dade exploatörer. Förutsätter att den ersättningsmodell som arbetats fram mellan explo-

atörerna på grund av att olika fastighetsägare avstår olika mängd mark till allmän plats 

kommer användas.  

Förhållandet till befintliga verksamheter 

Anser att det finns goda möjligheter för Pågengruppen att fortsätta bedriva sin verksam-

het på platsen samtidigt som planen ska kunna genomföras. Anser att det finns möjlig-

heter att reducera lukt och buller från verksamheten och har tagit fram ett avtalsförslag 

som innebär att kostnaden för åtgärderna inte skulle belasta verksamheten utan exploa-

törerna.  

Exploateringsavtal 

Framför kritik mot föreslagen fördelning av kostnader för utbyggnad av allmän plats i 

pågående förhandlingar om exploateringsavtal. 

Justeringar på plankartan 

Anser att exploateringstalet i kvarter 1 är 800 kvadratmeter för lågt för att möjliggöra 

föreslaget punkthus, på grund av handelsytor och funktionskrav för äldreboendet. Anser 

att den arkitektoniska kvalitén blir lidande. 

Anser att det är olyckligt att våningsbestämmelsen har ändrats till en högsta byggnads-

höjd mellan samråd och granskning. Anser att ändringen från 16 våningar till 50 meter 

byggnadshöjd för höghusen försvårar användningen av prefablösning. Önskar att bygg-

nadshöjden ändras till 52 meter för höghusen. 

Ifrågasätter varför avfasningar av kvartershörn på grund av sikt går hela vägen upp på 

byggnaden. Anser att våningar högre upp borde kunna kraga ut över de avfasade hör-

nen. 

Anser att avsteg från Boverkets tillgänglighetskrav bör kunna ske för kvarter 5, där det 

planeras för handel och verksamhet i bottenplan längs med A Odhners gata. Anser att 

det kan bli svårt att uppnå 25 meter från parkering till entré.  

Noterar att P-bestämmelse saknas för kvarter 10 och att m1-bestämmelse saknas för 

några byggnadskroppar längs med A Odhners gata. 

Kommentar: 

Exploateringsavtalet är under framtagande och kommer att vara klart till tillstyrkande av 

detaljplanen.  
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Platzer Fastigheter har varit delaktiga i planarbetet. Yttrandet samt övriga synpunkter på 

plankartan har behandlats i planarbetet.  

22. Kahls Kaffe AB  

Stödjer en positiv utveckling för närområdet vilket syftar till en ökad tillgänglighet till 

bostäder, skolor, affärer och generellt bättre infrastruktur. Anser dock att hänsyn och 

stöd behöver ges till redan befintlig företagsstruktur så att både företag och boende kan 

fungera och utvecklas på ett långsiktigt positivt sätt. 

Anser att Göteborgs Stad alltid har insett att ett fungerande företagsklimat är en förut-

sättning för att ett område utvecklas väl och att invånarna känner trygghet och tillförsikt 

inför framtiden och hoppas att denna inställning är central även i aktuell stadsutveckl-

ing. 

Utmaningarna för Kahls Kaffe AB i denna stadsutveckling handlar i huvudsak om lukt-

utsläpp. De utsläpp som Kahls Kaffe AB har idag ligger klart under gränsvärdena för 

gällande miljötillstånd och företaget har även under senaste året installerat en State-of-

the-Art rökgasrening för att ytterligare minska luktutsläpp i närområdet.  

Anser att kraven som stadsutvecklingen medför kommer innebära att företaget blir 

tvungna att investera i en helt ny rostprocess med tillhörande katalytisk rening för att nå 

denna ”noll-vision”. Anser att företaget behöver ekonomiskt stöd för att klara de ökade 

investeringskostnaderna som uppkommer för att klara projektets luktkrav som ligger ut-

anför de ramar som ges av gällande miljötillstånd.  

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret instämmer i inställningen att ett företagsklimat är viktigt både 

för områdets och stadens utveckling. Fastighetsägarna i detaljplanen har haft en dialog 

med företrädare på Kahls Kaffe angående finansiering och genomförande av åtgärder 

för att minska luktutsläpp från verksamheten för att industri och bostäder ska kunna 

samspela i samma område. Stadsbyggnadskontoret är mycket positiva till denna kon-

struktiva dialog.  

Övriga 

23. Ellevio 

Meddelar att området ligger utanför Ellevios koncessionsområde.  

Kommentar: 

Noteras. 
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Revideringar  
Planförslaget har reviderats. Eftersom revideringen innebär en betydande ändring av 

förslaget så erfordras en förnyad granskning. De största ändringarna i handlingarna är 

att:  

- Fyra kvarter och den norra av de bostadsnära parkerna har lyfts bort från plan-

området. Det nya förslaget innebär ca 400 färre bostäder och att ett av parke-

ringshusen samt en av de föreslagna förskolorna inte längre planläggs. 

- Bebyggelsen i planområdet har anpassats utifrån de nya förutsättningarna för in-

dustribuller; omfattande bullerskärmar föreslås mot de största bullerkällorna, det 

södra parkeringshuset har bytt lokalisering för att ligga bättre med hänsyn till in-

dustribullret, några av bostadskvarteren har fått anpassade användningsområden 

för att säkra att tysta sidor skapas, några av de högsta byggnaderna innehållande 

bostäder har fått ett nytt läge.  

- Buller- och luktutredningarna har uppdaterats utifrån det minskade planområdet.  

- En ny dagvatten- och skyfallsutredning har genomförts med hänsyn till planom-

rådet samt till att Göteborgs Stad har tagit fram nya riktlinjer angående över-

svämning.  

- Plankartan har reviderats bland annat gällande riskhänsyn och blocksäkring.  

- Planhandlingarna har förtydligats rörande parkeringslösningarna och parkerings-

talet.  

- Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats.  

 

 

Karoline Rosgardt 
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Lista över samrådskrets  
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden/kontoret 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Göteborgs Stads Parkerings AB 

Idrotts- och föreningsnämnden/förvalt-

ningen 

Kretslopp och Vatten 

Kulturnämnden/förvaltningen 

Lokalnämnden/förvaltningen 

Lokalsekretariatet 

Miljö- och klimatnämnden/Miljöförvalt-

ningen 

Namnberedningen och GDA adresser 

Park- och naturnämnden/förvaltningen 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Social resursnämnd 

Stadsdelsnämnden/förvaltning i Askim-

Frölunda-Högsbo 

Stadsledningskontoret 

Trafiknämnden/kontoret 

Utbildningsnämnden/förvaltningen 

Statliga och regionala myndigheter 
m.fl. 

Business Region Göteborg AB 

Försvarsmakten Högkvarteret, HKV 

Göteborgsregionen (GR)  

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen  

Polismyndigheten 

PostNord Produktion VO Göteborg 

(fd.Posten AB) 

Skanova Nätplanering D3N 

Swedavia AB 

Trafikverket 

Vattenfall Eldistribution AB 

Västfastigheter Ledningsstab, Flygplats-

chefen 

Västtrafik AB 

Grannkommuner 

Mölndal 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäs-
ter, boende 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, 

samt 

Hyresgästfören. Region V Sverige 

Övriga 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, 

samt 

Ellevio 

Funktionsrätt Göteborg (tidigare HSO; 

Handikappfören. Samarbetsorgan) 

Naturskyddsföreningen i Gbg 

Swedegas 

Företagarföreningen Högsbo-Sisjön   
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Granskningsyttrande över detaljplan för Stadsutveckling vid 
Olof Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo, Göteborgs Stad 
en del av BoStad2021, Västra Götalands län
Handlingar daterade i maj 2018 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion måste lösas på ett tillfredsställande sätt i 
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av 
Länsstyrelsen. 

Motiv för bedömningen
Detaljplanen syftar till att utveckla och omvandla området etappvis och vara en del 
av projektet: BoStad 2021. Detta innebär att 600 bostäder utav de totala föreslagna 
bostäderna i området ska inom tre år vara byggda och färdigställda. Samtidigt är 
Stadens ambition att samlokalisera den föreslagna bebyggelsen med pågående 
verksamheter: Pågens Bageri, Kahls Kafferosteri, mm., som har funnits där sedan 
länge. Dvs., tillkommande byggnader ska anpassas till pågående verksamheter. Ett 
gediget underlag och en miljökonsekvensbeskrivning presenterar och framhåller de 
förutsättningar som kan anses utgöra grundläggande behov för att skapa en god 
bebyggd miljö för de boende och verkande i området. Till det ändamålet reglerar 
detaljplanen flera av de föreslagna åtgärderna.

Länsstyrelsen anser att Staden behöver styra genomförandet av planförslag för att 
garantera att människors hälsa och säkerhet är säkrad vid varje färdigställda 
byggnad. Ur denna synvinkel behöver följande aspekter ses över kontra beakta 
innan planen förs över till antagandet:

Buller- och luktstörningar 
En viktig förutsättning för den kommande bebyggelsen är att skydda boende från 
industribuller från Pågens bageriverksamhet och luktproblematiken från Kahls 
kafferosteri. Planen behöver hantera att åtgärder som säkerställer dessa störningar 
ska vara genomförda innan de nya byggnaderna tas i bruk. 

Geotekniska förutsättningar 
Geotekniska underlag redovisar att inom planområdet finns delar där det behövs 
införa restriktioner för markbelastning. Bergtekniskutredning: Skola och 
bergtekniskbesiktning påtalar att på flertal slänter krävs blockrensning och 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R85
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bergsäkring, såväl inom planområdet som utanför och i det angränsande 
naturreservatet. En tydlig beskrivning av åtgärder som krävs finns redovisad i 
planbeskrivningen. Dock saknar plankartan både reglering för markbelastnings 
restriktioner samt upplysning om åtgärder för att säkerställa planområdet från 
blocknedfall. Särskilt viktigt är det att skydda den planerade skolgården från 
blocknedfall. (Statens geotekniska institutets yttrande SGI: 5.2-1701-0035 dt 11 
juni 2018 bifogas)

För att borra i berget inom reservatet krävs dispens från reservatsföreskrifter. 
Ansökan till dispens har Staden skickat in och Länsstyrelsen har nyligen begärt 
kompletterande uppgifter inom ramen för inskickad ansökan. Staden behöver 
avvakta tills ärendet (Re: 521-16326-2018) är avgjort. 

Förorenad mark
Om saneringen av förorenade massor planeras för att anpassa utbyggnadstakten 
måste planen säkerställa att befintlig bebyggelse samt de etappvisfärdigställda 
byggnaderna enligt förslaget skyddas från föroreningar som kan spridas. 

Risk
Länsstyrelsen är tveksam till lokalisering av skola och vårdlokaler i kvarteret längst 
i Norr (BCD1KSZP). I nuvarande utformning finns det ingen restriktion som 
begränsar markanvändning förskola (S) eller vård (D) enbart till den norra delen av 
kvarteret. Riskbedömningen (den kompletterande riskbedömningen för Del av 
detaljplan vid Olof Asklunds gata, Högsbo 34:12 – 13, 34:21, Göteborg,) som 
bygger på eventuella risker från den angränsande verksamheten utifrån hantering/ 
förvaring av gasol, rekommenderar att placering av förskolan begränsas till den 
norra delen av kvarteret. Länsstyrelsen anser att planen antingen måste begränsa 
användandet av förskola till den norra delen av kvarteret som prövats i 
riskbedömningen eller så måste riskbedömning kompletteras.

I samma kvarter tillåts även vårdboende vilket klassas som svårutrymda lokaler. 
Det är en förändring sedan samrådet som inte har inkluderats den gjorda 
riskbedömningen. Som riktlinje ska 100 meters skyddsavstånd uppfyllas även för 
vårdboende. Planens nuvarande utformning kan därför inte ses som lämplig. Väster 
om kvarteret finns också verksamheter att ta hänsyn till. 

I riskbedömningen tillgodoräknas även bebyggelsen i den östra delen av kvarteret 
som barriär/skydd mellan riskkällan och förskolan. Det finns dock ingenting som 
säkerställer att dessa byggnader byggs eller får den höjd som förutsätts i 
riskbedömningen vilket kommunen måste beakta. 

Synpunkter på granskningshandlingen 

Lukt 
Den upprättade luktutredningen är tillräcklig och Länsstyrelsen delar de 
slutsatserna i utredningen. Det påvisar att åtgärder krävs för att säkerställa att 
området ska kunna anses vara lämpligt för föreslagen bebyggelse. 

Länsstyrelsen anser att det ska framgå av planbeskrivningen vilken nivå av lukt 
som Staden bedömer kan accepteras inom planområdet. 
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Buller
Bullerutredningar visar att buller från trafik kan lösas genom att anpassa 
byggnaderna med skyddad sida och skyddade innergårdar. Plankartan återspeglar 
detta genom kvartersmark som formas för byggnader runt en innegård. Det vore 
fördelaktig om den planerad etappindelningen kan göras så att byggnationen mot 
Olof Asklunds gata sker först för att kunna fungera som en bullerskärm mot Pågens 
bageriverksamhet. 

Planbestämmelser har införts på plankarta för att säkerställa att bullernivåerna för 
både trafik och industribuller i planområdet klaras, vilket anser Länsstyrelsen är 
bra.

MKN miljökvalitetsnormer för luft
Länsstyrelsen har tagit del av den reviderade luftutredningen där 
beräkningsresultaten visar att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid sannolikt 
klaras inom hela planområdet. Dock visar gaturumsberäkningen för Olof 
Asklundsgatan att kvävedioxid sannolikt inte klaras. Länsstyrelsen noterar flera av 
byggrätter längs denna gata har flexibla planbestämmelser: BCD1KSZP vilket 
möjliggör bl.a. skola och även vårdverksamhet. Det anser inte Länsstyrelsen som 
en lämplig placering, framförallt för barnens hälsa.

Förorenad mark
Från planhandlingar framgår att halter över känslig markanvändning (KM) har 
påträffats i fyllnadsmassorna inom nästa alla undersökta fastigheter i planområdet. 
En planbestämmelse säkerställer att startbesked inte får ges för byggnad innan 
marken är sanerad till aktuell markanvändning. Vilket är en förutsättning. 

Länsstyrelsen noterar att rivning av gamla byggnader och saneringen av förorenade 
massor kommer att ske under hela byggprocessen. Det är önskvärd att sanering 
genomförs för hela området innan utbyggnad av området påbörjas. Alternativ är att 
sanering planeras för att undvika att det sker intill byggnader som kommer att vara 
i bruk. Särskilt med tanke på bostäder och skolan som planeras i etapp 1 är det 
viktigt att säkra att miljö- eller människor inte påverkas negativt av föroreningar 
eller att man riskerar att föroreningar sprids till områden som redan är sanerade 

Tillsynsmyndigheten, miljöförvaltningen i Göteborg stad kan komma att behöva 
ställa särskilda åtgärder vid en eventuell etappvis sanering sker.

Översvämning
Det är positiv att höjdsättning av GATA är nu infört på plankartan. I 
skyfallsanalysen beskrivs framkomligheten i området med utgångspunkten att 
räddningstjänsten klarar framkomligheten vid ett vattendjup på 0,5 meter. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att vid granskning av Göteborgs tillägg till 
översiktsplan, TÖP framkommer att det är 0,2 meter som är gränsen för 
framkomlighet även för räddningstjänsten. Därför anser Länsstyrelsen att vid 
bedömning av framkomlighet, förutsättning behöver vara 0,2 meter.

Möjlighet att utrymma byggnader behöver försäkras. Planbeskrivning bör ta upp 
och beskrivas om det finns andra vägar som räddningstjänst kan komma fram. En 
planbestämmelse (m5) säkerställer tillgängligheten till bostäderna mot Olof 
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Asklunds gata från en annan gata. Kommunen bör överväga att reglera utformning 
av bebyggelsens vid dessa ställen för att inte tar skada vid en översvämning.

Naturområden i planen
Grönkilen centralt i planområdet har planbestämmelse ”PARK” men hänvisas till i 
MKB som naturområde. Planbestämmelsen PARK säkrar inte att området kommer 
att vara utformat som natur. Om intentioner ät att framhäva naturområde, då krävs 
det en tilläggsbestämmelse på plankartan som säkerställer att den större parken ska 
utformas på något särskilt sätt.  

Synpunkter om den upprättade miljökonsekvensbeskrivning:

I MKB framstår det som att den strikt skyddade hasselsnoken finns inom 
planområdet trots att den har rapporterats att finnas utanför planområdet. 

Då solstudier utförts inom planarbetet är det lämpligt att även beskriva om de höga 
byggnaderna kan komma att påverka soltimmarna i det område som pekats ut som 
lämpligt sommarhabitat för hasselsnok. 

Naturreservatet
På flera ställen i MKB framhålls att den låga andelen park per person inom 
planområdet är godtagbar eftersom planområdet ligger i direkt anslutning till 
Änggårdsbergens naturreservat. Även avseende ytan för utevistelse på skolan i 
planområdets sydöstra del hänvisas till att skolområdet angränsar till reservatet. 
Länsstyrelsen påpekar att det kan betraktas som positivt att skoltomten ligger i 
anslutning till naturreservatet, som det beskrivs under sociala konsekvenser i 
MKB:en, under stycket om barnvänligt område. I själva verket är det dock ett 
område med branta partier som är svårtillgängliga. Vidare vill Länsstyrelsen 
uppmärksamma att den enda nuvarande större entrépunkten till reservatet i den här 
delen som angränsar planområdet, ligger på Gruvgatan, dvs. norr om planområdet. 

Staden bör notera att förslag till en ny skötselplan för naturreservatet planeras att 
gå ut på remiss under hösten 2018. Inom reservatet kan endast de förslag till 
entrépunkter och anlagda stigar som finns med i skötselplanen bli aktuella att 
genomföra. 

Det saknas en bedömning av effekter och konsekvenser av ökad användning av den 
här delen av naturreservatet, som t.ex. ett ökat slitage som kan förväntas ske inom 
planområdets gröna ytor. 

MKB avgränsning
Vid ett möte för att komma överens om avgränsningen av MKB, efterfrågade 
Länsstyrelsen en bedömning av hur natur- och friluftsvärdena i naturreservatet 
Änggårdsbergen påverkas av ett ökat nyttjande av denna relativt orörda del av 
reservatet. Vidare efterfrågade länsstyrelsen en bedömning av påverkan på 
ekosystemtjänster. Båda dessa bedömningar saknas i den upprättade MKB:en 
enligt Länsstyrelsens uppfattning. I inledningen av MKB står att detaljplanen i 
huvudsak följer det föregående programmet för området. Detta anser inte stämma 
överens, särskilt inte avseende bevarandet av naturområden i det nu aktuella 
planområdet, om man utgår från plankartan. Södra delen av området kommer 
dessutom att inhägnas som förskolegård. Flera förslag på att bevara sälg, ask och 
slån finns i MKB men säkerställs inte med en bestämmelse på plankartan. Trots 
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det, ingår de i konsekvensbedömningen av påverkan på naturmiljön. Dock har 
påverkan på naturvärdena i grönkilen klassats som betydande.

I MKB har den geografiska avgränsningen huvudsakligen begränsats till 
planområdet. Länsstyrelsen efterlyser att påverkan på angränsande naturmiljöer 
beskrivs på ett liknande sätt som har gjorts för miljöeffekter. Dvs., ett 
influensområde behöver ingå i den geografiska avgränsningen då det rör sig om 
formellt skyddat område enligt 7 kap miljöbalken samt formellt skyddade arter 
enligt 8 kap miljöbalken.  

Upplysningar

Det pågår en översyn av såväl reservatsföreskrifterna som skötselplanen för 
Änggårdsbergens naturreservat. Länsstyrelsen vill göra kommunen uppmärksam på 
att föreskrifterna kan komma att ändras jämfört med nuvarande föreskrifter. Det är 
därför viktigt att notera att åtgärder som inte kräver dispens nu kan komma att vara 
förbjudna att utföra efter att ett nytt beslut med föreskrifter fattats. Remissen 
planeras till hösten 2018 och beslut kommer under 2019. Göteborgs Stad, Park- 
och Naturförvaltningen har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till 
skötselplan före den formella remissen. Fastighetskontoret och 
Stadsbyggnadskontoret har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till 
beslut med föreskrifter. 

Ny reviderad gräns för riksintresse friluftsliv är beslutad av Naturvårdsverket den 
21 december 2017 (FO47). Av värdebeskrivningen framgår att slitage och 
nedskräpning kan skada värdena. 

Övrigt
Länsstyrelsen saknar den genomförandestudien som nämns i planbeskrivningen att 
ska tas fram parallellt med planarbetet.  

Planförslaget har tagit upp den etappindelningen som avser hantera genomförandet. 
För tydlighetensskull är det önskvärt att kvarteren fick någon slags benämning på 
illustrationskarta/ planbeskrivningen. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Skyddade arter – Hasselsnok
Av MKB framgår att minst ett av de områden i naturreservatet som behöver 
bergsäkras är beläget inom ett område som pekats ut som lämpligt sommarhabitat 
för hasselsnok som förekommer i naturreservatet. Hasselsnok är skyddad enligt 4 § 
artskyddsförordningen vilket innebär att dess livsmiljöer är skyddade. Hasselsnok 
utnyttjar bl.a. håligheter mellan stenblock som livsmiljö. Bergssäkringens 
eventuella effekter och konsekvenser för hasselsnok behöver beskrivas i MKB och 
i planbeskrivningen. Det går inte i nuläget att avgöra om åtgärderna kräver dispens 
enligt artskyddsförordningen. Länsstyrelsen har därför begärt kompletterande 
uppgifter inom ramen för redan inskickad ansökan om dispens från 
naturreservatsföreskrifterna.

Biotopskydd
Göteborgs Stad har ansökt om dispens för att få ta ner respektive påverka rötterna 
på ett antal träd längs Axel Odhners gata (vår ref: 521-16124-2017). Länsstyrelsen 
har beviljat dispens för de föreslagna åtgärderna. Av ansökan framgår att en ny 
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cykelbana planeras norr om träden och att dagvattenlösning ska utföras i direkt 
anslutning till de skyddade träden. Det framgår inte av planhandlingarna varför 
cykelbanan och dagvattenlösningen måste ligga i direkt anslutning till befintlig 
trädrad. I den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tas inte upp heller 
om varför alternativa lösningar inte är möjliga. Trots att både MKB och 
planbeskrivning är daterade i maj 2018 skiljer antalet träd som behöver avverkas 
mellan dessa två handlingarna.  

Kulturmiljö-Arkeologi
Länsstyrelsen anser att fornlämningar ska vara redovisade på plankartan och även 
försedd med en upplysning om att fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens bestämmelser. I övrigt har Länsstyrelsen inga synpunkter ur 
fornlämningshänseende.

Detta beslut har fattats av planhandläggare Torun Signer efter föredragning av 
arkitekt Nirmala Blom-Adapa. I den slutliga handläggningen har även sakkunniga 
från miljöskydd, naturvård och vattenvård, kulturmiljö samt samhällsskydd och 
beredskap /Länsstyrelsens Tvärgrupp Göteborg, medverkat.

Torun Signer
                                                          Nirmala Blom-Adapa

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, 5.2-1701-0035 dt 11 juni 2018

Kopia till:
sgi@swedgeo.se
trafikverket@trafikverket.se

Länsstyrelsen/
Naturavdelningen
Miljöskyddsavdelningen
Enheten för samhällsskydd och beredskap
Kulturmiljöenheten
Vattenavdelningen

mailto:sgi@swedgeo.se
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Granskningsutlåtande 2  

Handläggning 
Efter granskning 1 justerades planförslaget väsentligt vilket krävde att en ny granskning 

genomfördes. Byggnadsnämnden beslöt den 21 maj 2019 att skicka ut detaljplaneförsla-

get för en andra granskning.  

Förslaget har sänts för en andra granskning under tiden 5 juni 2019 – 3 juli 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 frågor som redan har tagits upp eller har behandlats 

i planarbetet tidigare. Allvarligaste invändningen kommer från Miljö- och Klimatnämn-

den som avstyrker bostäder och skola inom detaljplanen med hänvisning till främst stör-

ningar i form av industribuller och luktpåverkan från bageriverksamheten väster om 

planområdet. Det finns även starka synpunkter från privata verksamhetsaktörer och fas-

tighetsägare i direkt närhet till planområdet som framför att detaljplaneförslaget kom-

mer att innebära en betydande påverkan för möjligheten att utveckla/utöka deras verk-

samheter/fastigheter. En fastighetsägare framför även att risk för brand i ett däckhotell i 

deras lokaler inte är behandlad i riskutredningen. Park- och Naturnämnden anser att för-

slagen gångväg i söder ska utgå ur alla planhandlingar med avseende på risk. Park- och 

Naturnämnden framför även önskemål om att naturmarken ska utgå ur detaljplanen. 

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 anser att det är beklagligt att alla de åtgärder 

som planerades i tidigare förslag för att minska luktspridningen inom planområdet nu 

inte kommer till stånd. Lukten riskerar att leda till störningar för de boende och i för-

längningen inskränkningar i Pågens verksamhet. Länsstyrelsen kan inte göra någon an-

nan bedömning än kommunen att lukten inte kan förväntas ge negativa hälsoeffekter 

men ser stor risk att den framtida boendemiljön blir sämre än förväntat. Länsstyrelsen 

Stadsbyggnadskontoret 
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hänvisar även till att miljöförvaltningens yttrande bör väga tungt i frågan om luktpåver-

kan.  

Stadsbyggnadskontoret anser att aktuell detaljplan ligger i linje med de övergripande 

målen i Göteborgs stads översiktsplan om en tät och tillgänglig stad. Genom att förtäta, 

komplettera och utveckla staden där befintlig infrastruktur, service och kollektivtrafik 

kan nyttjas skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Att utveckla 

och omvandla det befintliga verksamhetsområdet till blandstad är även i linje med det 

program som finns för området. En utveckling i befintlig struktur gör att kompromisser 

och ställningstaganden mellan olika intressen måste ske. Planområdet kommer omgär-

das av befintliga verksamheter under många år. Omkringliggande verksamheter behöver 

vid en framtida utveckling ta hänsyn till den nya bebyggelsen och inte öka sin lukt- eller 

bullerstörning så att riktvärdena presenterade i planbeskrivningen överskrids. Tidigare 

har detta beskrivits som att ingen ökad påverkan får ske från andra omkringliggande 

verksamheter. Det finns dock i vissa lägen rum för viss ökning utan att riktvärden över-

skrids, ett förtydligande kring detta är infört i planbeskrivningen.  

Till följd av inkomna nya fakta gällande risk för brand i en verksamhet intill planområ-

det har en komplettering av riskutredningen tagits fram. Denna visar på att det inte före-

ligger något krav på planbestämmelser med avseende på risk.  

Efter att planen gick ut på granskning 2 skedde ett ras intill pegmatitbrottet norr om 

planområdet. Till följd av detta har en kompletterande bergsbesiktning genomförts. 

Denna visar på att tidigare bedömningen kring naturområdet i och intill planområdet 

fortsatt bedöms som säker förutsatt att föreslagna bergssäkringsåtgärder genomförs.  

Planförslaget har i vissa delar reviderats efter granskning 2: 

Skyddsbestämmelse i naturmark har införts för att förtydliga att åtgärder inom natur-

marken som avser bergssäkring ska genomföras. 

Prickmark vid skolkvarterets östra gräns utökas efter nya fakta om att fastigheten hyser 

ett däckhotell. 

Ett u-område har införts för skolkvarteret för allmänna ledningar. 

E-område har justerats 1 meter för att möjliggöra en ändamålsenlig tryckstegringsstat-

ion. 

Skyfallsbestämmelse har införts i två kvarter som bekräftar rekommendationer i sky-

fallsutredningen. Bestämmelsen har även vägt in stadsmässighet och tillgänglighetsa-

spekten.   

Texten från den tidigare framtagna buller-PM har införts i planbeskrivningen. 

Det parallella arbetet med mobilitets- och parkeringsutredning har färdigställts.  

Industribullerbestämmelse har förtydligats. 

Förtydligande om befintliga verksamheters möjlighet till ökad bulleralstring som ligger 

under riktvärdena har införts.  

De justeringar som är gjorda är avstämda med berörda parter och anses därmed inte vara 

så väsentliga förändringar av planförslaget att en ny granskning krävs.  

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

planhandlingarna och vissa plantekniska mindre justeringar har genomförts. 

Kvarstående erinringar finns från fastighetsägare till angränsande fastigheter gällande 
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deras synpunkter gällande förslagets påverkan på deras nuvarande verksamhet samt dess 

utvecklingsmöjligheter. Park- och Naturnämndens yttrande har delvis tillgodosetts. 

Miljö- och klimatnämndens synpunkter har inte tillgodosetts.  

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till Fastighetskontoret, fastighetsägare 

och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomfö-

rande. 

Stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas i sin helhet.  

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Fastighetskontoret anser att exploateringsekonomin är godtagbar och tillstyrker försla-

gen detaljplan.  

2. Göteborgs Energi 

Göteborg Energi Nät AB äger många anläggningar inom området, exploateringen inne-

bära att många av de befintliga anläggningarna måsta flyttas eller rivas. Placeringen av 

nya E-områden kunde vara lite mer utspridd än vad den är, förslaget leder till onödiga 

kabeldragningar och där med onödigt stort intrång i gator och gångvägar. Krav för tek-

niska specifikationer av nya transformatorstationer specificeras i yttrandet.  

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar: Det finns befintliga 

fjärrvärmeledningar inom området. Några servisledningar ser ut att behöva skrotas på 

grund av placering av nya hus. Däremot ser aktuella allmänna ledningar inom området 

ut att kunna bevaras i befintliga lägen.  

Det behöver byggas nya ledningar för att försörja tillkommande bebyggelse. Det är vik-

tigt att placeringen av de nya ledningarna beaktas i kommande genomförandemöten.  

Höjdsättningen av nya gator måste beakta befintliga ledningar. Tekniska specifikationer 

för ledningar specificeras i yttrandet.  

Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB): Det finns driftsatta gasledningar i planområdet. 

Följande gator berörs: J A Wettergrens gata, Gruvgatan, Olof Asklunds gata, Fältspatga-

tan och Ingela Gatenhielms gata. Dessa måste beaktas i fortsatt planarbete.  

Befintliga ledningar ger också möjligheter till gasanslutning för nya verksamheter. Gö-

teborg Energis ”Bestämmelser vid markarbeten” ska följas. 

Kommentar: 

Placeringen av transformatorstationer har valts med hänsyn till att i minsta mån stå i 

konflikt med bostadsbebyggelse och rekreativa ytor. Lägena för stationerna har diskute-

rats tillsammans med Göteborgs Energi och föreslagits utifrån rådande fastighetsgränser 

och den stadsutveckling som eftersträvas.  

Fastighetskontoret kommer fortsatt att kalla till genomförandemöten där fjärrvärme- och 

gasledningar får hanteras.  

3. Göteborgs Parkering AB 

Ingen erinran. 
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4. Nämnden för kretslopp och vatten 

Övergripande: Kretslopp och vatten ser följande behov av ändringar i planhandlingarna: 

- E-området gällande ny tryckstegringsstation behöver vara 13 meter i bredd istäl-

let för 12 meter i bredd som anges i plankartan. Yta mellan E-område och all-

män platsmark GATA önskas införlivas i E-området. 

- Ett u-område gällande befintliga VA-ledningar behöver upprättas söder om den 

större skoltomten i sydöstra delen av planområdet. 

- Plankartan behöver kompletteras avseende lägsta golvnivå i förhållande till mar-

knivå. Texten lyder ”Lägsta golvnivå ska ligga minst 0,3 meter över marknivån 

vid förbindelsepunkt för att avloppsanslutning med självfall ska tillåtas.” 

Avfall: Kretslopp och vatten har inga synpunkter på granskningshandlingarna gällande 

avfall och hänvisar till information överlämnad i granskning 1 och som återfinns i 

granskningsutlåtande 1. Förvaltningen rekommenderar också att exploatörerna stämmer 

av avfallslösning med avfallshandläggare innan bygglovet skickas in till Stadsbygg-

nadskontoret. 

VA: På grund av att det planeras för en ny trycknivå gällande dricksvattnet behöver 

gamla ledningar i gjutjärn från sextiotalet ersättas före driftsättning av den nya tryck-

stegringsstationen. Före arbetet utförs ska befintliga längsgående ledningar för spill- och 

dagvatten filmas för att säkerställa att dessa inte har en ökad risk att gå sönder vid när-

liggande rörspräckning av dricksvattenledningen. I samband med filmning ska även 

samtliga brunnar avvägas (djup mätas) för att eventuell projektering inte ska bli felaktigt 

utförd. Arbeten med avvägningar och filmningar bedöms ta upp emot sex månader och 

diskussioner har förts med Fastighetskontoret gällande om detta ska utföras före la-

gakraftvunnen detaljplan. Dessa åtgärder behöver utföras före projektering av allmän 

VA kan påbörjas. 

För att mildra effekterna vid skyfall rekommenderas att en del av parken fungerar som 

multifunktionsyta. För att uppta så liten del av parken som möjligt har två alternativ ta-

gits fram med variationer på slänterna. Den del av parken som utnyttjas till fördröjning 

ska inte ha stående vatten vid regnfria tillfällen och ska därför kunna nyttjas som vanlig 

parkmark vid torrt väder men som fördröjningsmagasin vid stora regntillfällen.  

Fördröjningen norr om Pågens parkeringsyta utformas som ett ytligt fördröjningsmaga-

sin. Detta kommer till bruk vid ett 20-årsregn då dagvatten dämmer upp i ledningsnätet. 

Vid den större skoltomten i sydöstra delen av planområdet finns det befintliga VA-led-

ningar. Detta område bör säkras med ett u-område med tillhörande ledningsrätt. Motsät-

ter sig exploatören detta finns möjlighet att flytta ledningarna på exploatörens bekost-

nad. 

Kretslopp och vatten redogör för uppskattade kostnader för tryckstegringsstation samt 

övriga investeringar i området.  

Kommentar: 

E-området utökas en meter åt söder. Under framtagandet av plankartan har en justering 

skett där området av misstag och utan skäl minskats ned från 13 meter till 12 meters 

bredd. Att återigen utöka till 13 meter är avstämt med Park- och Naturförvaltningen. Ju-

steringen anses mindre och ska inte påverka upplevelsen eller nyttjandet av parkområdet 

intill. Tryckstegringsstation anses även vara ett starkt allmänt intresse att säkra och in-

tresset överstiger intresset av den marginella påverkan minskningen ger för parken.   

E-området utökas inte ut mot trottoarkanten utan kommer förbli inom gatumark för att 

ta höjd för en framtida utbyggnad av en bredare gång- och cykelbana.   
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Ett u-område införs söder om skolan. Stadsbyggnadskontoret anser inte att planbestäm-

melsen innebär en väsentlig förändring som påverkar någon annan än den exploatör som 

ingår i planarbetet. Exploatören har godkänt justeringen.  

Informationen om att ”Lägsta golvnivå ska ligga minst 0,3 meter över marknivån vid 

förbindelsepunkt för att avloppsanslutning med självfall ska tillåtas.” finns som upplys-

ning på plankartan vilket bedöms som tillräckligt.   

Informationen om fördröjningen av skyfallsvatten är översänd till Park- och Naturför-

valtningen för att hanteras i projekteringen av parken. Park- och Naturförvaltningen har 

meddelat att de bedömer att mängden fördröjning kan skapas men att det i projekte-

ringen går att finna en mer ändamålsenlig utformning av ytan än den nu föreslagna.  

5. Kulturnämnden 

Kulturförvaltningen har inget ytterligare att framföra i detta skede. 

6. Lokalnämnden 

Lokalförvaltningen har inget att erinra mot rubricerad detaljplan. 

7. Miljö- och Klimatnämnden 

Ljudmiljö  

Industribuller  

Beräkningarna, i den framtagna industri- och trafikbullerutredningen (Norconsult 2019), 

visar att verksamhetsbuller från främst Pågen, Bodycoat och Kahls Kaffe ger ekviva-

lenta ljudnivåer över Boverkets riktvärde nattetid (enligt vägledning i rapport 2015:21), 

45 dBA, för flertalet av kvarteren inom planområdet. Lägenheter med beräknad ekviva-

lent ljudnivå 45–50 dBA nattetid bör, enligt Boverket, accepteras förutsatt att tillgång 

till en ljuddämpad sida finns och att byggnaden bulleranpassas så att minst hälften av 

bostadsrummen per lägenhet orienteras mot en ljuddämpad sida. Högsta ljudnivå på en 

ljuddämpad sida får vara 40 dBA nattetid. Detta beräknas inte klaras för flera av bostä-

derna inom planområdet:  

• Delar av bostadsfasader i kvarter 1, 11, 14 och 18 beräknas få ljudnivåer överskri-

dande riktvärdet 40 dBA vid den ljuddämpade sidan, med överskridanden på 0,7–2 

dBA.  

• För kvarter 14 utsätts även delar av fasaden för en ekvivalent ljudnivå över 50 dBA. 

Boverket anger att bostäder inte bör accepteras vid fasader med en ljudnivå som översti-

ger 50 dBA i ekvivalent ljudnivå. Det går, ur planhandlingarna, inte att utläsa hur 

många lägenheter som beräknas ligga längs denna fasad.  

• För kvarter 14 hänvisas det även till att möjliga åtgärder för att klara en ljuddämpad 

sida har utretts i en rapport framtagen av exploatören. Rapporten är inte bilagd plan-

handlingarna varför Miljöförvaltningen inte kan bedöma om utredningen visar att bul-

lerriktvärden kan klaras.  

• För kvarter 2 överskrids 45 dBA på ett hörn där möjlighet att skapa ljuddämpad sida 

saknas.  

• Det framgår av utbyggnadsplanen att kvarter 1 kommer att byggas färdigt innan kvar-

ter 8 och 9 har byggts. De framtagna bullerberäkningarna (Norconsult, 2019) visar att 

ljudmiljön för kvarter 1 beräknas försämras när kvarter 8 och 9 står färdiga. Kvarter 1 

beräknas få en ekvivalent ljudnivå överskridande 50 dBA för en mindre del av en av bo-

stadsfasaderna, när kvarter 8 och 9 står färdiga. Detta kan Miljöförvaltningen inte se att 

planen har beaktat eller visat hur riktvärdet ska klaras.  
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Miljöförvaltningen anser att det inte är acceptabelt med några överskridanden av rikt-

värden vid någon del av bostadsfasaderna. Riktvärdesnivåerna är satta för att undvika 

att människor utsätts för ohälsosamma ljudnivåer i sitt boende. Överskridanden innebär 

därmed att människor riskerar att utsättas för olägenhet.  

Särskilt viktigt är det att den ljuddämpade sidan uppfyller riktvärdet 40 dBA nattetid. I 

Göteborgs Stads vägledning för buller i planeringen, på sidan 16, står: ”Utgångspunkten 

ska alltid vara att försöka klara en så låg ljudnivå som möjligt […]. Detta eftersom da-

gens beräkningsmodeller underskattar nivåer på baksidan av byggnader men också för 

att minimera störningsriskerna och skapa en så god boendemiljö som möjligt”.  

För att minska felmarginalen i dessa beräkningsresultat bör därför den beräknade ljudni-

vån ligga ett par decibel under ett angivet riktvärde, några överskridanden är därmed 

inte acceptabla.  

Planen innehåller en planbestämmelse som reglerar att om ekvivalent ljudnivå från in-

dustribuller vid bostadens fasad är över 45 dBA nattetid ska minst hälften av bostads-

rummen vara vända mot fasad som har en ekvivalent ljudnivå högst 40 dBA och maxi-

mal ljudnivå 55 dBA. Det finns även en planbestämmelse om att bostäder och vård ej 

får placeras i fasad där ekvivalent ljudnivå från industribuller är mer än 50 dBA nattetid. 

I planbeskrivningen (och därtill hörande utredningar) anges, avseende ovan kvarter 1, 

11 och 18, att värden överskrids för tyst sida men att avvikelserna endast bedöms vara 

marginella. Vissa åtgärder föreslås utredas i bygglovsskedet, men stadsbyggnadskon-

toret bedömer samtidigt att avvikelsen är så liten/marginell att det inte har betydelse för 

kvarterens lämplighet för bostäder. Miljöförvaltningen anser att de avvikelser som fram-

går av planbeskrivningen inte kan anses vara marginella. Det framgår således inte av 

bullerutredningarna att bullerriktvärdena klaras för samtliga lägenheter i kvarteren. Vi 

anser att detta ska vara klarlagt i detaljplanen och inte kan lämnas till bygglovsskedet. 

Det är nu oklart vilka åtgärder som är tekniskt genomförbara, ekonomiskt rimliga och 

tillräckligt effektiva för att klara Boverkets riktvärden.  

I beräkningarna som utgör del av planbeskrivningen har man utgått ifrån att buller-

skyddsåtgärder ska genomföras på Kahls Kaffe och Bodycoat, vilket ska säkerställas ge-

nom avtal. Detta ska säkerställa att dessa verksamheters bulleralstring till planområdet 

inte ska medföra risk för överskridande av bullerriktvärdena. Miljöförvaltningen kan, 

om detta inte sker, komma att förelägga verksamheterna att vidta tillräckliga skyddsåt-

gärder. Miljöförvaltningen kan även behöva förelägga andra verksamheter i området vid 

för höga bullernivåer som orsakar olägenhet för boende. Dock gäller vid ny bostadsbe-

byggelse att tillsynen ska utgå från beräknade bullervärden i planbeskrivningen (om det 

inte föreligger synnerliga skäl) vid beslut om förelägganden eller förbud med anledning 

av buller. Stadsbyggnadskontoret skriver att: ”I samband med denna detaljplan kommer 

de värden som anges här i planbeskrivningen med tillhörande utredning från Norconsult 

2019-04-24 och PM - industri- och trafikbuller reviderad 2019-05-23 bli gällande vid 

tillsyn för bostäderna inom planområdet.”  

Som vi påpekat här förekommer överskridanden av bullerriktvärden i de utredningar 

som stadsbyggnadskontoret hänvisar till, vilka Miljöförvaltningen inte anser endast är 

marginella. Att planbeskrivningen innehåller värden som är högre än industribullerbe-

stämmelserna på detaljplanekartan leder till en otydlighet kring vilka bullervärden som 

kringliggande verksamheter har att förhålla sig till. Vi anser att utredningarna ska visa 

att bullerriktvärdena klaras, det har i detaljplanen annars inte visats att marken är lämp-

lig för bostäder ur Miljö- och hälsosynpunkt. Med anledning av ovanstående avstyrker 

vi de bostäder där Boverkets riktvärden inte klaras. 
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Lågfrekvent buller  

Eftersom det inte planeras för några bullerskyddsåtgärder på Pågens verksamhet är det 

viktigt att planen beaktar eventuella risker för störningar med avseende på lågfrekvent 

buller, som ofta förekommer vid fläktar, värmepumpar, kompressorer etcetera. Det är 

väl studerat att lågfrekventa ljudkomponenter är mer störande än buller utan lågfrekvent 

innehåll. Den A-vägda ljudnivån, som har beräknats i de framtagna bullerberäkning-

arna, underskattar lågfrekventa ljuds störande inverkan. Störningsrisken för det lågfre-

kventa bullret behöver framgå av planbeskrivningen.  

Trafikbuller/Nattrafik  

Om transporterna till och från Pågens fabrik står för den avgörande bulleralstringen från 

Olof Asklunds gata nattetid, anser Miljöförvaltningen att detta buller ska betraktas som 

industribuller och inte som trafikbuller, i enlighet med Naturvårdsverkets vägledning. I 

det tidigare granskningsyttrandet efterfrågade vi ett resonemang angående hur de tunga 

transporterna förhåller sig till övrig trafik på Olof Asklunds gata nattetid. Stadsbygg-

nadskontoret har inte kommenterat detta i granskningsutlåtandet. Miljöförvaltningen be-

dömer att det finns skäl att anta att trafiken till och från Pågen inom planområdet natte-

tid ska bedömas som industribuller. Om så är fallet behöver de framtagna bullerberäk-

ningarna uppdateras och tydligt visa att Boverkets riktvärden för industribuller uppfylls. 

Som vi skrivit ovan anser vi att inga avvikelser från Boverkets riktvärden är acceptabla.  

Miljöstörande verksamheter  

I granskningsomgång ett efterfrågade vi information om verksamheter som tagits upp i 

utredningen om störande verksamheter, där det fanns vissa oklarheter avseende om de 

fortsatt kunde orsaka störningar för planområdet. Vår synpunkt kvarstår, eftersom vi 

inte fått svar på de specifika synpunkter som vi tog upp, och inte kan se att verksamhet-

erna finns med i någon bullerutredning. Miljöförvaltningen anser att det inte går att ute-

sluta att det kan förekomma ytterligare bullerstörningar än de som utretts i detaljplanen. 

Luftkvalitet - lukt  

Om luktstörning  

Lukt kan ge upphov till störningar för människor i ett område och bedömas som en olä-

genhet för människors hälsa. En lukts koncentration uttrycks enligt den europeiska stan-

darden EN 13725 i luktenheter per kubikmeter luft (l.e/m3) där lukttröskelvärdet 1 

l.e/m3 definieras som den halt där 50 procent av befolkningen kan förnimma lukt. Det 

finns inga svenska riktvärden för lukt. I bedömningar angående lukt utgår man ofta från 

norska och danska riktvärden för lukt som anges i l.e/m3. Det går att läsa mer om detta i 

miljökonsekvensbeskrivningens kapitel om lukt.  

Bakgrund till denna granskningsomgång  

Till granskning ett togs en luktutredning fram (ÅF och SWECO) som visade förslag på 

åtgärder som behövs för att en godtagbar luktmiljö ska uppnås för bostäder. Inrikt-

ningen i den utredningen var att målsättningen skulle vara en lukthalt på 1-2 l.e/m3 från 

Pågen och 0,5-1 l.e/m3 för Kahls Kaffe. Miljöförvaltningen tillstyrkte detaljplanen med 

avseende på luktsituationen under förutsättning att de åtgärder som föreslogs genomför-

des.  

Pågen  

Pågen har sedan den förra granskningsomgången meddelat stadsbyggnadskontoret att de 

inte är intresserade av att genomföra några åtgärder för att minska sitt utsläpp av lukt i 

dagsläget. En ytterligare luktutredning (med annan beräkningsmodell) har tagits fram 

till denna granskningsomgång. Den visar att tydlig lukt riskerar att förekomma under ti-

den produktionen är igång, mellan klockan 21 och klockan 14. Halterna överskrider de 
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norska riktvärdena 1, 1-2 l.e/m3 som 99 percentilen av timmedelvärdet, i hela planom-

rådet. Närmast Pågens fabrik, där byggnader planeras, förekommer lukt med uppemot 

40 l.e./m3 vid fasaden. I de yttersta östra delarna av planområdet, där luktintensiteten 

minskat, finns några byggnader som kommer få lukt på uppemot 5 l.e./m3. 

Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att: ”invånarantalet i kombination med de 

höga haltnivåerna gör att risken för störning bedöms vara överhängande. Bostadsbebyg-

gelsens närhet till verksamheten bedöms därför ge upphov till en stor negativ konse-

kvens jämfört med ett nollalternativ”. 

Miljöförvaltningen anser inte att den nya luktutredningen visar att behovet av att ge-

nomföra åtgärder för att minska luktstörningen från Pågens fabrik har upphört. Vi anser 

att behovet kvarstår eftersom det finns stor risk att människor utsätts för olägenhet i sin 

bostads- och skolmiljö. Detaljplanen innebär att fler människor kommer utsättas för 

störning än idag. De mervärden som stadsbyggnadskontoret beskriver av exploateringen 

kan inte överväga risken för olägenhet ur miljölagstiftningens synvinkel. 

Kahls Kaffe 

För Kahls Kaffe är nuvarande förslag att genomföra åtgärder för att minska lukthalten i 

området till 2 l.e/m3. Åtgärder på Kahls Kaffe ska säkerställas genom avtal. I första ut-

redningen bedömdes att 0,5-1 l.e/m3 var den lukthalt som skulle eftersträvas. Jämfört 

med lukten från Pågens bageriverksamhet uppfattas lukten från kafferosteriet som 

mindre angenäm, i miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs den som säregen. I planbe-

skrivningen framgår även att det kan bli aktuellt att genomföra fler åtgärder vid luktkla-

gomål. 

Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att: ”Beaktat att ovanstående målsättning 

[0,5-1 l.e/m3] har föreslagits med hänsyn till luktens specifika karaktär, och därmed ris-

ken för störning, bedöms verksamheten ge upphov till en måttlig negativ konsekvens. 

Att konsekvensen inte värderas som stor, trots det ökade invånarantal som blir en följd 

av detaljplanen, beror på att luktemissionen trots allt ligger inom de danska riktlinjerna. 

Bedömningen förutsätter att åtgärder genomförs. Om åtgärder i syfte att reducera lukt-

emissionen från verksamheten inte genomförs bedöms den negativa konsekvensen som 

stor”. 

Eftersom det saknas riktvärden för luktkoncentration i Sverige blir bedömningen om en 

lukt anses medföra olägenhet något som får göras från fall till fall vid klagomål. Att 

stadsbyggnadskontoret skriver att förberedelse finns för ytterligare åtgärder vid klago-

mål visar på osäkerheten kring om 2 l.e/m3 är en tillräckligt låg luktkoncentration för att 

garantera att framtida boende får en lämplig boendemiljö. 

De åtgärder som föreslås genomföras på Kahls Kaffe ska säkerställas genom avtal mel-

lan exploatören och Kahls Kaffe. Det framgår dock inte hur detta avtal ska utformas och 

vad det ska innehålla. Det är också oklart när i tid åtgärderna ska utföras. Miljöförvalt-

ningen anser att det är oklart om ett avtal är tillräckligt för att säkerställa att åtgärder ge-

nomförs. 

Sammantaget om lukt  

Om detaljplanen genomförs, innebär det att lukthalter långt över danska och norska rikt-

värden kommer att förekomma inom planområdet från Pågen, och att lukthalter över 

målsättningen i första luktutredningen kommer att förekomma från Kahls Kaffe.  

Stadsbyggnadskontoret skriver att lukten inte bedöms ge upphov till negativa hälsoef-

fekter, även om den kommer att upplevas som störande. Vi vill förtydliga att lukt, trots 

avsaknad av direkta fysiska hälsoeffekter, kan innebära en olägenhet för människors 

hälsa. Begreppet olägenhet i miljöbalken omfattar även ”sådana störningar som inte är 

direkt hälsoskadliga men som ändå på ett påtagligt sätt inverkar på människors psykiska 
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välbefinnande" (MÖD M 11676-13) 2. Detta innebär att lukten från både Pågen och 

Kahls Kaffe kan innebära en olägenhet för människors hälsa. Detta även om lukten av 

nybakat bröd, som kommer från Pågen, kan upplevas angenämt för vissa.  

Miljöförvaltningen bedömer, mot bakgrund av ovanstående, att det är troligt att männi-

skor kommer att utsättas för olägenhet i sin bostads- och skolmiljö på grund av lukten 

från verksamheterna (främst Pågen) om detaljplanen genomförs. Miljöförvaltningen an-

ser därför att lokalisering av bostäder inom hela planområdet är olämplig och vi avstyr-

ker därmed planförslaget.  

Övriga synpunkter  

Övriga synpunkter angående markmiljö, naturmiljö, utemiljö förskola samt mobilitet 

och parkering kvarstår sedan granskning ett. 

Kommentar: 

Industribuller 

Bullerförordningen utgör riktvärden och är något som i högsta möjliga mån ska efter-

strävas. Stadsbyggnadskontoret gör dock tillskillnad från Miljöförvaltningen bedöm-

ningen att ett visst antal överskridanden är acceptabla. Planen tillåter ca 1900 bostäder 

och högt räknat så finns överskridanden mellan 0,1 – 2,6 dBA på ljuddämpad sida i 

cirka 40 lägenheter vilket motsvarar omkring 2% av bostäderna. Då överskridandena är 

relativt små och påverkar en mindre del av beståndet anses det fortsatt vara en lämplig 

exploatering.  

Stadsbyggnadskontoret gör även sin bedömning på utredningar med en ljudmodell som 

inte är anpassad till framtida bygglov. I utredningarna har det inte tagits hänsyn till att 

kvarteren innehåller t.ex. sadeltak och bullerdämpande eller oregelbundna fasader. När 

husen senare är mer genomritade och nya bullerutredningar tas fram med samma in-

gångsvärden som de till detaljplanen kan platsspecifika lösningar tas fram som sannolikt 

gör att antal överskridanden kan minska. 

Stadsbyggnadskontoret förhåller sig i denna detaljplanen till de värden som anges i Bo-

verkets vägledning och kommer inte utgå från värden som ligger ett par decibel under 

angivna riktvärden. Ambitionen är dock att verka för en så god ljudmiljö som möjligt.    

Stadsbyggnadskontoret anser att området är lämpligt för bostadsbebyggelse med avse-

ende på industribuller. Flera åtgärder har vidtagits i planarbetet för att hantera industri-

bullret bland annat har ett p-hus och kontor placerats i de mest utsatta lägena. En skärm 

möjliggörs för att skydda mot buller föreslås även mellan två av kvarteren.  

De värden som används i utredningarna kommer från uppmätta värden från mätningar 

på verksamhetens olika bullerkällor som är många i antalet. Beräknade värden utgår 

ifrån att alla källor är igång samtidigt. Om samma mätvärden skulle används för Pågens 

och Lilla Harrie Valskvarns verksamheter skulle det mot befintlig bebyggelse ske över-

skridanden med upp emot 15 dBA över gällande miljötillstånd och nivåer i miljöbalken 

för bebyggelse som är planlagd eller behandlad i bygglov innan 2 januari 2015. Stads-

byggnadskontoret bedömer att det därmed finns en höjd tagen i de presenterade buller-

utredningarna även om den föreslagna bebyggelsen ligger på motsatt sida jämfört med 

befintlig bebyggelse.   

Avtal med Kahls kaffe och Bodycoat har tecknats gällande industribuller, avtalen bifo-

gas till planhandlingarna. 

PM - Åtgärdsbeskrivning för kvarter med avseende på industri- och trafikbuller har in-

fogats i planbeskrivningen. Handlingen finns även kvar som en utredning till detaljpla-

nen då den agerat som underlag till miljökonsekvensbeskrivningen.  
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Kvarter 1: Stadsbyggnadskontoret står fast vid de bedömningar som gjorts i PM - Åt-

gärdsbeskrivning för kvarter med avseende på industri- och trafikbuller. Överskridandet 

av ljuddämpad sida i nordöst bedöms vara marginellt och enbart påverka ett fåtal lägen-

heter. Det är ca 3 lägenheter som påverkas i industribullerutredningen (Norconsult 

2019) Till följd av resultaten i industribullerutredningen höjdes byggrätten i norr i 

granskning 2. Höjningen gör att det finns goda förutsättningar till att skapa en ljuddäm-

pad sida, se beräkningar nedan. Det finns i detta alternativ inte några överskridanden till 

zon C i de delar där bostadsändamål tillåts.  

 

Vy från nordväst över kvarter 1, framtagen körning efter granskning 2 för att visa på 

ovanstående resonemang. 

  



Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 2 11(33) 

Vy från sydöst över kvarter 1, framtagen körning efter granskning 2 för att visa på 

ovanstående resonemang. 

Stadsbyggnadskontoret står även fast i det förslag på åtgärd som anges i PM - Åtgärds-

beskrivning för kvarter med avseende på industri- och trafikbuller att det i bygglovet 

bör undersökas om tekniska lösningar och fasadmaterial kan användas för att skapa en 

så god ljudmiljö som möjligt för lägenheterna som inte helt uppfyller värdena i Bover-

kets vägledning.  

Stadsbyggnadskontorets sammantagna bedömning är att kvarter 1 är möjligt att bebygga 

enligt detaljplanen och delar därmed inte Miljöförvaltningens bedömning. 

Kvarter 2: Stadsbyggnadskontoret anser att Miljöförvaltningens bedömning att det inte 

går att skapa en ljuddämpad sida för det marginella överskridandet i kvarter 2 är fel-

aktig. Se exempel på möjliga planlösningar nedan.  

   

Kvarter 2, exempel på planlösningar. Framtagna efter granskning 2 för att visa på 

ovanstående resonemang. 

Stadsbyggnadskontoret står dock fast i sin bedömning i PM - Åtgärdsbeskrivning för 

kvarter med avseende på industri- och trafikbuller att överskridandet anses marginellt 

och inte behöver hanteras. Motivet till detta är att det endast påverkar en lägenhet och 

överskridandet är marginellt (0,7dBA).  

Kvarter 11: Stadsbyggnadskontoret står fast vid sin bedömning att lågdelens hörnläge i 

de två övre planen där fasader marginellt ligger över vad som krävs för att räknas som 

ljuddämpad sida är ett acceptabelt avsteg. Tekniska lösningar för att minska nivåerna 

vid fasaden på den ljuddämpade sidan bör studeras vidare men är i annat fall så litet att 

det inte anses vara av betydelse för kvarterets lämplighet för bostäder. (Avstegen är på 

överskridanden mellan 0,7 – 1,5 dBA och bedöms påverka 4 lägenheter.) 

Kvarter 14: 50 dBA överskrids i utredningen (Norconsult 2019) i tre punkter i fasaden. 

Som mest utsätts i utredningen 3 lägenheter för nivåer över 50 dBA med ett överskri-

dande på 0,9 dBA. Ett annat alternativ är att i detta läge lägga ett trapphus eller annan 

användning i bostadskompletterande verksamheter.  

Stadsbyggnadskontoret kvarstår vid sin bedömning i PM - Åtgärdsbeskrivning för kvar-

ter med avseende på industri- och trafikbuller att lägenheter i dessa lägen kan tillåtas 

men att det då är mycket viktigt att de lägenheterna får en tillräckligt ljuddämpad sida.  

Miljöförvaltningen efterfrågar beräkningen som är framtagen av ÅF på uppdrag av ex-

ploatören. Denna återfinns på samma sida som bedömningen i PM - Åtgärdsbeskrivning 

för kvarter med avseende på industri- och trafikbuller. 
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Kvarter 18: Överskridanden för den ljuddämpade sidan avseende industribuller är till 

största delen mindre överskridanden. (uppskattningsvis 10 lägenheter med överskridan-

den på 0,6-2,6 dBA) Till skillnad från utredningens modell så tillåter plankartan en 

jämnhög byggnadshöjd åt väster. Genom att studera bullerreducerande åtgärder till 

bygglovet och andra nivåer på bebyggelsen inom ramen för planbestämmelserna bör en 

bättre ljudmiljö kunna skapas. Bedömningen är att överskridandena är relativt små och 

påverkar ett mindre antal lägenheter vilket medför att de kan accepteras. 

Lågfrekvent buller 

Lågfrekvent buller hanteras inte i planskedet då det inte finns någon vägledande nivå för 

utomhusnivåer. Lågfrekvent buller är framförallt en fråga som ska beaktas i det tekniska 

samrådet. Informationen översänds till exploatörerna.  

Trafikbuller/Nattrafik  

Stadsbyggnadskontoret delar inte Miljöförvaltningens bedömning att det är liknande det 

exempel som anges i Naturvårdsverkets vägledning. I denna anges: 

”För trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar och järnvägar bör 

som huvudprincip riktvärden för trafik vara vägledande. Utifrån en sammanvägd bild 

av bullersituationen kan dock andra bedömningar i särskilda fall behöva göras. Det kan 

exempelvis vara fallet vid tillfartsvägar till täkter, där transporterna till och från dessa 

står för en betydande del av bullerstörningarna.” 

Olof Asklunds gata försörjer fler verksamheter än Pågens och är idag en större genom-

gående gata genom industriområdet. Trafikkontoret uppskattar att den tunga trafiken 

från Pågens står för knappt hälften av alla tunga fordonsrörelser på gatan sett över hela 

dygnet.  

Miljöförvaltningen önskar att detta bryts ned till att peka ut en del av dygnet då verk-

samheten är som mest aktiv, nattetid, stöd för detta går dock inte att finna i naturvårds-

verkets vägledning. Stadsbyggnadskontoret har även bett trafikkontoret bryta ner fördel-

ningen nattetid. Denna visar att en stor del av den tunga trafiken är från Pågens verk-

samhet men att det inte är den enda tunga trafik som förväntas gå på gatan. Olof 

Asklunds gata är nattetid bland annat trafikerad av bussar och trafikeringen med kollek-

tivtrafik förväntas öka genom exploateringen. Andelen tung trafik 2035 nattetid förvän-

tas enligt trafikkontorets bedömning fördelas så att Pågens nattrafik står för omkring 

hälften av fordonsrörelserna och resterande del vara från kollektivtrafik och tunga trans-

porter till övriga verksamheter utanför planområdet. 

Sammantaget anser Stadsbyggnadskontoret att oavsett sett över alla dygnets timmar el-

ler nedbrutet till framtida nattrafik att trafiken på Olof Asklunds gata ska falla under hu-

vudprincipen i Naturvårdsverkets vägledning. Trafiken på Olof Asklunds gata anses 

därmed vara trafikbuller och fordonstransporterna inom verksamhetens fastighet anses 

vara industribuller. Längs Olof Asklunds gata föreslås i planförslaget heller inga bostad-

städer.  

Miljöstörande verksamheter  

De verksamheter som ligger inom Xteras fastigheter vilka antas vara de verksamheter 

som Miljö- och Klimatnämnden nämner i föregående yttrande är medtagna i den senaste 

industribullerutredningen. Se även svar i granskningsutlåtande 1. Stadsbyggnadskon-

toret har inga uppgifter på att det finns fler verksamheter som är verksamma nattetid 

som riskerar att påverka planområdet med industribuller. Området kommer ligga i an-

slutning till ett verksamhetsområde och det kan komma förändringar i verksamheterna 

på dessa fastigheter. Det får inte tillkomma störningar så att överskridanden av riktvär-

den sker. Tidigare bedömning kring industribuller i planbeskrivningen är skriven utifrån 

de verksamheter som genererar bullerstörningar där den sammantagna bullernivån leder 
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till att riktvärden ligger nära att överskridas. Det finns dock verksamheter intill området 

som skulle kunna öka sin industribullerpåverkan utan att gällande riktvärden överskrids. 

Dessa verksamheter har en möjlighet till en viss ökning av sin bulleralstring. Ett förtyd-

ligande kring detta är infört i planbeskrivningen.  

Luftkvalitet – lukt 

Pågen  

Det förväntas uppstå störningar från lukten men då den inte kan konstateras hälsovådligt 

för de boende som flyttar in om området är det inte en fråga om att marken är olämplig 

för föreslagen användning. Se även en sammanvägd bedömning av luktfrågan i planbe-

skrivningen. Göteborgs stad växer och det finns ett stort behov av bostäder i staden. I 

stadens strategi till utbyggnadsplanering är det i mellanstaden den största tillväxten 

kommer att ske. Området ligger intill befintlig infrastruktur, har goda förutsättningar till 

att resa kollektivt eller cykla till stadens många funktioner och service.  

Verksamhetsutövarna Pågens och Lilla Harrie Valskvarn har under planprocessen erbju-

dits möjlighet att vidare utreda och avtala om att genomföra åtgärder på verksamheterna 

på exploateringens bekostnad för att minska störningarna. Detta erbjudande har avböjts 

av verksamhetsutövarna. Utredningar som togs fram till granskning 1 visar på att åtgär-

der är möjliga att genomföra både gällande lukt och buller.  

Kahls Kaffe 

Stadsbyggnadskontoret ser det som svårt att ställa hårdare krav än 2 l.e/m3 på kafferos-

teriet. Det är visserligen i utredningen konstaterat lukten från kafferosteriet genererar 

den mindre angenäma lukten i området jämfört med den från bageriet. Men då nivån 2 

l.e/ m3 har använts i andra delar av Sverige vid t.ex. planläggning invid reningsverk an-

ser Stadsbyggnadskontorets att nivån är rimlig även i detta fall. Det är upp till Miljöför-

valtningen att senare göra sin egen bedömning vid eventuell tillsyn. 

Miljöförvaltningen har fått frågan inför granskning 2 om vilka delar de vill se i ett avtal 

men har avböjt att vara delaktig i detta arbete. Ett avtal har tecknats mellan exploatö-

rerna och verksamhetsutövaren.   

Övriga synpunkter  

Se tidigare svar i granskningsutlåtande 1.  

8. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Räddningstjänstens tidigare synpunkt angående information om brandvattenförsörjning 

har beaktats.  

Räddningstjänsten har gjort bedömningen att det är acceptabelt att Olof Asklunds gata 

inte är fullt framkomlig enligt 0,2 meters vattenhöjd vid skyfall. Byggnader går att an-

göra från den södra eller den norra infaren.  

Tidigare synpunkter angående riskreducerande åtgärder har beaktats i planarbetet.  

Kommentarer 

Noteras 

9. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo 

Stadsdelsnämnden har tidigare tillstyrkt detaljplanen men har lämnat yttrande där några 

av synpunkterna kvarstår:  

- Det behövs ytterligare ingångar till Änggårdsbergen, även gröna stråk bör 

skapas.  



Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 2 14(33) 

- Dialog bör föras med exploatör om blandad upplåtelseform, storlek på bostäder 

och varierade hyresnivåer.  

- Trygghetsboende, gemenskapsboende för äldre och bostäder med särskild ser-

vice bör hanteras vidare i planarbetet.  

- Förvaltningen önskar delta i utformning av parkerna.  

- Förskolgårdarna bör följa ramprogrammets krav på 35 kvm/barn. Bostädernas 

gårdar och entréer bör separeras från förskolornas. Eventuell skolgård på tak bör 

undantas från beräkningen av total skolgårdsyta.  

- Trafiksäkerheten behöver utredas gällande övergången över Dag Ham-

marskjöldsleden. Det bör undersökas vilka åtgärder som kan göra tunneln under 

leden tryggare.  

Förvaltningens kompletterande synpunkter: Det är av stor vikt att nödvändiga åtgärder 

genomförs så att riktlinjer för buller uppnås. Bullerskärmarna som föreslås behöver upp-

föras så att inte nya barriäreffekter uppstår och de behöver ta hänsyn till stadsbilden. 

Åtgärder bör vidtas i så stor utsträckning som möjligt för att minska påverkan från lukt.  

I och med ärendets komplexitet bör dialog med stadsdel och övriga berörda parter att 

beaktas särskilt i det fortsatta arbetet.   

Kommentar: 

Inom ramen för planarbetet har det diskuterats att inom projektet skapa och bekosta nya 

entréer till Änggårdsbergen. I dagsläget har det inte bedömts genomförbart i och med 

osäkerheter i förvaltningskostnader och risk för blocknedfall. Detaljplanen hindrar dock 

inte att gångvägar anläggs i naturmarken. Länsstyrelsen har inte heller i nytt förslag till 

skötselplan inte föreslagit några nya entréer till Änggårdsbergen. 

Det är inte möjligt att styra upplåtelseform eller hyra för bostäder när staden inte är mar-

kägare. Att reglera lägenhetsstorlekarna anses inte motiverat inom planområdet. Minst 

en av aktörerna i området utreder möjligheten för ett äldreboende.  

Kontaktuppgifter till Park- och Naturförvaltningens handläggare som är ansvarig för ut-

formningen av parkerna har översänts till stadsdelsförvaltningen.  

Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att 31 m2
 är acceptabel yta per barn med hän-

syn till att förskolgårdarna har direkt närhet till andra grönytor. 

Kommentarer kring trafiksäkerheten och åtgärder för övergången och tunneln vid Dag 

Hammarskjöldsleden överlämnas till Trafikkontoret.  

Bullerskärmarna har studerats och krävs för att möjliggöra fler bostäder i området vilket 

är av stor vikt för att skapa en stadsmässighet. Stadsbyggnadskontorets bedömning är att 

de positiva delarna som bullerskärmarna möjliggör i form av fler bostäder överväger de 

nackdelar det får för stadsbilden.  

Stadsbyggnadskontoret ser det också som önskvärt att minska påverkan från luktpåver-

kande verksamheter intill området. Avtal med Kahls kaffe som står för den minst ange-

näma lukten har tecknats för att minska luktemissionerna. Pågen har under planarbetet 

meddelat att de i dagsläget inte är intresserade av att genomföra åtgärder på sin verk-

samhet. Se mer under kommentar till Miljö- och Klimatnämndens yttrande.  

10. Trafiknämnden 

Utrymme för GATA norr om fastighet Högsbo 3:13 har sedan granskning 1 minskats. 

Om området norr om fastigheten kommer att utvecklas i framtiden så bör lämpligheten 
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av att tillskapa mer GATA här utredas för att tillgodose en bättre infrastruktur för gå-

ende och cyklister. Vid ny GATA norrut från Gruvgatan in på fastighet 34:12 behöver 

det säkerställas i exploateringsavtal att befintlig vändplan kan nyttjas av den trafik som 

behöver kunna vända här. 

Gångtrafik: Trafikkontoret vill återigen påpeka den stora nyttan som en ny gångförbin-

delse mellan Olof Asklunds gata och den nya föreslagna busshållplatsen på Marconimo-

tet, placerad mellan Pågens Bageri och det nya föreslagna kontorshuset, skulle kunna 

göra. Förbindelsen har potential att skapa en mer gen och naturlig koppling till hållplat-

sen från planområdet, vilket skulle göra hållplatsen mer attraktiv och tillgänglig för 

flera. Om möjligheten uppstår i kommande planeringsarbeten bör förbindelsen upprät-

tas. 

Cykeltrafik: Trafikkontoret ser positivt på de åtgärder som föreslås för cykeltrafik i om-

rådet. Trafikkontoret anser att det i samband med vidare exploateringar söder om A 

Odhners gata och norr om Gruvgatan bör anläggas cykelbanor utmed Victor Hassel-

blads gata och JA Wettergrens gata. Det bör även göras åtgärder för att förbättra cykel-

framkomlighet förbi Flatåsmotet. 

Kollektivtrafik: Vidare diskussioner behöver föras med Västtrafik om möjligheten till att 

säkerställa nya busslinjer eller utökad busstrafik i området. Tillköp av busslinjer av ex-

ploatörerna kan vara ett sätt att förbättra kollektivtrafikutbudet, vilket finns som en al-

ternativ mobilitetsåtgärd i de nya riktlinjerna för p-tal. 

Biltrafik: Trafikkontoret bedömer att trafiksystemet klarar den tillkommande trafiken 

som alstras från den nya bebyggelsen.  

Parkering och mobilitet: Trafikkontoret anser att planen före antagandet måste redovisa, 

i mobilitets- och parkeringsutredningen, hur många parkeringsplatser som krävs i pla-

nen, samt att det tydligt redovisas hur och var dessa platser ska lösas inom planen. Det 

gäller både för bil- och cykelparkering. Trafikkontoret anser att det kommer bli av stor 

vikt för cykelresandet i området hur parkeringsanläggningar för cykel kommer lösas för 

att skapa så enkla förhållanden för invånarna i stadsdelen att välja cykel som färdsätt 

från och till området. Parkeringsbehovet som planen genererar samt möjlighet till parke-

ringsplats för rörelsehindrade ska lösas på kvartersmark. Viss korttidsparkering och an-

göring kan vid behov och där gatan tillåter anläggas på allmän plats, men kan inte räk-

nas in i p-behovet enligt gällande p-tal. 

In- och utfarter till parkeringshusen eller till anläggningar där ett större antal fordon par-

kerar, ska placeras så långt ifrån korsningar att trafik på framförallt huvudgatorna inte 

påverkas negativt ur framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt. Alla fastighetsutfar-

ter ska utformas med god sikt enligt Trafikkontorets tekniska handbok. Utfarter bör lo-

kaliseras mot lokalgatorna för att undvika onödig trafik på lågfartsgatorna. En avväg-

ning om vad som är mest lämpligt behöver dock göras mot övriga förhållanden, tex om 

infart korsar ett frekvent cykelstråk. 

Angöring: Tillgänglig angöring 25 meter från entré har studerats i planarbetet och löses 

i de flesta fall. Det finns vissa problematiska punkter där det blir svårt att uppnå, t.ex vid 

busshållplatserna på Olof Asklunds gata och JA Wettergrens gata. Angöring i gatan vid 

dessa punkter kommer inte kunna gå att säkerställa. Vid kvarter där tillgänglig angöring 

25 meter från entré visat sig möjlig så ska detta i första hand lösas inom fastigheten och 

utan negativ påverkan på den allmänna platsen. 

Tillgänglighet: En ny gång- och cykelväg planeras utmed Gruvgatan som ansluter till 

Änggårdsbergens entré längs norrut på gatan. Lutningarna längs gatan är dock stora och 
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en avvägning har gjorts mot tillgänglighetskravet. Åtgärden bedöms ändå bli en förbätt-

ring och en mer trafiksäker lösning mot idag, som stärker kopplingen till Änggårdsber-

gen för oskyddade trafikanter. 

Ekonomi: Vissa åtgärder på allmän plats kommer att belasta trafiknämndens exploate-

ringsbudget som B-investeringar, då åtgärderna även skapar en allmän nytta. Förhand-

lingar mellan staden och exploatörerna pågår och kostnadsfördelningen är inte klar. 
Kostnaden fastställs i kommande exploateringsavtal. Trafikkontoret förutsätter att C-in-

vesteringar som belastar trafiknämndens investeringsbudget inte blir aktuellt. 

Kommentar: 

Fastighetskontoret och trafikkontoret är delaktiga i planarbetet och ansvarar för att avtal 

om vändplats tecknas med exploatören. 

Ny gångförbindelse mellan Olof Asklunds gata och den nya föreslagna busshållplatsen 

på Marconimotet har diskuterats, men inte bedömts lösbart i denna detaljplan. Trafik-

kontoret får bevaka denna fråga i kommande planarbeten.  

Stadsbyggnadskontoret delar Trafikkontorets påpekanden och förslag gällande den fort-

satta utvecklingen av trafikstrukturen i området.  

Trafikkontoret har diskussionen gällande kollektivtrafik med Västtrafik. Yttrandet över-

sänds till exploatörerna.  

Mobilitets- och parkeringsutredningen har uppdaterats och redovisar en lösning för par-

keringen i området. Planbeskrivningen har uppdaterats med informationen från denna. 

11. Park- och Naturnämnden 

Förvaltningens bedömning av planförslaget är att syftet med planen - att förtäta staden 

genom att bygga bostäder på industrimark - är positivt, men att byggnationen planeras 

mycket nära Änggårdsbergens rasbranter och därmed uppmuntrar människor att vistas i 

närheten av dessa, vilket inte är önskvärt av säkerhetsskäl. Utredningar kring alternativa 

sätt att koppla samman planområdet med Änggårdsbergen har genomförts under planar-

betets gång, men avfärdats som orimliga på grund av en överhängande rasrisk i anslut-

ning till berget. Även om bergsäkerhetsåtgärder utförs på rasbranterna riskerar berget att 

utgöra en mycket osäker miljö för människor, varför förvaltningen inte vill uppmuntra 

vistelse i närheten av rasbranterna överhuvudtaget. Av dessa skäl föreslår förvaltningen 

att området planlagt som NATUR bör utgå helt ur planen, för att undvika framtida krav 

på att tillgängliggöra rasområdet som allmän plats. Dagens skredrisker kommer inte att 

försvinna med tiden, snarare kan de bli värre med åren och det går inte att utesluta att 

staden någon gång i framtiden kan behöva sätta skyddsstängsel runt vissa branter för att 

hålla allmänheten borta av säkerhetsskäl, vilket inte är förenligt med användningen all-

män plats NATUR. Goda orienterbara kopplingar från planområdet till omgivande 

gröna strukturer bör säkerställas utanför områden med risk för skred, och möjligheten 

att förstärka befintliga entréer till Änggårdsbergen bör utredas vidare. 

Förvaltningen tycker också att den övergripande planeringsordningen för området är fel, 

med avseende på möjligheterna att genomföra planerade projekt. FÖP för Högsbo-

Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden borde inväntas innan enskilda detaljplaner i 

området vinner laga kraft, för att säkerställa både en innehållsmässig och ekonomisk ge-

nomförbarhet av helheten. Aktuell detaljplan behöver samordnas tydligare med FÖP:s 

intentioner, och ansträngningar bör göras för att denna detaljplan ska kunna bidra till att 

genomföra den kommande FÖP:s intentioner avseende grönstrukturer, bebyggelsens 

placering och täthet och kopplingar och stråk till omgivningen. 

Synpunkter på planförslaget utifrån aspekten genomförbarhet/byggbarhet 
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Låt området planlagt som NATUR utgå ur planen, för att undvika krav på att tillgäng-

liggöra Änggårdsbergens rasbranter som allmän plats 

Planen medger byggnation mycket nära Änggårdsbergens rasbranter vilka är kända för 

att vara mycket instabila och utgöra rasrisk. Att uppföra byggnation nära dessa ställer 

krav på bergsäkringsåtgärder inom och utanför planområdet. Med byggnationen följer 

även önskemål om att tillgängliggöra den mycket närliggande naturmarken inom Äng-

gårdsbergens naturreservat i rekreativa syften. Detta medför att vissa typer av anlägg-

ningar såsom stigar och uppehållsplatser efterfrågas i närheten av eller på rasbranterna. 

Förvaltningen anser att rasbranterna, trots bergsäkringsåtgärder, innebär en stor säker-

hetsrisk och anser inte att människor ska uppmuntras till vistelse i dessa områden över-

huvudtaget. För att hantera eventuella framtida önskemål om att tillgängliggöra Änggår-

dens rasbranter föreslår förvaltningen därför att området i planen planlagt som NATUR 

bör utgå ur planen. Detta med förhoppningen att området snarare kan fungera som en 

buffertzon mellan bebyggelse och naturområde än en planlagd yta med förväntningar på 

rekreativa värden. 

Upprätta en plan som garanterar tillräckliga medel för utbyggnad samt drift- och under-

håll av områdets allmänna park- och naturytor 

Planen innebär att nya anläggningar i form av att flera nya parker, lekplatser och natur-

områden tillskapas, vilka kommer att hamna under park- och naturnämndens förvalt-

ning. Nämndens budget för drift- och underhåll behöver öka för att kompensera för till-

kommande ytor och anläggningar, i synnerhet då det med största sannolikhet kommer 

att vara stort slitage på ytorna med tanke på att de relativt små ytorna ska användas av 

många. Särskild risk finns att de bergsäkringsåtgärder som är nödvändiga för både be-

byggelse och allmänna ytor utan tillräckligt underhåll kan bli allmänfarliga. Om inte 

tillräcklig driftsbudget för bergssäkring kan garanteras bör alternativ planläggning av 

slänter utredas. 

Säkra ytterligare grönområden utanför plan och tydligare kopplingar till omgivningen 

Närmsta befintliga park och lekplats till planområdet ligger i Flatås på andra sidan om 

Dag Hammarskjölds led. Då det troligtvis kommer att vara mycket högt tryck på grön-

områdena inom planområdet bör ansträngningar göras för att skapa tydliga, gena och 

säkra kopplingar till befintliga och kommande grönområden utanför planområdet. En 

sammanlänkning av den nya stadsdelen med befintliga bostadsområden i Högsbo bidrar 

också till en mer integrerad, jämställd och trygg stadsdel som helhet. 

En övergripande planering av grönstruktur i hela Högsbo-Frölunda pågår just nu inom 

arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda med Dag Ham-

marskjöldsleden. Detaljplanens grönstrukturer och innehåll bör ta hänsyn till den över-

gripande planeringen och utgöra en del av helheten snarare än en enskild enklav. Stora 

möjligheter finns att koppla samman flera grönområden i en större struktur om helheten 

beaktas. Detta bidrar även positivt till aktuell detaljplan då tillgången på gröna struk-

turer och friytor ökar om planområdet är väl sammankopplat med omgivningen.  

Säkerställ att detaljplanen ligger i linje med och bidrar till genomförandet av pågående 

FÖP för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden 

Parallellt med framtagandet av aktuell detaljplan pågår just nu arbetet med FÖP för 

Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden, vilken även omfattar aktuellt planom-

råde. Dock stämmer aktuell detaljplan inte överens med de idéer och förslag som fram-

förs i FÖP:n, avseende övergripande strukturer för och mängd av byggnation, friytor, 

gator och allmänna platser. Förvaltningen anser att det finns en stor risk att FÖP:n inte 

går att realisera enligt intentioner, ifall enskilda detaljplaner vinner laga kraft innan det 
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övergripande planeringsarbetet är färdigt. Med denna planeringsordning riskerar fram-

förallt huvudsakliga strukturer inom allmän plats inte kunna genomföras, då varje en-

skild detaljplan behöver bidra till helheten, både med sitt specifika innehåll och sin 

finansieringsmodell. Förvaltningen anser därför att aktuell detaljplan ska samordnas 

tydligare med intentionerna i FÖP:n, för att staden ska kunna uppnå en god helhetslös-

ning. 

Förstärk och komplettera befintliga entréer till Änggårdsbergens naturreservat 

Utredningar under planarbetet har visat svårigheter att tillskapa tillgängliga och säkra 

kopplingar från planområdet till Änggårdsbergens naturreservat. Förvaltningen anser att 

det inte är genomförbart att skapa nya säkra naturstigar från planområdet upp i Äng-

gårdsbergens naturreservat, utan att kopplingen mellan bebyggelse och naturområdet 

bör ske vid befintliga entréer och förbindelsepunkter. Planen bör därför utreda hur be-

fintliga entréer till Änggårdsbergen kan synliggöras, lätt orienteras och eventuellt för-

stärkas med enkla medel. Det bör också utredas på en övergripande nivå om och var det 

är möjligt att komplettera befintliga entréer till reservatet på lämpliga platser utanför 

planområdet. 

Kommentar: 

Naturmarken utgår inte ur planområdet. Det anses vara viktigt att skapa en buffertzon 

mellan kvartersmarken och naturreservatet. Avstämningar mellan Stadsbyggnadskon-

toret och Park- och Naturförvaltningens handläggare har skett. För att trygga att bergs-

säkringsåtgärderna har planstöd har detta förtydligats på plankartan med bestämmelsen 

”skydd”. Detta ger planstöd för att utföra åtgärder i naturområdet som syftar till att ge-

nomföra bergssäkringsåtgärder. Att planlägga området som kvartersmark bedöms inte 

lämpligt.  

Planarbetet kommer inte invänta den fördjupade översiktsplanen för Frölunda Högsbo. 

Hanteringen och bedömningar kring planens grönytor samt de överväganden som gjorts 

kring detta finns presenterade i planbeskrivningen under kapitlet Överväganden och 

konsekvenser.  

Detaljplanen styr inte Park- och Naturförvaltningens ekonomiska ramar. Synpunkten 

lyfts i tjänsteutlåtandet som följer planen upp till kommunfullmäktige. Detaljplanen kan 

inte anpassas för Park- och Naturförvaltningens driftsbudget.   

Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret har arbetat för att skapa ett planförslag som 

kopplar området med övriga staden och Högsbo genom ett ambitiöst arbete med stärkta 

gång- och cykelvägar både inom och utanför planområdet. Bland annat planeras åtgär-

der göras för att förbättra överfarterna över Dag Hammarskjölds led för oskyddade trafi-

kanter. Det planeras även en gång- och cykelbana upp till en av Änggårdsbergens en-

tréer. I genomförandet av detaljplanen planeras entrén till Änggårdsbergen vid Gruvga-

tan nordost om planen förstärkas.  

Detaljplanen reglerar inte grönområden utanför planområdet.  

Gångväg i naturmarkens södra delar har idag inte bedömts som genomförbar av Park- 

och Naturförvaltningen med hänvisning till den risk som finns och kan uppkomma i na-

turområdet. Detaljplanen varken förutsätter eller hindrar att en gångväg anläggs.  

12. Idrott- och Föreningsnämnden 

Vidare utveckling behöver bevakas tydligare ut ett idrotts- och föreningsperspektiv. Pla-

neringen för idrottshall och aktivitetsytor i närheten av skol- och föreningsverksamhet, 

även om den sker av privata exploatörer, behöver ske i nära dialog med idrotts- och för-

eningsförvaltningen.   
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Kommentar: 

Yttrandet är översänt till exploatörerna 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

13. Försvarsmakten 

Ingen erinran 

14. Lantmäteriet 

Lantmäteriet framför synpunkter i planbeskrivningen och önskar förtydliganden kring 

vilken påverkan planen har på de tomtindelningar som påverkas.  

Lantmäterimyndigheten anser att det är lämpligt att upphäva tomtindelningsbestämmel-

sen för Högsbo 3:9 och 3:10 i sin helhet då rättsläget för bestämmelser om fastighetsin-

delning som delvis upphävs är oklart. Lantmäteriet ger förslag på två sätt att åstad-

komma detta. Ett, utöka planområdet så att hela Högsbo 3:9 och 3:10 omfattas. Två, ut-

öka detaljplanen med en ändring av detaljplan för resterande delar av Högsbo 3:9 och 

3:10 med syftet att upphäva bestämmelsen om fastighetsindelning.  

Lantmäteriet önskar justeringar i test i stycket fastighetsindelningar då tomtindelning-

arna enbart upphävs inom planområdet.  

Kommentar: 

Det är inte aktuellt att utöka planen så att Högsbo 3:9 och 3:10 är med i sin helhet. Fas-

tigheterna bedöms fortsatt lämpliga för sitt ändamål trots minskningen av arealen.   

Övriga förtydliganden gällande tomtindelningsbestämmelser i linje med yttrandet har 

genomförts. 

15. 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 anser att det är beklagligt att alla de åtgärder som planerades i tidigare 

förslag för att minska luktspridningen inom planområdet nu inte kommer till stånd. Luk-

ten riskerar att leda till störningar för de boende och i förlängningen inskränkningar i 

Pågens verksamhet. Länsstyrelsen kan inte göra någon annan bedömning än kommunen 

att lukten inte kan förväntas ge negativa hälsoeffekter men ser stor risk att den framtida 

boendemiljön blir sämre än förväntat.  

Länsstyrelsen befarar inte att: 

- Riksintresse kommer att skadas påtagligt 

- Mellankommunal samordning blir olämplig. 

- Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

- Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

- Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion 

I tidigare granskning ansåg Länsstyrelsen att en förutsättning för att planen ska kunna 

genomföras är att det säkerställs att bulleråtgärder genomförs för industribuller från På-

gens verksamhet innan byggnationen tas i bruk. Vidare förutsätts att luktproblematiken 

från Pågens och Kahls kafferosteri säkerställs och åtgärdas innan byggnationen tas i 

bruk. I granskning 2 framkommer det att inga åtgärder vidtas för varken buller eller lukt 

från Pågens verksamhet. 
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Buller: Vad gäller buller så har byggnaderna närmast Pågens säkrats med att det byggs 

parkeringshus, kontor och en skärmande vägg sätts upp och att dessa byggnader byggs i 

etapp 1. Detta innebär att planen reglerar så att inga bostäder får bullernivåer över Bo-

verkets riktvärden för industribuller. Länsstyrelsen anser att detta är gjort på ett tillfred-

ställande sätt. 

Lukt: En luktutredning är genomförd och Länsstyrelsen anser att denna utredning är till-

räcklig. Länsstyrelsen delar slutsatserna i utredningen att de krävs åtgärder enligt utred-

ningen för att säkerställa att området ska kunna anses lämpligt för föreslagen bebyg-

gelse. För Kahls kafferosteri kommer åtgärder vidtagas utifrån utredningen vilket säker-

ställs med avtal innan planen antas. Länsstyrelsen vill ta del av dessa avtal innan planen 

antas. Inga åtgärder kommer att göras på Pågens verksamhet. 

Luktutredningen, miljökonsekvensbeskrivningen och planbeskrivningen konstaterar att 

en tydlig lukt från Pågens verksamhet riskerar att förekomma inom en stor del av områ-

det. Lukten förväntas upplevas som störande för de framtida boende även om det inte 

finns något som indikera att lukten skulle ge några negativa hälsoeffekter. 

Länsstyrelsen kan inte göra någon annan bedömning än kommunen att lukten inte kan 

förväntas ge negativa hälsoeffekter. Dock anser Länsstyrelsen att de finns en stor risk att 

människorna som bosätter sig i området kommer att utsättas för olägenheter på grund av 

lukt. Länsstyrelsen kan inte bedöma störningens långsiktiga påverkan på människors 

hälsa. Detta kan i förlängningen leda till att Pågen drabbas av krav på åtgärder som in-

skränker nuvarande verksamhet. Enligt förarbetena till PBL så framgår det att kommu-

nen i sin planering inte bör ta beslut som kan föranleda ingripanden från tillståndsmyn-

digheten i efterhand. 

Länsstyrelsen anser därför att tillståndsmyndighetens bedömning av planens konsekven-

ser för befintliga verksamhet och risken för olägenhet för de boende bör väga tungt. 

Risk: Det norra kvarteret möjliggör placering av skola och vård, båda två verksamheter 

som är att se som svårutrymda lokaler. I riskbedömningen konstateras att för att det ska 

vara möjligt att placera sådan verksamhet i den södra eller östra delen av det norra kvar-

teret så behöver gasolen som finns i verksamhet #14 placeras i förvaringsskåp i lägst 

klass EI60. I granskningsutlåtandet framgår att ett avtal kommer att upprättas till anta-

gandet för att säkra detta. Länsstyrelsen anser generellt att avstånd är att föredra då det 

finns en osäkerhet i hur avtalslösningar står sig över tid. I detta fall kan vi acceptera ett 

avtal men detta måste bifogas antagandehandlingarna. På plankartan regleras i övrigt att 

utrymning ska kunna ske bort från riskkällor genom att utrymma förskola in mot gård. 

Skyfall: En uppdatering av skyfallsanalysen har gjorts. Den visar på att höjdsättning av 

gator behövs för att leda ytvatten rätt. Detta är reglerat på plankartan. Ytterligare åtgär-

der, såsom t.ex. kantstöd, krävs på vissa ställen. Dessa regleras inte men är viktiga att 

beakta i det fortsatta arbetet för att inte orsaka en förvärrad situation nedströms ny be-

byggelse. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning: De dispenser från biotopskyddet och reservatsfö-

reskrifterna som behövs för att genomföra planen har beviljats. Dock behöver planbe-

skrivning uppdateras så att det framgår att dispens har lämnats och vilka villkor som 

dispenserna har förenats med. I aktuell planbeskrivning framgår det från vissa stycken 

att dispens har meddelats medan det i andra stycken går att läsa att dispens har lämnats 

in och att kommunen väntar på beslut. Länsstyrelsen anser vidare att bör finnas en upp-

lysning på plankartan att planområdet gränsar till naturreservatet Änggårdsbergen. Det 

är av största vikt att arbeten inte får ”sprida” sig in i naturreservatet, varken under bygg- 

eller boendeskede. 
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Kommentar: 

Avtal mellan exploatörerna och Bodycoat samt Kahls kaffe är upprättade. Efter avstäm-

ning med Länsstyrelsen över telefon kommer dessa bifogas planhandlingarna till anta-

gandet.  

Länsstyrelsen hänvisar till att Miljö- och Klimatnämndens yttrande ska väga tungt. Mil-

jönämnden är kritiska till planförslaget och avstyrker detaljplanen dels på grund av den 

luktpåverkan sker. Se kommentar till miljönämndens yttrande.  

Förvaringsskåp för gasol vid riskkälla #14 har bytt ut till skåp med brandklass EI 60, 

vilket innebär att riskkällan är undanröjd.  

Skyfall: Skyfallsutredningens rekommendation med bland annat kantstöd för att leda yt-

vatten rätt är överlämnat till trafikkontoret. Dessa förutsättningar kommer ligga till 

grund för projekteringen av gatorna. Skyfallsutredningens rekommendation för nivåer 

vid ett 100-årsregn har bekräftats på plankartan och planbestämmelse har införts på två 

platser för att förhindra skador på byggnaderna. Planbestämmelsen är utformad för att 

även väga in tillgänglighetsaspekten och stadsmässigheten. Stadsbyggnadskontoret an-

ser inte att planbestämmelsernas införande innebär en väsentlig förändring som påver-

kar någon annan än de exploatörer som ingår i planarbetet, dessa har godkänt justering-

arna då det endast är förtydliganden genom planbestämmelser för förutsättningar som är 

presenterade i skyfallsutredningen till granskning 2 och som också regleras i exploate-

ringsavtalet.  

Planbeskrivningen har uppdaterats gällande dispenser i planområdet.  

Plankartan har kompletterats med information om att planområdet gränsar till naturre-

servatet Änggårdsbergen.   

16. Trafikverket 

Förändringar i planförslaget innebär främst att vissa bostadskvarter har tagits bort från 

förslaget och att planen har blivit mindre. Trafikverket vill av den anledningen inte till-

lägga några synpunkter utan trycker återigen på vikten av ÅVS Södra Mellanstaden bör 

färdigställas och att åtgärdsvalsstudiens lösningsförslag genomförs och följs upp. 

Kommentar: 

Noteras, yttrandet överlämnas till trafikkontoret. 

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 publi-

ceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade till yttran-

dena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

17. Pågen AB, Lilla Harrie Valskvarn AB, Xtera Fastighetsförvaltning AB 

Bakgrund och sammanfattning 

Inom Högsbo 5:17 som är bebyggd med industribyggnader bedriver Pågen AB och Lilla 

Harrie Valskvarn AB (LHV) sina verksamheter för livsmedelsproduktion/ bageri samt 

kvarnanläggning för spannmål. Företagen genererar omfattande transportrörelser varje 

dygn med inkommande råvaror dagtid och utgående varor nattetid och kräver god fram-

komlighet till Olof Asklunds gata och till Dag Hammarskjöldsleden. Verksamheten be-

drivs dygnet runt. Både fabriksanläggningarna och de omfattande transporterna inom 

verksamhetsområdet förorsakar buller och lukt. 
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Företagen har idag ca 450 anställda. För LHV finns ett gällande miljötillstånd med 

bland annat krav på bullernivåer. Miljötillståndet kräver att företaget innehåller 50 dBA 

dagtid, 40 dBA natt och 45 dBA övrig tid. Pågen fungerar som ett utmärkt insteg för in-

divider med lägre kompetens och utbildning och oftast utländsk bakgrund att komma in 

i arbetslivet och få arbetslivserfarenhet genom att vi har en stor mängd "sommarjob-

bare". Det är stora kostnader förknippade med att flytta produktion och verksamhet, nå-

got som blir nödvändigt att planera för om den tänkta byggnationen fortgår. Staden skri-

ver att planområdet är lokaliserat i ett läge med tillgång till en stor mängd arbetsplatser. 

Pågen och LVH idag står för stor del av dessa arbetsplatser i Högsbo med ca 450 an-

ställda, vilka hotas av den nya planen då staden i sina ställningstagande valt att begränsa 

företagens utvecklingsmöjligheter. 

Pågen och LHV kan inte acceptera den nu liggande planförslaget, vilket på ett drama-

tiskt sätt kommer att påverka företagen och dess utveckling. Planen kommer att ge stora 

negativa ekonomiska följder för företagen. I planen ges befintliga verksamheter en möj-

lighet att fortsatt bedriva sin verksamhet med den störningsgrad de har idag, vilket inne-

bär att de inte kan utvecklas vidare inom sina fastigheter. Det ska påpekas att utveckling 

i all företagsamhet är grundbulten för företagande och dess utveckling. Att genom en ny 

detaljplan undanröja denna möjlighet till fortsatt utveckling inom ett industriområde ge-

nom att i sin bedömning mellan enskilda och allmänna intressen föreslå bostadsbebyg-

gelse enligt planen är både rättsosäkert och ekonomiskt oförsvarbart. Pågen AB, Lilla 

Harrie Valskvarn AB och Xtera förvaltnings AB godtar inte det liggande detaljplaneför-

slaget. 

Planens omfattning 

Xtera har valt att inte längre vara delaktig i planarbetet. Det sydvästra hörnet av Högsbo 

3:10 är fortfarande en del av planen då allmän platsmark har ritats in. En del av Högsbo 

3:10 ska enligt förslaget avstå mark för en breddning av den allmänna platsmarken 

längs Olof Asklunds gata. I planens nordvästra hörn har även där ritats in allmän plats-

mark på Högsbo 5:17. Ingen av dessa åtgärder kommer att accepteras av Xtera. 

Planförslag 

Detaljplanen tar sin utgångspunkt i "Program för utveckling av nordöstra Högsbo". Pro-

grammet tar inte hänsyn till befintliga verksamheter i området utan förutsätter att de 

flyttar eller om det behövs vidtar åtgärder inom sina fastigheter för att möjliggöra före-

slagen detaljplan. Planprogrammet har valt att helt förbise pågående verksamheter och 

skriver "Vid en omvandling av Högsbo industriområde till blandstad behöver störningar 

från verksamheterna hanteras och minimeras." Planförfattarnas ståndpunkt förutsätter 

att verksamheterna ska hantera problematiken med buller och lukt inom sitt verksam-

hetsområde utan att förhålla sig till den rättsverkan som gällande miljötillstånd och 

verksamheter har. Boverkets krav rörande planläggning av bostäder i anslutning till 

bullriga verksamheter är mycket tydligt där i sina skrivningar för att tillvarata verksam-

heters rättssäkerhet:”lndustriverksamheter har ofta miljötillstånd som inkluderar buller-

villkor. Nya anpassade bostäder som byggs nära sådana verksamheter kan komma i 

konflikt med gällande bullervillkor. De åtgärder som kan aktualiseras vid en lokali-

seringsprövning av nya bostäder får inte gå ut över bindande villkor i gällande miljö-

tillstånd eller deras rättsverkan. Vid planläggning av nya bostäder i närheten av befint-

liga eller nya verksamheter, även icke tillståndspliktiga sådana, ska dessutom verksam-

heternas utvecklingsmöjligheter beaktas.” 

I stadsbyggnadskontorets bedömning beskrivs att förutsättningen för bostäder är att 

verksamheterna inte kommer att vara mer störande i framtiden, vilket är en stor begräns-

ning på pågående verksamheter som över tid kommer att utvecklas. Den samlade be-

dömningen från staden är att en stor exploatering av bostäder i Högsbo väger tyngre än 
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befintliga företags etablering i Högsbo. Under rubriken Planens syfte och förutsätt-

ningar skriver man "syftet är att samlokalisera bostäder med verksamheter och att områ-

det även fortsatt ska innehålla en hög grad av arbetsplatser''. Planförslaget i sin nuva-

rande utformning hotar verksamheterna och dess framtida utveckling vilket i sig strider 

mot planens ambition om hög grad av arbetsplatser i området. Men stadens ställningsta-

gande gällande både industribuller- och luktpåverkan kommer att få stora ekonomiska 

konsekvenser för Pågen och Lilla Harrie Valskvarn när de nya invånarna börjar klaga på 

störningarna. I den stunden är det företagen som kommer att bli skyldiga att utföra ut-

redningar och vidta åtgärder. Att planlägga för bostäder under sådana förutsättningar där 

det inte går att bortse från framtida problem kan bara tolkas som att staden medvetet vill 

försvåra för företagens existens i området. 

Trafik och tillgänglighet till Högsbo 5:17 

Redan i yttrande till samrådshandlingarna konstaterades att de föreslagna trafiklösning-

arna för trafik till och från Pågens och LHV:s verksamhetsområde inte är tillfredstäl-

lande. Staden har redan idag byggt nya busshållplatser, utformade för att stoppa övrig 

trafik vid av- och påstigning. Detta trots protester från Pågen och LHV. Denna trafiklös-

ning försvårar redan nu på ett negativt sätt framkomligheten för tunga transporter på 

Olof Asklunds gata. Olof Asklunds gata är även länken till de norra delarna av Högsbo 

vilket innebär att någon minskning av trafikmängder inte kommer att ske, vilket även 

konstateras i planbeskrivningen. Vid infarten till fabriksområdet i södra delen av Olof 

Asklunds gata finns det i förslaget avsmalnad gata, in- och utfart till garage från Högsbo 

5:7, ny busshållplats med stoppläge i gata samt en T-korsning. En lösning som innehål-

ler så många konfliktpunkter kommer att skapa en ohållbar trafiksituation och tillgäng-

lighet för Pågen. 

Planändring inom befintligt industrikvarter 

Pågen motsätter sig förslaget till ändrad detaljplan för kvarteret 5:7 vilket idag är avsedd 

för industriändamål. Den planerade byggnadens storlek och höjd i direkt anslutning till 

Pågens livsmedelsindustri kan medföra betydande risk och konflikter för Pågens verk-

samhet. 

Buller från industriverksamheten från Högsbo 5:17 

I planbeskrivningen konstateras att bullernivåerna från Pågens och LHV verksamheter 

är högre än vad som är lämpligt för den bebyggelse som planeras. Detta framgår även 

av de bullerutredningar som är gjorda vilka visar på samma resultat. I Norconsults ut-

redning skriver de att "Bästa möjliga ljudmiljö bör alltid eftersträvas. Observera att 

även den framtida situationen bör beaktas. Det kan finnas anledning att göra en framåt-

blick som sträcker sig längre än detaljplanens genomförandetid”. Detta är helt i linje 

med Boverkets krav, där verksamheters utvecklingsmöjligheter ska beaktas. Boverket 

ger i sina råd om byggnation av bostäder som ska göras i närheten av ett industriområde 

föregås av en lokaliseringsprövning. Byggandet av nya bostäder inte får gå ut över bin-

dande villkor i gällande miljötillstånd eller deras rättsverkan. Detta gäller även icke till-

ståndspliktiga verksamheter, dessutom ska verksamheternas utvecklingsmöjligheter be-

aktas. I Norconsults utredning skriver man att bostadsbyggnader bör kunna accepteras 

upp till ekvivalent ljudnivå 45 dB, nattetid. Detta avser bostadsbyggnader enligt Zon A. 

Men om buller i Zon A kommer från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och lik-

nande installationer, vilket är fallet här gäller en ekvivalent ljudnivå om 40 dB enligt 

Boverket. 

Det finns flera oklarheter i planarbetet gällande bullerproblematiken:  

- Industribullret från Pågen och LVH är mätt utifrån den befintliga anläggningen 

och med antagande om hur mycket transporterna bullrar inom området. Det 
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räcker med att företagens verksamhet förändras marginellt genom t.ex. ökad till-

verkning för att bullernivåerna för bostäderna överskrids.  

- Utgångspunkten för bullerutredningen och föreslagna åtgärder grundar sig på te-

oretiska beräkningar av den totala bullernivån från industrierna, det är inte säkert 

att denna stämmer med verkligheten.  

- Det byggtekniska utförandet av både bullerskärmar och bostadsbyggnadernas 

bullerdämpande förmåga är en stor osäkerhetsfaktor.  

Vid klagomål från framtida boende kommer Pågens och LHV åläggas från Miljöförvalt-

ningen att vidta åtgärder trots att förutsättningar för utformningen har angetts i detaljpla-

nen. Företagen får utreda och bekosta åtgärder för buller- och lukt. Pågen och LVH kan 

inte äventyra sina verksamheter utifrån de osäkra och i många fall orealistiska lösningar 

på bullerproblematiken som har föreslagits. 

Lukt från Pågens livsmedelsindustri 

Pågen genererar luktstörningar till närområdet, vilket man även har konstaterat i planen. 

Här skriver staden att "Lukten bedöms inte vara hälsovådlig men kan anses medföra stor 

olägenhet i boendemiljön då den från bageriet kommer att överskrida två luktenheter." 

Men staden anser här att det är värdefullare att skapa stadsmiljö och utveckling av 

blandstad. Detta är naturligtvis inte acceptabelt från Pågens sida då det är företaget som 

kommer att få ta konsekvenserna när boende börjar klaga. 

Kommentar: 

Aktuell detaljplan ligger i linje med de övergripande målen i Göteborgs stads översikts-

plan om en tät och tillgänglig stad. Att utveckla och omvandla det befintliga verksam-

hetsområdet till blandstad är även i linje med det program som finns för området samt 

samrådsförslag till den fördjupade översiktsplanen för Frölunda-Högsbo. En utveckling 

i befintlig struktur gör att kompromisser och ställningstaganden mellan olika intressen 

måste ske. Två av de större frågorna har rört hanteringen av påverkan av industribuller 

och lukt som dels påverkat bebyggelsens utformning och bedömning av lämplig nivå på 

störning av lukt. Befintliga verksamheters möjlighet att finnas kvar och att verksamhet-

erna vid sin framtida utveckling måste ta hänsyn till den framtida bebyggelsen inom 

planområdet har vägts in. 

Verksamhetsutövarna Pågen AB och Lilla Harrie Valskvarn AB har under planproces-

sen erbjudits möjlighet att vidare utreda och avtala om att genomföra åtgärder för både 

lukt och industribuller på verksamheterna. Åtgärderna och utredningarna har erbjudits 

genomföras på exploateringens bekostnad. Detta erbjudande har avböjts av verksam-

hetsutövarna. Utredningar som togs fram av staden till granskning 1 visar på att åtgärder 

är möjliga att genomföra både gällande lukt och buller. Mer detaljerade utredningar för 

specifika åtgärder som även väger in vilken påverkan det får på verksamheterna kunde 

dock inte genomföras utan en medverkan från verksamhetsutövarna.  

Då åtgärder för att dämpa källbullret inte längre var ett alternativ har planförslaget istäl-

let utformats för att hantera industribullret genom att ett parkeringshus flyttats och bo-

städer har undantagits från att ligga mot Olof Asklunds gata samt i andra utsatta lägen 

t.ex. högdelar. I vissa utsatta lägen föreslås även bullerskärmar.  

De värden som används i industribullerutredningen kommer från uppmätta värden från 

mätningar på verksamhetens olika bullerkällor som är många i antalet. Beräkningarna i 

industribullerutredningarna utgår även ifrån att alla källor är igång samtidigt. Om 

samma mätvärden, dvs ett scenario där samtliga källor går på max, skulle används mot 

befintlig bebyggelse sker överskridanden med upp emot 15 dBA över gällande miljötill-

stånd och nivåer i miljöbalken för bebyggelse som är planlagd eller behandlad i bygglov 
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innan 2 januari 2015. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det därmed finns en höjd ta-

gen i de presenterade bullerutredningarna även om den föreslagna bebyggelsen ligger på 

motsatt sida jämfört med befintlig bebyggelse. Att ytterligare lägga till marginal bedöms 

inte nödvändig då den begränsande faktorn för verksamheternas bullerpåverkan är mot 

befintlig bostadsbebyggelse och inte mot bostäderna som planläggs i denna detaljplan. 

Stadsbyggnadskontoret hade dock helst sett en lösning där verksamhetsutövarna var 

med under planarbetet och arbetade för en minskning av både lukt- och bullerpåverkan 

vilket hade gynnat boendemiljön för både befintlig och kommande bebyggelse och även 

begränsat risken för klagomål.  

Planens omfattning 

En del av fastigheterna Högsbo 3:10 & 5:17 avses att lösas in för utbyggnad av allmän 

plats för att möjliggöra den nya gatustrukturen med fokus på att skapa säkra gång- och 

cykelvägar. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det är ett starkt allmänt intresse att 

skapa goda förutsättningar för ett mer hållbart resande och därför väger trygga och säkra 

gång- och cykelvägar tungt. Planförslaget har dock anpassats för att minimera intrången 

på Xteras fastigheter och gång- och cykelbanan smalnar av i de delar som påverkar fas-

tigheter ägda av Xtera. Den nya gång- och cykelbanan kommer även vara till fördel för 

de anställda på Pågens och Lilla Harrie Valskvarns verksamheter som väljer andra färd-

sätt än via bil eller kollektivtrafik.  

Planförslag 

Planförslaget är framtaget efter 2:e januari 2015 när ändringar i miljöbalken och plan- 

och bygglagen började gälla. Huvudregeln är att en tillsynsmyndighet inte kan påverka 

de fastställda bullervärdena angivet i planbeskrivningen eller bygglov vid en senare 

prövning enligt miljöbalken. Ändringarna möjliggör för ett nytt sätt att hantera industri-

buller vid ny bebyggelse. Angående utvecklingsmöjligheter se kommentar ovan.  

Trafik och tillgänglighet till Högsbo 5:17 

Stadsbyggnadskontoret står fast vid de kommentarer som lämnas till Pågen AB:s ytt-

rande i granskningsutlåtande 1.  

Planändring inom befintligt industrikvarter 

Stadsbyggnadskontoret står fast vid de kommentarer som lämnas till Pågen AB:s ytt-

rande i granskningsutlåtande 1. 

  

Buller från industriverksamheten från Högsbo 5:17 

Angående bullervärden och framtida utveckling för verksamheterna, se kommentar 

ovan samt kommentar till Miljöförvaltningens yttrande. 

Angående påståendet gällande om ljudet i zon A kommer från värmepumpar, kylaggre-

gat, ventilation och liknande installationer, vilket är fallet här gäller en ekvivalent ljud-

nivå om 40 dB enligt Boverket. Stadsbyggnadskontoret har varit i kontakt med Bover-

ket för förtydligande om asterisken som ses intill tabell 2 i vägledningen Industri- och 

annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder (2015:21). 

Boverket har svarat att avsikten med skrivningen är att hantera tekniska installationer 

som finns i en icke-industriell miljö.   

Boverket ger som exempel:  

”Ursprunglig tanke med "asterisken" är en potentiell situation där man har en uteplats 

vid bostad och verksamheten bredvid eller (villaägaren bredvid) har en kompressor, 

luftvärmepump, fläkt som låter vid uteplatsen. I en sådan situation kan 45 dBA upplevas 

oacceptabelt högt och långtifrån god ljudmiljö.” 

Att utgå från uppmätta värden intill bullerkällorna följer gällande praxis för hur buller 

ska hanteras i planeringen.  
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Industribullerutredningarna är framtagna utifrån teoretiska beräkningar i linje med gäl-

lande praxis.  

Om skärmarna senare inte byggnadstekniskt är lösbara finns det i detaljplanen alterna-

tiva användningar för kvarteren.  

Risken för framtida klagomål hade kunnat minskas genom att låta exploateringen stå för 

åtgärder på verksamheterna. Det har inte ansetts möjligt för staden att föreslå andra lös-

ningar som verksamhetsutövaren anser realistiska utan att de själva är med i utrednings-

arbetet. Verksamhetsutövarna avböjde ett samarbete efter granskning 1. 

Lukt från Pågens livsmedelsindustri 

Stadsbyggnadskontoret hade gärna sett att åtgärder hade genomförts inom ramen för 

projektet. Det hade minskat risken för klagomål och skapat en bättre boendemiljö. I och 

med att inga gränsvärden för lukt finns i Sverige får tillsynsmyndigheten senare avgöra 

om eventuella klagomål kommer att kräva åtgärder eller ej.  

Se även inledande text i kommentaren till yttrandet. 

18. Tornstaden 

Tornstadens hyresgäst bedriver idag en reparationsverkstad för Atlas Copco samt däck-

verkstad med däckhotell. Kommunen har underlåtit sig att ta hänsyn till fastighetsägare 

i området, samt till den pågående verksamheten. Det är inte lämpligt att planera för 

skolverksamhet intill en industrifastighet. Den pågående verksamheten har hög frekvens 

av in- och utgående transporter av lätt/tung trafik samt stundtals en hög bullernivå. 

Däckverkstaden med sitt däckhotell har dessutom en hög brandbelastning, vilket bör tas 

i beaktande vid annan användande än industri. Tornstaden anser att planförslaget kom-

mer ge stora inskränkningar och ge svårigheter att bedriva verksamheten, samt att ut-

veckla fastigheten i framtiden. 

Vid planläggning i närheten av befintliga verksamheter ska verksamheternas utveckl-

ingsmöjligheter beaktas. Tornstaden undrar hur kommunen ser på utvecklingsmöjlighet-

erna för en industriverksamhet om föreslagen skolverksamhet uppförs? Tornstaden stäl-

ler oss också frågande till om det är lämpligt att förlägga en större skola i anslutning till 

ett vägnät som inte är dimensionerade för den mängden av trafik som en skola tenderar 

att generera. Staden har inte tagit det initiala helhetsgrepp som vore önskvärt i detta om-

råde, vilket kommer att påverka fastigheten negativt. Planförslaget tillåter byggnation 

fram till aktuell fastighetsgräns vilket ger en begränsning av fastigheten, lämpligen bör 

minst 10 meter prickmark införas utmed fastighetsgränsen. 

Som framgår av ovan är KB Bastiljen 4 starkt kritiska till det planförslag som nu pre-

senterats. Förslaget skulle innebära en begränsning och en stor negativ påverkan avse-

ende vilken typ av verksamhet som kan bedrivas på fastigheten. Kommunen hindrar så-

ledes all framtida utveckling av både den pågående verksamheten och av fastigheten i 

övrigt. KB Bastiljen 4 anser sig lida skada om den slutliga detaljplanen kommer att ut-

formas likt granskningsförslaget. Fastighetsägaren förbehåller sig rätten att yttra sig i 

den vidare processen. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret har haft ett möte med företrädare för Tornstaden 2019-09-17 där 

kontoret beskrivit stadens intentioner med utvecklingen av Högsbo industriområde.  

Tornstaden meddelade på mötet att nuvarande verksamheter i sig inte har någon hög 

bulleralstring men att transporterna till och från samt vid utlastning kan medföra stör-

ningar. Intill Tornstadens fastighet föreslås en skola. Dimensionerande industribuller-

värden för skolverksamhet är skolans utemiljö. Denna planeras att ligga bortvänd från 
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Tornstadens fastighet och visar på mycket låga nivåer, långt under gällande riktvärden. 

Det finns därigenom en möjlighet för utveckling av industriverksamhet på Tornstadens 

fastighet. Denna måste senare däremot ta hänsyn till den intilliggande skolan så att inga 

riktvärden överskrids. Stadsbyggnadskontoret anser inte att det enskilda intresset för 

fastighetsägaren kraftigt begränsas. Att möjliggöra för en större skola inom planområdet 

är ett starkt allmänt intresse.  

Skrivningen i planbeskrivningens bedömning kring rätt till utveckling för befintliga 

verksamheter är skriven utifrån de verksamheter som alstrar nivåer som gör att riktvär-

den är nära att överskridas. Som den är utformad i planhandlingen till granskning 2 

framställs det att alla omkringliggande verksamheter inte får generera mer buller än 

idag. Skrivningen har förtydligats med att verksamheter som idag inte är med och bidrar 

till nivåer som gör att riktvärden är nära att överskridas har en möjlighet att öka sin bul-

leralstring. Det är den sammanvägda ljudbilden som ska gälla. Dock får en eventuell ök-

ning inte medföra att riktvärden överskrids för den föreslagna bebyggelsen. Detta inne-

bär för Tornstadens fastighet att det finns möjlighet för viss ökning av bullerpåverkan. 

Den får dock inte medföra att ljuddämpad sida på bostäder i zon B nattetid påverkas el-

ler att skolgården dagtid påverkas på ett sådant sätt att gällande riktvärden för barns ute-

miljö överskrids. 

En uppdatering av riskbedömning är genomförd utifrån de nya uppgifter om däckhotell 

som framförts i yttrandet, se nedan under rubriken ”Nya förutsättningar”.  

Trafikkontoret har tagit fram ett förslag på trafiklösning anpassad till den nya områdets 

behov. Att området omvandlas medför förändringar men framkomlighet till alla befint-

liga intilliggande verksamheter har studerats. I detta förslag så föreslås ett utbyggt väg-

system och stort fokus har legat på att skapa trygga och säkra gång- och cykelvägar. Det 

har även genomförts en så kallad genomförandestudie (GFS) denna är framtagen av ÅF 

på uppdrag av trafikkontoret. Genomförandestudien visar att föreslaget vägnät och dess 

dimensionering klarar den tänkta trafikbelastningen. 

Plankartan har justerats med en utökad prickmark till 4 meter mot Tornstadens fastighet. 

Den uppdaterade riskbedömningen påvisade inte några större krav på avstånd. Ett van-

ligt avstånd mellan två byggnader är 8 meter för att uppfylla normala brandkrav. Genom 

justeringen läggs halva begränsningen på fastigheten inom planområdet.  

Stadsbyggnadskontoret har under mötet givit Tornstaden möjlighet att yttra sig på för-

slaget med utökad prickmark i öster till 4 meter. I deras svar på remissen kvarstår de vid 

önskemålet om 10 meter.  

Stadsbyggnadskontoret anser inte att det är någon avsevärd ändring av förslaget och att 

de berörda av justeringen blivit hörda och fått möjlighet att yttra sig på justeringen i 

plankartan. Den utökade marken med prickmark har godkänts av exploatören för skol-

fastigheten. 

19. Profundo 

AB Profundo är sedan länge ägare till fastigheten Högsbo 2:3 vilken är fullt uthyrd till 

olika industriändamål. Företaget är i grunden positivt inställda till den tänkta stadsut-

vecklingen men ser ett potentiellt problem när industrilokaler blandas med bostäder. 

Profundo ser en stor risk i att vi på sikt ej kan nyttja vår fastighet såsom nuvarande de-

taljplan föreskriver då verksamheter på vår fastighet kan komma att störa kommande 

bostadsfastigheter på grund av buller, trafik, lukt eller andra orsaker som är fullt nor-

mala för ett industriområde. 

Den befintliga industribullerutredningen tar inte hänsyn till att nuvarande hyresgäster 

kan komma att ersättas av andra hyresgäster som är normala för ett industriområde men 
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då kan komma att avge ett ännu högre buller. Som fastighetsägare av fastigheten 

Högsbo 2:3 förväntar sig företaget att alla eventuella kostnader för att hantera bullerpro-

blematiken emellan de nya bostäderna och det befintliga industriområdet skall bekostas 

av exploatören av de nya bostäderna. 

Profundo förbehåller sig rätten att överklaga detaljplanen om den antas av Göteborgs 

stad samt förbehåller sig även rätten att framföra ytterligare synpunkter på detaljplanen 

vid en eventuell överklagan. 

Kommentar: 

Aktuell detaljplan ligger i linje med de övergripande målen i Göteborgs stads översikts-

plan om en tät och tillgänglig stad. Att utveckla och omvandla det befintliga verksam-

hetsområdet till blandstad är även i linje med det program som finns för området samt 

samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Frölunda-Högsbo. En utveckling i be-

fintlig struktur gör att kompromisser och ställningstaganden mellan olika intressen 

måste ske. Två av de större avvägningarna har rört hanteringen av påverkan av industri-

buller och lukt som dels påverkat bebyggelsens utformning och bedömning av lämplig 

nivå på störning av lukt. Detta har ställts mot befintliga verksamheters möjlighet att fin-

nas kvar och vilken möjlighet till utveckling dessa ska få.  

Utformningen av planförslaget ger möjlighet för fortsatt drift av verksamheterna i linje 

med den störningsgrad de har för området idag och det kan i vissa fall finnas möjlighet 

till ökad bullerpåverkan, se under kommentar till Tornstadens yttrande ovan. Omkring-

liggande verksamheters möjlighet till utveckling finns fortsatt men en sådan utveckling 

behöver anpassas för att inte medföra mer störning än att gällande riktvärden tillåter.  

Sammantaget bedömer stadsbyggnadskontoret att föreslagen bebyggelse som en helhet 

är en lämplig avvägning mellan intresset för verksamheternas möjlighet för pågående 

och framtida utveckling vägt mot intresset att utveckla staden i linje med översiktspla-

nen och tillskapa en stadsomvandling med goda boendemiljöer.  

Ett möte mellan stadsbyggnadskontoret och Profundo har genomförts där staden mer ut-

vecklat har beskrivit de tankar som finns för utvecklingen av denna del av staden. 

Övriga 

20. Postnord  

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 

bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden 

på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatö-

rer som är verksamma i det aktuella området. Kontakta PostNord i god tid för dialog 

gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. En placering 

som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommentar: 

Yttrandet överlämnas till exploatören.  

21. Vattenfall 

Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför 

inget att erinra. 

22. Boende på Kobbegården 21  

Boenden anser att det är viktigt att det i området byggs billiga hyresrätter. Den nypro-

duktion som idag finns runt Sisjön och Högsbo industriområde har en i särklass hög 
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hyra. Att betala närmare 15000 för en fyra är det inte många som klarar ekonomiskt vil-

ket också går att se på efterfrågan av lägenheterna på boplats. En fyra i Hjällbo har över 

1000 sökande medan en fyra i Askegården bara har runt 60, hyran spelar en väldigt stor 

roll i detta. Det bör byggas mer hyresrätter med rimlig hyra.  

Kommentar: 

Nästan hela markytan som är föreslagen för bebyggelse är idag privatägd viket innebär 

att kommunen inte har möjlighet att styra över upplåtelseform eller hyror/avgifter på bo-

städerna. Yttrandet är vidarebefordrat till exploatörerna.   

23. Boende på Ludde Gentzels väg 19  

Området kommer sannolikt att få ett stort behov av kollektivtrafik. Detta har delvis be-

lysts i nyligen utarbetad Fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda (FÖP), med bl.a. 

en framtida omvandling av Dag Hammarsköldsleden till boulevard. I alternativ B i 

denna FÖP verkar det som om det på sikt planeras spårväg i bl a Olof Asklunds gata, 

vilket dock inte finns med i nu aktuellt förslag till detaljplan. Bifogat översändes en 

kartskiss med ett förslag till utbyggnad av spårvägen i hela området med nya spårvägar 

Mölndal-Frölunda 

Kommentar: 

En eventuell spårväg enligt föreslaget i fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda 

ligger långt fram i tiden. Arbetet med aktuell detaljplan har legat före arbetet med den 

fördjupade översiktsplanen. Förslagen eventuell spårväg i Olof Asklund är därför inte 

något som kunnat tas hänsyn till i arbetet med detaljplanen. Detaljplanen har inte tagit 

höjd för en snabbspårväg i Olof Asklunds gata där spårvagnen går separerad från övrig 

trafik.  

Yttrandet är vidarebefordrat till handläggarna inom arbetet med den Fördjupade över-

siktsplanen.   

24. Boende på Norra Dragspelsgatan 10 

Boenden anser att det är trevlig med nya bostäder och har kompletterande synpunkten 

att det bör byggas billigare hyresrätter som ungdomar har råd med. Kollektivtrafiken 

måste också byggas ut och hänga med så det blir mindre biltrafik och avgaser 

Kommentar:  

Nästan hela markytan som är föreslagen för bebyggelse är idag privatägd viket innebär 

att kommunen inte har möjlighet att styra över upplåtelseform eller hyror/avgifter på bo-

städerna. Yttrandet är vidarebefordrat till exploatörerna. Stadsbyggnadskontoret håller 

med om att det är av största vikt att bygga ut kollektivtrafiken i området, projektet kom-

mer bland annat att finansiera en ny expressbusshållplats och dialog med Västtrafik har 

skett angående att stärka befintlig busslinje som går genom området idag.   

25. Boende på Norra Dragspelsgatan 11  

Boenden anser att det är bra att det byggs bostäder i Göteborg. Det är viktigt att bygga 

billiga hyresrätter istället för bostadsrätter som många inte har en chans att leva i. Det är 

också viktigt att det finns bra lokaltrafik dit så att människor kan tas sig lätt dit. 

Kommentar: 

Se svar till tidigare yttrande.  
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26. Boende på Smaragdgatan 2  

Boenden anser att det är bra att det byggs fler bostäder men det är även viktigt att det är 

billiga hyresrätter som byggs. Alla är inte höginkomsttagare och alla har rätt till en bo-

stad. Det är även viktigt att när det byggs nytt att det finns bra kollektivtrafik. Äng-

gårdsbergen behövs även göras tillgängligt på andra sätt än med bil. Viktigt att tänka på 

miljön och att se till att alla bostadsområden är lättillgängliga för alla. 

Kommentar: 

Se svar till tidigare yttrande angående hyreskostnader och kollektivtrafik. 

Utöver kollektivtrafiksatsningarna så kommer projektet att finansiera bättre kopplingar 

under och över Dag Hammarskjölds led samt en bättre koppling för gång- och cykeltra-

fik upp längs med Gruvgatan upp mot Änggårdsbergen.  

 

Nya förutsättningar 

Risk berg 

Efter att planen gick ut på granskning 2 skedde ett ras intill pegmatitbrottet norr om 

planområdet. Till följd av detta har en kompletterande bergsbesiktning genomförts. 

Denna visar på att tidigare bedömningen kring naturområdet i och intill planområdet 

fortsatt bedöms som säker förutsatt att föreslagna bergssäkringsåtgärder genomförs.  

Den kompletterande utredningen har sänts på remiss till Länsstyrelsen, Platzer och 

Park- och Naturförvaltningen. 

Länsstyrelsen och Platzer har valt att inte lämna ett yttrande på remissen.  

Park- och Naturförvaltningen svarar:  

Baserat på bilagt PM anser Park- och Naturförvaltningen inte att raset föranleder juste-

ringar i plankarta eller i planhandlingar, utöver nedan nämnda justering. Detta förutsatt 

att tidigare utredning kring behov av bergsäkringsåtgärder genomförs i samband med 

planen samt att egenskapsbestämmelse inom NATUR (skydd alternativt stängsel) till-

kommer, enligt tidigare överenskommelse. Park- och Naturförvaltningen ställer sig fort-

satt negativa till att anlägga den föreslagna stig mellan bostäder och naturreservat som 

nämns i bilagt PM. Detta med anledning av att Park- och Naturförvaltningen inte anser 

det lämpligt att anlägga allmänna gångvägar eller andra anläggningar för allmänhetens 

nyttjande inom ett rasriskområde, oavsett riskens storlek. Utifrån de långsiktiga risker 

som synliggörs i PM:et är detta inte en plats där Park- och Naturförvaltningen förordar 

att naturanläggningar anläggs. Allmänhet och boende kan nå naturreservatet via befint-

lig entré vid Gruvgatan, alternativt på egen risk söka sig upp i berget. Med bakgrund i 

detta önskar förvaltningen att stigen utgår från samtliga planhandlingar och föreslaget 

exploateringsavtal 

Kommentar: 

Angående gångväg i naturmark, se kommentar till Park- och Naturnämndens yttrande. 

Detaljplanen varken förutsätter eller omöjliggör en gångväg i naturmarken intill Äng-

gårdsberget.  

Risk däckhotell 

Till följd av inkomna nya fakta gällande risk för brand i en verksamhet intill planområ-

det har en komplettering av riskutredningen tagits fram. Denna visar på att det inte före-

ligger någon risk för skolan eller något krav på planbestämmelser med avseende på risk. 

Den kompletterade riskbedömningen har sänts på remiss till Tornstaden, Räddnings-

tjänsten, Platzer, Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen.  
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Länsstyrelsen och Platzer har valt att inte lämna ett yttrande på remissen.  

Tornstaden svarar på remissen i linje med yttrandet till granskning 2. Tornstaden lämnar 

inga synpunkter på den framtagna utredningen.  

Miljöförvaltningen lämnar inga synpunkter på de tekniska olycksrisker som redogörs 

för i utredningen. Miljöförvaltningen ser potentiell risk för bullerstörning och störning 

från lösningsmedelsanvändning och anser att dessa frågor behöver utredas vidare om 

planarbetet ska fortgå.  

Räddningstjänsten har i denna remiss svarat att de anser att frågan är tillräckligt belyst i 

planarbetet.  

Kommentar: 

Tornstaden: Se kommentarer till Tornstadens yttrande. 

Miljöförvaltningen: Angående buller från verksamheten, se kommentar till Tornstadens 

yttrande. Angående lösningsmedelsanvändning: Planen kan inte reglera eventuell lös-

ningsmedelsanvändning i industriverksamheterna i omkringliggande fastigheter. Den 

kompletterade riskbedömningen kommer inte fram till att någon särskild planbestäm-

melse krävs med avseende på risk från verksamheten. Planområdet kommer omgärdas 

av ett industriområde och verksamheter i intilliggande fastigheter kan komma att ändras 

över tid. Se även kommentar till Miljö- och Klimatnämndens yttrande.  

Revideringar  
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att: 

Skyddsbestämmelse 

Skyddsbestämmelse i naturmark ”skydd” har införts för att förtydliga att åtgärder inom 

naturmarken som avser genomföras för att genomföra bergssäkringsåtgärder ska ge-

nomföras. 

Prickmark 

Till följd av fastighetsägaren Tornstadens yttrande med ny information angående vilken 

verksamhet fastigheten innehåller har plankartan justerats med en utökad prickmark till 

4 meter mot Tornstadens fastighet. Information om justeringen har lämnats till Tornsta-

den. Justeringen är även avstämd med exploatören för skolan som berörs och de har 

godkänt ändringen.  

u-område 

Till följd av Nämnden för Kretslopp och Vattens yttrande införs ett u-område på skol-

fastighetens södra del. Ytan är sedan tidigare prickmark och justeringen är avstämd med 

exploatören. 

E-område 

E-område har justerats 1 meter. Justeringen genomförs med anledning av Nämnden för 

Kretslopp och Vattens yttrande. Justeringen är avstämd med Park- och Naturförvalt-

ningen som har godkänt justeringen.  

Skyfall 

Skyfallsbestämmelse har införts i två kvarter som bekräftar rekommendationer i sky-

fallsutredningen. Planbestämmelserna är ett förtydligande av krav i skyfallsutredningen 

där även planens intention med stadsmässighet och entréer mot gatan vägts in. Juste-

ringen har stämts av med de exploatörer som påverkas. 
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Buller PM  

Texten i dokumentet buller-PM har införlivats i planbeskrivningen då informationen av 

industribullernivåer anses lämpligt att även presentera i planbeskrivningen för fortsatt 

hantering i bygglovet. 

Mobilitet och parkering 

Det parallella arbetet med att ta fram en mobilitets- och parkeringsutredning har färdig-

ställts och planbeskrivningen har justerats utifrån detta arbete.  

Industribullerbestämmelse 

Industribullerbestämmelsen gällande ljuddämpad sida har kompletterats med att de även 

ska uppfylla kravet för ljuddämpad sida avseende trafikbuller. Justeringen sker för att 

ligga i linje med hanteringen i Boverkets vägledning 2015:21.  

Industribuller i planbeskrivningen 

Till följd av Tornstadens yttranden sker ett förtydligande kring beskrivningen angående 

befintliga verksamheters möjlighet till ökad bulleralstring som ligger under riktvärdena.  

 

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

planhandlingarna och vissa plantekniska mindre justeringar har genomförts på plankar-

tan. Bland annat har ordningen på planbestämmelserna justerats och i några fall precise-

rats utan att innebörden av bestämmelsen förändrats. Eftersom revideringarna inte inne-

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

 

 

 

 

 

Karoline Rosgardt  

Planchef 

 

Maria Lejon 

Projektledare 
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Sändlista under  
granskning 2 
 
Kommunala nämnder och bolag m.fl.  

Fastighetsnämnden/kontoret  

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme)  

Göteborg Energi Gasnät AB  

Göteborg Energi GothNet AB  

Göteborg Energi Nät AB  

Göteborgs Stads Parkerings AB  

Idrotts- och föreningsnämnden/förvalt-

ningen  
Kretslopp och Vatten  
Kulturnämnden/förvaltningen  

Lokalnämnden/förvaltningen  

Lokalsekretariatet  

Miljö- och klimatnämnden/Miljöförvalt-

ningen  
Namnberedningen och GDA adresser  

Park- och naturnämnden/förvaltningen  
Räddningstjänsten Storgöteborg  

Social resursnämnd  

Stadsdelsnämnden/förvaltning i Askim-  
Frölunda-Högsbo  
Stadsledningskontoret  

Trafiknämnden/kontoret  

Utbildningsnämnden/förvaltningen  
 
Statliga och regionala myndigheter  
m.fl.  

Business Region Göteborg AB  

Försvarsmakten Högkvarteret, HKV  

Göteborgsregionen (GR)  

Lantmäterimyndigheten  

 

 

 

 

 

 

 

Länsstyrelsen  

Polismyndigheten  

PostNord Produktion VO Göteborg  

(fd.Posten AB)  

Skanova Nätplanering D3N  

Swedavia AB  

Trafikverket  

Vattenfall Eldistribution AB  

Västfastigheter Ledningsstab, Flygplats-

chefen  
Västtrafik AB  
 
Grannkommuner  

Mölndal  
 
Sakägare  

Utsänt enligt fastighetsförteckning 

 
Bostadsrättsinnehavare, hyresgäs-
ter,  
boende  

De som tidigare yttrat sig i ärendet,  

samt  

Hyresgästfören. Region V Sverige  

 
Övriga  

De som tidigare yttrat sig i ärendet,  

samt 

Funktionsrätt Göteborg (tidigare HSO;  
Handikappfören. Samarbetsorgan)  

Naturskyddsföreningen i Gbg  

Swedegas  

Företagarföreningen Högsbo-Sisjön
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Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress: Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Torun Signer 

Planhandläggare
010-2245494

torun.signer@lansstyrelsen.se

Göteborgs stad
sbk@sbk.goteborg.se 
Ert diarienummer: 1337/15

Granskningsyttrande över detaljplan för 
stadsutveckling vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen 
Högsbo i Göteborgs kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 21 maj 2019 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
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 anser att det är beklagligt att alla de åtgärder som planerades i 
tydligare förslag för att minska luktspridningen inom planområdet nu inte kommer 
till stånd. Lukten riskerar att leda till störningar för de boende och i förlängningen 
inskränkningar i Pågens verksamhet. Länsstyrelsen kan inte göra någon annan 
bedömning än kommunen att lukten inte kan förväntas ge negativa hälsoeffekter 
men ser stor risk att den framtida boendemiljön blir sämre än förväntat. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller

till risken för olyckor, översvämning eller erosion

I tidigare granskning ansåg Länsstyrelsen att en förutsättning för att planen ska 
kunna genomföras är att det säkerställs att bulleråtgärder genomförs för 
industribuller från Pågens verksamhet innan byggnationen tas i bruk. Vidare 
förutsätts att luktproblematiken från Pågens och Kahls kafferosteri säkerställs och 
åtgärdas innan byggnationen tas i bruk. I granskning 2 framkommer det att inga 
åtgärder vidtas för varken buller eller lukt från Pågens verksamhet. 

mailto:sbk@sbk.goteborg.se
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Buller
Vad gäller buller så har byggnaderna närmast Pågens säkrats med att det byggs 
parkeringshus, kontor och en skärmande vägg sätts upp och att dessa byggnader 
byggs i etapp 1. Detta innebär att planen reglerar så att inga bostäder får 
bullernivåer över Boverkets riktvärden för industribuller. Länsstyrelsen anser att 
detta är gjort på ett tillfredställande sätt. 

Lukt 
En luktutredning är genomförd och Länsstyrelsen anser att denna utredning är 
tillräcklig. Länsstyrelsen delar slutsatserna i utredningen att de krävs åtgärder 
enligt utredningen för att säkerställa att området ska kunna anses lämpligt för 
föreslagen bebyggelse. För Kahls kafferosteri kommer åtgärder vidtagas utifrån 
utredningen vilket säkerställs med avtal innan planen antas. Länsstyrelsen vill ta 
del av dessa avtal innan planen antas. Inga åtgärder kommer att göras på Pågens 
verksamhet. 

Luktutredningen, miljökonsekvensbeskrivningen och planbeskrivningen 
konstaterar att en tydlig lukten från Pågens verksamhet riskerar att förekomma 
inom en stor del av området. Lukten förväntas upplevas som störande för de 
framtida boende även om det inte finns något som indikera att lukten skulle ge 
några negativa hälsoeffekter. 

Länsstyrelsen kan inte göra någon annan bedömning än kommunen att lukten inte 
kan förväntas ge negativa hälsoeffekter. Dock anser Länsstyrelsen att de finns en 
stor risk att människorna som bosätter sig i området kommer att utsättas för 
olägenheter på grund av lukt. Länsstyrelsen kan inte bedöma störningens 
långsiktiga påverkan på människors hälsa. Detta kan i förlängningen leda till att 
Pågen drabbas av krav på åtgärder som inskränker nuvarande verksamhet. Enligt 
förarbetena till PBL så framgår det att kommunen i sin planering inte bör ta beslut 
som kan föranleda ingripanden från tillståndsmyndigheten i efterhand. 
Länsstyrelsen anser därför att tillståndsmyndighetens bedömning av planens 
konsekvenser för befintliga verksamhet och risken för olägenhet för de boende bör 
väga tungt.  

Synpunkter på granskningshandlingen 

Risk
Det norra kvarteret möjliggör placering av skola och vård, båda två verksamheter 
som är att se som svårutrymda lokaler. I riskbedömningen konstateras att för att det 
ska vara möjligt att placera sådan verksamhet i den södra eller östra delen av det 
norra kvarteret så behöver gasolen som finns i verksamhet #14 placeras i 
förvaringsskåp i lägst klass EI60. I granskningsutlåtandet framgår att ett avtal 
kommer att upprättas till antagandet för att säkra detta. Länsstyrelsen anser 
generellt att avstånd är att föredra då det finns en osäkerhet i hur avtalslösningar 
står sig över tid. I detta fall kan vi acceptera ett avtal men detta måste bifogas 
antagandehandlingarna. 

På plankartan regleras i övrigt att utrymning ska kunna ske bort från riskkällor 
genom att utrymma förskola in mot gård. 
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Skyfall
En uppdatering av skyfallsanalysen har gjorts. Den visar på att höjdsättning av 
gator behövs för att leda ytvatten rätt. Detta är reglerat på plankartan. Ytterligare 
åtgärder, såsom t.ex. kantstöd, krävs på vissa ställen. Dessa regleras inte men är 
viktiga att beakta i det fortsatta arbetet för att inte orsaka en förvärrad situation 
nedströms ny bebyggelse.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

De dispenser från biotopskyddet och reservatsföreskrifterna som behövs för att 
genomföra planen har beviljats. Dock behöver planbeskrivning uppdateras så att 
det framgår att dispens har lämnats och vilka villkor som dispenserna har förenats 
med. I aktuell planbeskrivning framgår det från vissa stycken att dispens har 
meddelats medan det i andra stycken går att läsa att dispens har lämnats in och att 
kommunen väntar på beslut.

Länsstyrelsen anser vidare att bör finnas en upplysning på plankartan att 
planområdet gränsar till naturreservatet Änggårdsbergen. Det är av största vikt att 
arbeten inte får ”sprida” sig in i naturreservatet, varken under bygg- eller 
boendeskede. 

Detta beslut har fattats av funktionschef Nina Kiani Janson efter föredragning av 
Torun Signer. I den slutliga handläggningen har även Länsstyrelsens Tvärgrupp 
Göteborg, deltagit.

Nina Kiani Janson 

                                                          Torun Signer

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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K.1 
Omslagsbild. Flygvy över stadsdelen.
Rendering: Okidoki Arkitekter.
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Förord
Kvalitetsprogrammet är en bilaga till 
Detaljplanen för Stadsutveckling vid 
Olof Asklunds gata. Det har framställts 
av Okidoki Arkitekter och 02 Landskap 
i samråd med Stadsbyggnadskontoret 
Göteborgs Stad, Trafikkontoret, 
exploatörer och ÅF. 

Så läser du kvalitetsprogrammet
Kvalitetsprogrammet är upplagt i tre 
kapitel. Stadsdelen beskriver övergripligt 
ambitionerna och förutsätt ningarna 
i området medan kapitlen Allmän 
platsmark och Kvartersmark gör några 
principiella nedstamp på viktiga platser i 
blivande Södra Änggården.

Parallellt med Kvalitetsprogrammet görs 
en genomförandestudie (GFS) av ÅF med 
färdigställande hösten 2017.

Kvalitetsprogrammet är en bilaga till 
detaljplanen.

Arbetsprocess

Kvalitetsprogrammet baseras på 
material framtaget till en Handbok för 
Södra Änggården, initirerad av Platzer 
Fastigheter. Det materialet har sedan 
arbetats vidare med i en serie möten 
under våren 2017.
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Syfte

Syfte med kvalitetsprogrammet
Detta kvalitetsprogram har upprättats 
av Platzer AB och Wallenstam AB som 
en bilaga till detaljplanen för Olof 
Asklunds gata i Högsbo, Göteborg, 
hädanefter kallat Södra Änggården. Det 
kompletterar planbeskrivningen och 
visar på en grundläggande basstandard 
som säkrar stadsdelens attraktivitet och 
kvalitet på kort och lång sikt. 

Programmet identifierar och motiverar 
inom vilka delar av stadsdelen som en 
högre ambition än standardutformning 
är önskvärd. Det beskriver och förklarar 
även kopplingar och gränssnitt 
mellan privat kvartersmark och 
allmän platsmark, för att skapa en väl 
sammanhållen stadsdel.

Då utbyggnaden av Södra Änggården 
kommer att ske under lång tid är 
kvalitetsprogrammet ett verktyg för att 
säkra att de kvaliteter som eftersträvas 
finns med under projektets gång. 
Programmet utgör ett hjälpmedel 
för kommande projektering, 
bygglovshantering, byggande och 
förvaltning av bebyggelsen och 
anläggningar inom planområdet.
Syftet är att inspirera till att utveckla 
stadsdelen långsiktigt och bidra till en 
god livsmiljö för människor.

K.2 
Området fullt utbyggt. SKALA 1:3000 (A3)
Illustrationsplan: Okidoki Arkitekter.

Hanteras i separat detaljplan.
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Bakgrund

Beläget mellan skog & stad
Nordöstra Högsbo, blivande Södra 
Änggården, är idag ett typiskt 
verksamhetsområde utbyggt från 1960-
talet och framåt.  Det är beläget på kort 
cykelavstånd från Linnéplatsen, och 
med direktkontakt till Änggårdsbergens 
naturreservat. Med cykel når man 
även havet på kort avstånd. Pågens 
bagerianläggning utgör ett tydligt 
landmärke för stadsdelen.

Idag når man stadsdelen lättast med bil 
från Dag Hammarskjöldsleden, antingen 
från Linnéplatsen i norr eller från 
Järnbrott och Sisjön i söder.

Dag Hammarskjöldsleden är planerad 
att omvandlas från trafikled till 
boulevard, vilket gör att Södra 
Änggården kommer få ett bättre 
stadsläge i framtiden.

Upprinnelsen till projektet var ett intiativ 
från Platzer Fastigheter, som äger ett 
flertal av fastigheterna i området.

Södra Änggården ingår i Göteborg 
Stads storsatsning på bostadsbyggande 
BoStad 2021. Totalt i denna satsning 
ingår uppförandet av 7000 bostäder över 
hela Göteborg, där Södra Änggårdens 
första etapp står för 600 av dessa.

Planen för Södra Änggården medger 
totalt ca 1 900 lägenheter.

K.3 
Området idag.
Illustration: Okidoki Arkitekter.
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Mål

Målsättning för stadsdelen
 ▷ Att skapa en stadsmiljö för alla med 
mottot ”Välkommen till ett skönare 
stadsliv”. 

 ▷ Området Södra Änggården, 
hädanefter kallat stadsdelen, 
blir i sin helhet en ny port till 
Änggårdsbergens naturreservat.

 ▷ Kvartersstaden ska användas som 
ett tydligt ramverk, inom vilket stort 
utrymme lämnas för variation i 
gestaltning. 

 ▷ För att uppnå det ”sköna stadslivet” 
krävs en viss nivå av täthet, 
variationsrikedom och service. Under 
den första etappen koncentreras 
byggnationen i några kvarter för 
att skapa ett stadssammanhang 
sinsemellan från första början. 

 ▷ Närheten till Änggårdsbergen är 
en styrka i området, vilket ska 
förstärkas.

 ▷ Stärka kopplingarna till 
omkringliggande områden.

K.4 
Området fullt utbyggt.

Illustration: Okidoki Arkitekter.

Hanteras i separat detaljplan.



KVALITETSPROGRAMK Introduktion

8 | Version: mars 2019



1 Stadsdel

Kapitlet beskriver övergripligt stadsdelen Södra 
Änggården. Här presenteras vad som föreslås på 
vilken plats och varför.
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Stads
byggnadsidé
En varierad stadsmiljö

En stadsdel som ska ha möjlighet att vara 
till för alla kräver en variationsrik miljö 
med olika typer av platser, byggnader 
och funktioner. I Södra Änggården skapas 
platser för barn och för gamla, gratis 
aktiviteter som lekplatser och parker 
men även utrymme för kommers och 
arbetsplatser. 

Staden och kvarteret

Kvartersstaden används som ett tydligt 
ramverk där gator och allmän plats-
mark utgör en gemensam bas. Stort 
utrymme lämnas för variationsrikedom 
på kvarters mark. Genom att successivt 
byta ut vissa av dagens byggnader mot 
nya kvarter, kommer stadsdelen att 
växa fram tillsammans med det som re-
dan finns.  Utformningen  ska bidra till ett 
hållbart resande och främja gång, cykel 
och kollektivtrafikresande.

De olika aktörernas samspel och 
arkitektoniska variationer sinsemellan 
ligger till grund för den mix som är 
kärnan i upplevelsen av stadsrummet 
och kvarteren i Södra Änggården.

Strategier för att uppnå variation:

• Olika typologier som kompletterar varandra
• Flera ägandeformer och olika innehåll
• Byggnadshöjder anpassas efter ljusinfall
• Skiftande material och detaljer

1.5 
Stadsdelen Södra Änggården. 
Illustrationsplan: Okidoki Arkitekter.
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Porten till Änggården
Södra Änggården blir i sin helhet en ny 
port till Änggårdsbergens naturreservat. 
Stadsdelen utgör en målpunkt med 
sina bostäder och arbetsplatser, men 
den bidrar också till att tillgängliggöra 
Änggårdsbergens naturreservat från 
intilliggande områden i sydväst. 

Stadsdelen ska bli tät, grön, variations- 
och innehållsrik, samt landa i Högsbo 
som en skön bit stad med närkontakt till 
natur.

Grönstrukturen

Närheten till Änggårdsbergen är en 
styrka i området, vilken ska förstärkas 
genom gestaltningen av gator, parker 
och torg.

Stråk till grönområden och vegetation 
kopplar samman kvarter och gata med 
naturområdena. 

Södra Änggården i korthet:

• Stadsdelen blir en port till Änggårdsbergen 
• Täthet och närhet gör stadsdelen livfull
• Närhet till grönområden förstärks genom 

stråk från stad till grönska

1.6 
Södra Änggården från Änggårdsbergen.

Rendering: Okidoki Arkitekter.

Stadsdel
KVALITETSPROGRAM
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Bikeability, miljö och tillgänglighet 

Ambitionen är att stadsdelen ska ha ett 
aktivt gatuliv. Det innebär god tillgång 
till lokaler och handel, men även att det 
ska finnas plats för olika trafikslag inom 
området samt att förstärka trafikslagens 
anslutningar till sin direkta omgivning.

Bikeability  det levande cykelstadslivet

Bikeability betyder stort fokus på cykling 
vilket, tillsammans med ändamålsenlig 
gestaltning, ger tillbaka rörelsefriheten 
till människorna i staden. Stadsdelens 
centrala läge och stråkens flacka topologi 
gör valet av cykel till ett rimligt alternativ 
för fler. Resultatet är gator med platt men 
tydlig hierarki som dimensioneras efter 
andelen trafikslag. 

Miljösmart

Södra Änggården utformas så att ett 
resurseffektivt leverne underlättas. En 
långsiktigt miljösmart stadsdel med 
energieffektiva byggnader och gator där 
hållbara transporter möjliggörs.

Tillgängligt

Kollektivtrafik, entréer och stråk är 
tillgängliga – inga onödiga hinder. 
Områdets funktioner anpassas med god 
framkomlighet för rullator och rullstol.

Paradigmskifte:

• Bikeability främjas och cykel blir ett rimligt 
transportalternativ för fler

• Gestaltning medger stor rörelsefrihet
• Rullator och rullstol är trafikslag vars 

framkomlighet säkerställs i stadsdelen

1.7
Gatuvy över Olof Asklunds Gata.
Rendering: Okidoki Arkitekter.
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Stadsliv för människor
Stadsdelen anpassas till den mänskliga 
skalan och hastigheten. Det innebär 
gångvänliga gator med en varierad 
bottenvåning och tydliga rumsliga 
sammanhang av både privat och 
offentlig karaktär. Gatan blir det 
tydligaste offentliga rummet där 
stadsdelens invånare möts. Gården 
utgör kvarterets mötesplats som stödjer 
de boendes behov av användbara 
utemiljöer för cykelmek, odling och lek.

Förankring under byggtiden

För att uppnå ett skönt stadsliv krävs 
en viss nivå av täthet, variation och 
service.  Under den första etappen 
koncentreras byggnationen till några 
täta kvarter och en stadsdelspark för 
att skapa ett sammanhang direkt. Från 
bebyggelsen leder ett tydligt stråk längs 
Fältspatsgatan till Änggårdsbergen, som 
tillsammans med skolbyggnader och 
skolgård möter skogsbrynet. 

För att skapa en bra bostadsmiljö 
redan från start är ambitionen att sätta 
ut tillfälliga åtgärder/installationer/
funktioner. Byggherrar kommer ansvara 
för detta. Konst och innovation i 
inledningsskedet uppmuntras och kan 
även leva kvar som permanenta inslag.

Människor i fokus:

• Gator och offentliga rum förhåller sig till 
den mänskliga skalan

• Täthet, variation och service bär upp området
• Tillfälliga åtgärder, konst och innovation 

under byggtiden

1.8
Inspiration – Porten till Änggårdsbergen. Serpentine Gallery 
Pavilion 2013, London; av Sou Fujimoto. Foto: George Rex.

1.9
Kan en gungställning vara en busshållplats? 
Foto: Karolina och Adam Kozłowscy på 3citizens

1.10
Tillfälliga platser accentuerar stråk. Bältesspännarparken, Göteborg.
Foto: 02landskap. 

1.11
Jätteägg. Konst i Änggårdsbergen idag, konstnär okänd.

Foto: Okidoki Arkitekter. 

Stadsdel
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Läget i staden 
Goda förutsättningar
Södra Änggården har gynnsamma 
grundförutsättningar att bli en 
välfungerande stadsdel med dess 
strategiska placering i staden. 

Att leva utan bil i Södra Änggården

Området förses med effektiv 
stadsstruktur, bra handel med tillgång 
till parker och natur. 

Söder om Södra Änggården, mindre än 
1500 meter från planområdet, ligger 421 
som har det mesta inom volymhandel. 
På ca 2 km avstånd finns Frölunda Torg 
med ännu större utbud. Med ett område 
välförsett med kollektivtrafik och 
cykelbana kommer de boende enkelt 
att kunna ta sig dit. En stadsdel där det 
på riktigt fungerar att leva utan bil. Inte 
minst med god tillgång på lastcyklar, 
välutformade cykelparkeringar och 
kanske cykelpooler. 

DISTANS (KM) PLATS

0,5 Änggårdsbergen

2,0 Ruddalen

2,5 Slottsskogen

4,0 Askimsviken

Sjöbergen

4,5 Sandsjöbacka

5,0 Delsjön

Önneredsviken

5,5 Saltholmen

Till Göteborg C
GÅNG  83 MIN
CYKEL 30 MIN
BIL (MED TRÄNGSELAVGIFT) 14 MIN
BUSS  32 MIN
BUSS + SPÅRVAGN 25 MIN

Till Linnéplatsen
GÅNG  50 MIN
CYKEL 15 MIN
BIL (MED TRÄNGSELAVGIFT) 6 MIN
BUSS  15 MIN
CYKEL + SPÅRVAGN    9 MIN
GÅNG + SPÅRVAGN  23 MIN

Till Frölunda Torg
GÅNG  31 MIN
CYKEL 9 MIN
BIL  6 MIN
BUSS  17 MIN
BUSS + SPÅRVAGN    20 MIN

Till Änggårdsbergen
GÅNG  0 MIN
CYKEL 0 MIN
BIL 0 MIN
BUSS  0 MIN

Till Askimsbadet
GÅNG  56 MIN
CYKEL 14 MIN
BIL 6 MIN
BUSS  27 MIN

1

KM

1

2

2

3

3

4

5

6

4

5

6

RAMBERGET

SANDSJÖBACKA

SISJÖN

ASKIMSVIKEN

NÄSET

SALTHOLMEN

RUDDALEN

ÄNGGÅRDSBERGEN

SÖDRA ÄNGGÅRDEN

KORSVÄGEN

MÖLNDAL C
FRÖLUNDA TORG

LINNÉPLATSEN

GÖTEBORG C

LINDHOLMEN

SLOTTSSKOGEN

SJÖBERGEN

DELSJÖN

SAFJÄLLET

1.12 
Avståndszoner baseras på fågelvägen. Pendlingstider är beräknade med GoogleMaps ruttberäknare. 
Illustration: Okidoki Arkitekter. 

Utan bil:

• Kvaliteter som närhet till hav, stad och skog 
gör stadsdelen attraktiv

• Läget medger ett bilfritt liv där transporter 
kan göras med cykel
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Området idag

Stadsdelen är belägen i närhet till 
Göteborgs centrum. Idag är den ett 
typiskt verksamhetsområde utbyggt 
från 1960-talet och framåt. Här finns 
flera bagerier, lager, verkstäder, handel 
och en större second handbutik. 

Mellan skog & stad

Området ligger i gränsen mellan skog 
och stad, vilket  ger förutsättningar för 
invånarna att få tillgång till både urbana 
miljöer och natur i närheten.

Änggårdsbergen och 
naturreservatet 

Änggårdsbergens naturreservat är 320 
hektar och har ett nät av stigar. Inom 
reservatet finns flera västsvenska 
naturtyper som ljunghed och myrmark, 
vitsippsdal och ett arboretum med 
exotiska träd. Friluftskopplingarna över 
berget förbinder stadsdelen med såväl 
Botaniska Trädgården som Guldheden, 
Toltorpsdalen och Eklanda.

1.13 
Drönarbild; tagen över dagens område. © Drönartjänst.

1.14 
Skog, stenbrott, DIY-spänger och utsikt. Änggårdsbergen idag. 

Foton: Okidoki Arkitekter

Området:

• Typiskt industriområde från 60-talet
• Nära stad och skog
• Angränsar till Änggårdsbergens 

naturreservat

Stadsdel
KVALITETSPROGRAM
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Cykelstråk och kollektivtrafik

I Södra Änggården skapas en stadsdel 
med starkt cykelfokus, där kollektiva 
och hållbara färdmedel blir en 
investering i framtiden. Ett finmaskigt 
och inbjudande cykelnät ansluts till 
befintliga cykelstråk och bidrar till ett 
trevligare stadsrum. Det genererar även 
god potential för en första koppling för 
terrängcykelstråk till Änggårdsbergen i 
området. 

Förutsättningar ges som gör det 
attraktivt för att de boende att åka 
mycket kollektivt och minska det 
ofrivilliga bilåkandet. Ambitionen är 
att åstadkomma en ny bra hållplats för 
expressbuss vid leden. 

Lägets förutsättningar:

• Närheten till staden och naturen ger 
goda förutsättningar för cyklism och 
kollektivtrafik

• Möjlighet att koppla på sig befintliga GC-nät 
och utöka kollektivtrafik

Befintlig busslinje

Ny hållplats

Befintlig expressbusslinje

Förslag ny expresshållplats

Förslag ny busslinje på sikt

Befintligt cykelstråk
Cykelpendlingsstråk
Föreslagna nya cykelbanor

Befintlig spårvagnslinje

1.15 
Överordnad trafikstruktur idag samt tänkt utbyggnad. 
Illustration: Okidoki Arkitekter.
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SÖDRA ÄNGGÅRDEN  
Utbyggnad fr. 2020 

1 900 bostäder

NORRA HÖGSBO
Utbyggnad 2020-30-talet

ca 2 500 bostäder

TUNNLANDSGATAN
Byggnation pågår  

ca 70 bostäder

DAGHAMMARSKJÖLDS BOULEVARD
Oklar tidplan 

ca 25 000 bostäder

FLATÅS PARK
Byggnation pågår  
ca 600 bostäder

DISTANSGATAN
Klart 2021  

ca 300 bostäder
MANDOLINGATAN

Klart 2021 
ca 600 bostäder

RADIOTORGET
Klart 2021 

ca 125 bostäder

PRIPPSOMRÅDET
Utbyggnad inom 5-15 år

ca 3 000 bostäder

GAMLA SCA-HUSET
Utbyggnad inom 5-10 år

ca 1 300 bostäder

NYMILSGATAN
Klart 2021  

ca 300 bostäder

BANKOGATAN
Byggnation pågår  

ca 60 bostäder

Planerade närliggande projekt 
Det finns tankar på att omvandla Dag 
Hammarskjöldsleden från trafikled till 
boulevard. Tydligt i centrum av denna 
stadsförädling och förtätning ligger 
Södra Änggården. 

Kring den planerade boulevarden sker 
redan nu utbyggnad av kringliggande 
stadsdelar. 

I samband med utbyggnaden av Södra 
Änggården ses befintliga kopplingar 
till närliggande områden över och 
förbättras framförallt avseende gång- 
och cykeltrafik.

1.16 
Närliggande bostads- och stadsbyggnadsprojekt. 

Foto © Göteborgs Stad; illustration av Okidoki Arkitekter.

I centrum:

• Boulevardiseringen av leden medför 
förbättrade stadskvaliteter på sikt

• Flera planerade projekt i närliggande 
områden bidrar till att Södra Änggården 
växer ihop med övriga staden

Stadsdel
KVALITETSPROGRAM
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Strukturplan 

Kvartersstruktur
Södra Änggården byggs som en 
rutnätsstad efter en sammanvägning 
av dagens förutsättningar och 
morgondagens visioner.

Kvarterens storlek i Södra 
Änggården bygger på befintliga 
fastighetsindelningar och 
byggnadsmått. Under stadsdelens 
utbyggnad kan strukturen växa fram 
tillsammans med det befintliga.

Människor i rörelse

Rutnätsstaden är skräddarsydd för ett 
bra stadsliv idag men är anpassningsbar 
för morgondagens behov. Den är 
fundamentet för en stadsmiljö med 
tydlig indelning mellan privat och 
offentligt. En kvartersgemensam gård 
utgör invånarnas halvprivata uterum 
medan rörelserna inom stadsdelen leds 
ut och samlas på gatan. Attraktiva och 
välutformade gaturum uppmuntrar till 
gång när man ska förflytta sig på kort 
distans men som även är effektivt för 
cykling längre sträckor. 

16 våningar

1-4 våningar

Befintlig bebyggelse

5-8 våningar

Rutnätsstruktur Inom Vallgraven; 500 m i 
rutnätsstad ger en stor närhet till många 
funktioner och uppmuntrar förflyttning till fots. 
Illustration: Okidoki Arkitekter.

Villa/Bil-struktur Eklanda; 500 m i 
förortsstruktur erbjuder dålig närhet till 
funktioner som handel och service vilket 
uppmuntrar till förflyttning med bil. 
Illustration: Okidoki Arkitekter.

1.17 
Kvartersstrukturens möjligheter till variation.
Situationsplan: Okidoki Arkitekter.

18 | Version: mars 2019
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Grönkilen

Olof Asklunds gata ÄnggårdsbergenPågen

Gruvgatan Fältspatsgatan"Glimmergatan"

Sektion A-A - Längs Olof Asklunds gatan riktning österut.

Sektion B-B - Längs Fältspatsgatan riktning norrut.
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1.18 
Orienteringsfigur för 
sektionsdragningar genom området.
Illustration: Okidoki Arkitekter.

1.19
Stadsdelen i relation till Änggårdsbergen.

Sektioner: Okidoki Arkitekter.  

Stadsdelssektioner
Vertikala kopplingar

I Södra Änggården skapas en varierad 
stadssiluett för de boende inom 
området och omgivande stadsdelar. 
Stigar och visuella kopplingar upp i 
bergen förstärks. Varierad byggnadshöjd 
och -typ ger bra förutsättningar för 
staden och Änggårdsbergen att vävas 
ihop. 

Gatan parallellt norr om Fältspatsgatan 
är ett viktigt stråk genom stadsdelen 
och benämns hädanefter Glimmergatan. 

Stadsdel
KVALITETSPROGRAM
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Stadsdelens funktioner
Den blandade staden består av flera 
funktioner som samverkar och bidrar till 
minskat transportbehov. Arbetsplatser, 
skola samt service och handel befolkar 
stadsdelen dagtid. Bostäder, sport och 
friluftsliv genererar rörelser och en ökad 
känsla av trygghet under kvällar och 
helger.

Handel och service

Kommande detaljplan innehåller både 
styrande och möjliggörande av lokaler i 
bottenvåningar längs huvudstråk och torg.

Skola och förskola

I Södra Änggården planeras för en skola 
med tillhörande sporthall i områdets 
sydöstra del. Skolgården ligger med 
direkt kontakt med naturreservatet. Inom 
området planeras 3 förskolor, varav 2 har 
direkt kontakt med Grönkilen.

Idrott, kultur och föreningsliv

Vid kanten till Änggårdsbergen planeras 
det för en sporthall. I stadsdelen finns 
utrymme för föreningar och friluftsliv.

Tekniska anläggningar

Transformatorstationer placeras 
på kvartersmark eller egen mark, 
utomhus eller integrerat i byggnaden. 
Tryckstegringsstationen ligger i västra 
stadsdelsparken. 

Transformatorstation

Idrott/sport

Tryckstegringsstation

Kontor

Parkeringshus

Handel/service i bottenplan

Skola/förskola
Befintlig bebyggelse

1.20 
Ungefärlig ide kring stadsdelens funktioner  
i urval. Illustrationsplan: Okidoki Arkitekter. 

Där inget annat anges innehåller 
kvarteren bostäder. Det gäller även 
ovanför lokaler i bv, där inget annat 
anges.

20 | Version: mars 2019
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Grönstruktur och stråk
Varierande gröna inslag höjer 
livskvalitet en. Relationen till grönskan 
tas tillvara som en av områdets största 
tillgångar. 

Naturreservatet och gröna gator

Änggårdsbergen är en stor resurs för 
stadsdelen. Nya gångstråk kommer att 
anläggas med kopplingar till stigar och 
stråk i skogen. Naturen med sin flora av 
typiska västsvenska träd kompletterar 
urbaniteten. Gröna gator leder upp mot 
skogen och naturreservatet.

Stadsdelspark, pocketparker och 
aktiviteter 

Urban grönska gör flera nedslag 
i området. De sträcker sig från en 
större stadsdelspark till aktiva mindre 
grönområden inom respektive kvarter. 
Sociala pocketparker är inkilade i några 
av kvartersstrukturens hörn. Tanken är 
att de senare tillsammans med gatornas 
vegetation hjälper till att koppla 
samman Ängårdsbergen med de nya 
anlagda urbana parkerna. 

Stadsdelsparken består till största delen 
av kuperad naturmark och medger plats 
för vila, möten, lek och promenader. 
Med kopplingen upp mot Änggården 
finns förutsättningar för utevistelse 
genom skogspromenader, orientering, 
mountainbike, utegym och jogging.

1.21
Parker och platsbildningar i stadsdelen.
Situationsplan: Okidoki Arkitekter + 02landskap.

Pocketpark

Torg

Grönkilen/Brynet

Änggårdsbergen

Glänta

Innergård

F.d. stenbrott

Förskole-/skolgård

Södra parken

Norra parken

Gräns naturreservat

Grön lokalgata

Grön lågfartsgata

Anlagd gångväg med belysning

Stigar

Befintlig bebyggelse

Stadsdel
KVALITETSPROGRAM

21 | Version: mars 2019

1

Hanteras i separat detaljplan



0 150 mSKALA 1:3000 (A3)

Gator och mobilitet
Befolkade gator ger levande och trygga 
stadsdelar.

Trafikmaktordning

Fokus i Södra Änggårdens utformning 
är att planera för olika trafikslag och att 
utgå ifrån de oskyddade trafikanternas 
behov. Nivån på cykel- och gångbanor 
råder över bilgatans nivå.

Det gemensamma vardagsrummet

Gaturummet är en av Södra Änggårdens 
viktigaste mötesplatser. För att skapa 
en aktiv urban miljö krävs flöden av 
människor. Genom att vända entréer 
mot gatan, koppla på stadsnära 
pocketparker, grönska och lek så 
koncentreras alla flöden mot gatan. 

Lokalisering av phus

Angöring till stadsdelen med bil görs 
i huvudsak genom att parkera i något 
av parkeringshusen alternativt i garage 
under bostadskvarteren där det är 
möjligt.

Kollektivtrafik

Att gå till hållplaster ska vara lätt och 
nära för stadsdelens invånare. Resor 
med kollektivtrafik ska vara ett effektivt 
transportalternativ. Vid leden planeras 
en ny busshållsplats.

1.22
Kvartersstruktur förlägger rörelser längs gator.
Situationsplan: Okidoki Arkitekter.   

Cykelbana
Gångväg i park

Huvudgata

Parkeringsgarage under förkole- skolgård

Parkeringsgarage ovan mark

Ev. parkeringsgarage under gård

Lokalgata

Lågfartsgata

Upphöjd korsning
Förslag hållplats resp. 
expressbusshållplats

Befintlig bebyggelse
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Befintlig entré 
Änggårdsbergen

Ny GC-koppling

Centrum/
Flatåsmotet

Centrum

0 150 m SKALA 1:3000 (A3)

Kopplingar 
Södra Änggården ligger nära både 
centrala Göteborg och handelsområden 
som Sisjön, Frölunda torg och 421. 
Befintliga punkter där den nya 
stadsdelen kopplar till omgivningen ska 
tas omhand i och med utbyggnaden av 
området.

Fem armar

Fem viktiga kopplingar lyfts fram här 
och de ska gestaltas väl så att man kan 
ta sig till och från stadsdelen tryggt och 
bekvämt, både med och utan bil. 

En ny gång- och cykelväg västerut 
över Marconimotet anläggs. Den leder 
i förlängningen till Frölunda torg. 
Kopplingen för gång och cykel norrut 
mot centrum är under utredning och 
gc-bron kan komma att rustas upp. 

JA Wettergrens gata norrut leder till 
Flatåsmotet och medger trafik på 
genomfart. Gruvgatan i nordöst utgör 
kopplingen till Änggårdsbergens 
befintliga entré norr om planområdet. 
A Odhners Gata kopplar på befintliga 
cykelnätet söderut mot Sisjön och 
Mölndal.

Utöver dessa kopplingar så famnar 
Änggårdsbergen stadsdelen från öster 
och en trappa precis norr om skolan 
kompletterar befintliga och nya stigar 
upp i berget.

Kopplingar från stadsdelen

Stigar Änggårdsbergen

Befintlig bebyggelse

1.23 
Kopplingar till omgivande områden.
Situationsplan: Okidoki Arkitekter + 02landskap.
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Belysning
Ljus markerar olika sorters gator och 
platser. Belysningsstolpar används vid de 
större gatorna och intill parkerna medan 
linhängd belysning tillämpas över partier 
av lågfartsgatorna. Där lågfartsgata 
passerar park samordnas belysningen 
med parkens utformning.

Orientering och tillgänglighet

Belysningen utformas så att stadsdelen 
blir tillgänglig även under dygnets 
mörka timmar med upplysta entréer, 
bra gatubelysning och tydliga stråk. 
Ljusriktningar planeras så att bländning 
och s.k. light pollution undviks.

Man ska tryggt kunna ta sig dit man 
behöver i vardagen, utan hinder.

Stämningsljus

Det ska verkas för att viktiga platser i 
området accentueras med hjälp av ljus; 
träd i Änggårdsbergen, vissa fasader och 
mörka platser i parkerna.

1.24 
Översiktlig belysningsplan.
Situationsplan: Okidoki Arkitekter + 02landskap.

Belysning på stolpe

Linspänd belysning, lågfartsgata

Belysning på stolpe, lågfartsgata

Belysning i parkstråk, gata

Befintlig bebyggelse
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Barnen i Södra Änggården
Södra Änggården lockar boende och 
besökare i alla åldrar. Boendemiljöer 
ska fungera för hushåll av olika storlek 
och variationen i stadsdelen erbjuder 
aktiviteter över dygnet och året. De 
offentliga platserna i området är av olika 
karaktär och erbjuder flera typer av 
utflyktsmål.

Stadsdelsparken är Änggårdsbergens 
förlängning in i stadsdelen med 
möjligheter till fri lek. I östra delen av 
anläggs en stadsdelslekplats, vilken 
blir den huvudsakliga lekplatsen för 
stadsdelens barn. 

De båda bostadsnära parkerna spelar 
olika roller i stadsdelen och erbjuder 
flera lekmöjligheter: i den södra parken 
finns en större öppen gräsyta och plats 
för lek i anslutning till samlingsplatsen. 

De slutna gårdarna blir den viktigaste 
lekmiljön för de minsta barnen, med 
bostadsnära grönska och småbarnslek. 
Gårdarna har en tydlig avgränsning 
genom att de är kringbyggda. 

Cykel- och gångstråk är planerade för 
att ge god tillgänglighet och säkra vägar 
till skola och förskolor. Skolgård och 
förskolegårdar kan användas av alla på 
kvällar och helger.

Under utbyggnadstiden planeras 
tillägg i form av grönska, konst och 
lekutrustning som höjer boendemiljön 
under den tiden stadsdelen blir till.

Skola/förskola

Bostadsnära park

Stadsdelslekplats

Lågfartsgata med vistelseytor/lek

Sluten gård

Befintlig bebyggelse

1.25
Vistelseytor för barn i stadsdelen.
Situationsplan: Okidoki Arkitekter + 02landskap.
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2 Allmän platsmark

Den allmänna platsmarken är en viktig 
parameter för att binda samman skog och stad. 
Här beskrivs kvaliteter för gator, torg och parker. 



KVALITETSPROGRAM2 Allmän Platsmark

2.26 
Grönstruktur i stadsdelen.
Situationsplan: Okidoki Arkitekter + 02landskap.

Parker och 
platser
Änggårdsbergen är en av stadsdelens 
stora tillgångar. Det ger goda möjligheter 
till friluftsliv och aktiviteter i skogen. 
Änggårdsbergen tjänar också som fond i 
gatorna och som karaktärsfull bakgrund 
till bebyggelsen. 

I stadsdelens rutnätsstruktur har vissa 
rutor lämnats obebyggda och här 
återfinns parkmiljöer av olika karaktär. 
De bostadsnära parkerna utformas som 
gröna samlingsplatser. 

Stadsdelsparken fungerar som 
Änggårdsbergens förlängning in i 
stadsdelen, med kuperad naturmark 
och med en större stadsdelslekplats i sin 
östra del. 

Brynet längs Änggårdsbergens fot 
anläggs som en smal park och kopplar 
stadsdelen till befintliga stråk i skogen.

I varje kvarter finns en pocketpark, 
med möjlighet till planteringar och 
anläggningar för fördröjning av 
dagvatten.

Natur/skog

Gräsytor

Hårdgjord yta i park

Stadsdelslekplats

Brynet nytt parkstråk

Stig

Anlagd gångväg med belysning

Befintlig bebyggelse
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2.27 
Parker och gator erbjuder gröna platser att vistas på.

Rendering: Okidoki Arkitekter.
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Brynet
Längs Brynet, i randen mot 
Änggårdsbergen, finns ambitionen 
att anlägga ett nytt gångstråk som 
förbinder Södra Änggården med 
skogen. Det leder från norr, i läget för 
den befintliga entrén vid Gruvgatan, till 
söder i läget bakom skolans placering. 
I kommande etapper är det möjligt att 
leda stråket vidare söderut. Det blir en 
vital länk mellan områdets olika delar, 
och en fin start på en runda i skogen. 

Brynet blir parklikt i sin karaktär, med 
sittplatser och belysning längs vägen. 
Marken iordningställs varsamt genom 
att berget säkras och vegetationen röjs 
och gallras. Utmed något parti längs 
sträckans norra del leds stigen in bland 
befintlig bebyggelse.

2.28 
Inspiration: Naturpunkt geologi, 
Helsingborg.
Foto: Felix Gerlach.

2.29 
Gångväg längs 
vegetationen.

25 m10 m0 SKALA 1:500 (A3)

2.30 
Vegetation gallras 

längs Brynet.
Foto: 02landskap.

2.31 
Äng. "Field of light" ljusinstallation; av 
Bruce Munroe. Foto: Ron Cogswell.

2.32 
Utsiktsplats. Geiranger, Norge av Todd Saunders och 

Tommie Wilhelmsen. Foto: 02landskap.

2.33 
Brynet - mötet med Änggårdsbergen.
Plan och sektion: Okidoki Arkitekter + 02landskap
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A

C

D

E

F

Brynet - funktioner:

A. Ny gångstig av stenmjöl. Bänkar, 
trädplantering, skuggtålig 
undervegetation och belysning 
anordnas intill den nya stigen

B. En ny trappa och glänta i brynet 
med plats för tex sittplatser och 
utegym 

C. Ny gångstig

D. Befintliga gångstigar

E.  Glänta - plan yta

F.  Befintliga upptrampade stigar

Hanteras i separat detaljplan
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C

D
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A

Stadsdelsparken - funktioner:

A. Inramad förskolegård med vegetation besläktad med intilliggande 
vegetation. Integreras väl med stadsdelslekplatsen (F) och grönkilen (E).

B. Förskolegårdar intill grönkilen.

C. Gestaltad plats intill tryckstegringsstationen bildar en entré till grönkilen.

D. Nordvästlig entré till området får en naturlig koppling till grönkilen.

E. Viktig koppling över Grönkilen - kompletteras med stigar i bevarad natur.

F. Stadsdelslekplats integrerad i Grönkilens vegetation.

Hanteras i separat detaljplan
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Stadsdelsparken
Grönkilen blir områdets stadsdelspark. 
Den fungerar som en förlängning av 
Änggårdsbergen in i stadsdelen, med 
hällmarkstallskog och partier av lövskog 
samt fuktigare förhållanden. 

Genom Grönkilen kommer det 
att anläggas en gångväg som 
koppling norr - söder. I öster vid 
mötet mot Änggårdsbergen anläggs 
stadsdelslekplatsen. I övrigt löper 
mindre stigar genom skogen, med plats 
för lek och utflykt.

sektion genom grönkilen  mellan Ny gata-Hålliday 
MC-klubb

1:500 A3

2.34 
Grönkilen och stadsdelslekparken.
Plan och sektion: Okidoki Arkitekter 
+ 02landskap

2.35 
Inspiration: Klätterlekplats i lövskog som 
för tankarna till trädkojor.

2.36 
Naturen i området idag. Foton: Okidoki Arkitekter.
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1:300 (A3)PARK 2 (SÖDRA PARKEN) SEKTION 
NORD-SYDLIG RIKTNING

K/G/C PARKF
1m

F
1m

K/C
7,6m18,5 m 64 m

1:300 (A3) PARK 2 (SÖDRA PARKEN) SEKTION 
NORD-SYDLIG RIKTNING

K/G/CPARK F
1m

F
1m

K/C
7,6m 18,5 m64 m

Södra parken
Den södra parken ligger i anslutning till 
Fältspatsgatan. Parken blir en social 
mötesplats som samspelar med det 
intilliggande torget och gatan i sin 
gestaltning. 

Parken är inramad av vegetation men 
med tydliga "släpp" för utblickar. Grönt 
fokus råder med något inslag av vatten, 
exempelvis dagvattenhantering.

Utmed parkens östra sida leder en 
sk. lågfartsgata, som i sin utformning 
integreras med parken så att 
gaturummet upplevs vidgat. Här finns 
plats för cykelpark/-pump och annan 
offentlig utrustning.

25 m10 m0 SKALA 1:500 (A3)

2.37 
Södra parken.
Sektion: Okidoki Arkitekter + 02landskap

2.38 
Picknick i park. Helsingfors, Finland.

2.39 
Interaktiva element i parkmiljö. 
Invoxicated, Vasaparken, Göteborg; av 
© Karl Johan Ekeroth.

2.40 
Gräslabyrint, St. Cathrine's Hill, England.

Foto: Jim Champion
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Torget
I anslutning till Fältspatsgatan ligger 
också stadsdelens torg. Två av torgets 
sidor möter kvartersfasaden och 
verksamheter planeras i ett flertal 
bottenplan. Den fjärde sidan sluter an till 
en lågfartsgata.

Karaktären på lågfartsgatans 
markbeläggning förlängs till torget 
men då med en högre detaljering. 
Torget signalerar tydligt offentligt rum 
genom materialval, planteringar och 
verksamheter. 

På södra sidan av Fältspatsgatan 
ligger en av de bostadsnära parkerna. 
Utformningen av torget relaterar till och 
medger en koppling till parken.

Dagvatten från allmän plats kan 
hanteras här.

2.41 
Torget får inslag av vegetation. Eriksberg, Göteborg. 
Foto: 02landskap.

2.42 
Vattenspel. Mindre plats med vatten, Budapest, Ungern. 

Foto: Okidoki Arkitekter.

2.43 
Vy över södra parken och torget från terrass. 

Rendering: Okidoki Arkitekter.

2.44 
Södra parken och torget. 

Plan: Okidoki Arkitekter + 02landskap.
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Södra Parken - funktioner:

A. Finplats med finplantering

B. Torg

C. Parkdel med lekfull utformning

D. Grön "generell" yta

E. Plats för cykelpark/ -pump m.m.
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Gator

Gatornas karaktär
Stadsdelens struktur medger att man rör 
sig på olika sätt genom den. Rutnätets 
fria flöde gynnar genvägar till fots. Några 
gator tjänar som naturliga huvudstråk 
för trafik och för att nå verksamheter. 
Andra erbjuder en lugnare miljö och 
leder till gångstråk, stigar, bostäder eller 
förskolor. 

Gemensamt för hela stadsdelen är 
byggnadernas nära förhållande till 
gatan. Gaturummet är stadsdelens 
viktigaste mötesplats. Här kan man 
ses och bli sedd, det finns plats för 
aktiviteter och möten.

Markbeläggning
Markbeläggningen planeras och 
struktureras för ett skifte. Cyklisten 
och fotgängaren är självklara 
förstaprioriteringar i en stad som länge 
har byggts enbart för bilar. 

I den totala upplevelsen av gator och 
platser är markbeläggningen minst lika 
framträdande som fasaden. Det innebär 
att marken har en hög gestaltningsnivå 
med hållbara material.

2.45 
Markbeläggningen som 
rekvisita för ett skönare stadsliv. 
Rendering: Okidoki Arkitekter.

2.46 
Lokalgata med tydlig indelning 

mellan trafikslagen. Berlin, Tyskland. 
Foto: Eric Sehr.

2.47 
Markbeläggning som platsmarkör.  
Classensgade innergård, Köpenhamn, 
Danmark; av 1til1landskab. 
Foto: Anders Sune Berg.

2.48 
Shared space på fotgängarnas villkor, där ränndalen 

utgör subtil navföljare för motorfordon. Fort street, 
Auckland, Nya Zeeland; av Boffa Miskell. 

Foto: Matt Lowrie.
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Olof Asklunds Gata
Olof Asklunds gata är en viktig 
genomfartsgata, med ett stort antal 
passerande fordon. Den ska rymma 
såväl transporter till verksamheter som 
cykelpendlare, busshållplatser och plats 
för flanerande. 

En bredare zon för gående finns på östra 
sidan av gatan. Utanför den ligger den 
dubbelriktade cykelbanan. På västra 
sidan, mot Pågens bagerifabrik, finns en 
gångbana. En trädrad löper längs hela 
gatan, på östra sidan mellan gång- och 
cykelzon. Träden föreslås vara stora, 
smalare gatuträd som t.ex. pelarek eller 
pelarpoppel. Fickor för angöring finns på 
gatans östra sida.

10 m5 m0 SKALA 1:200 (A3)

A

2.49 
Olof Asklunds Gata. 

Sektion och plan: Okidoki Arkitekter.
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2.51 
A Odhners Gata idag. 
Foto: Google Maps 2014.

A Odhners Gata
A Odhners gata följer i stort dagens 
utformning, men med några extra 
infarter till området, samt fickor för 
korttidsparkering. Grönytan används 
som en del av systemet för fördröjning 
av dagvatten. 

Tre av fem gator som möter A Odhners 
Gata kommer att koppla på denna, 
medan två st blir återvändsgator. 
Huvudkorsningen söderifrån förses med 
rondell.

Längs A Odhners Gata finns idag en allé 
bestående av kastanjer. Ambitionen 
är att ett flertal av dessa kommer att 
kunna vara kvar.

Längs den nya bebyggelsen löper ett 
stråk för gående och cykeltrafik.

Marconimotet i A Odhners Gatas 
förlängning förses med cykel- och 
gångbana längs dess norra sida för 
smidigare koppling tvärs leden.

B

2.50 
A Odhners Gata.
Sektion och plan: Okidoki Arkitekter + 02landskap.
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Fältspatsgatan 
Fältspatsgatan kan ses som den 
mest centrala av områdets gator. Här 
återfinns affärslokalerna, här ligger 
torget i anslutning till en av parkerna, 
och gatan leder fram till stråket längs 
Änggårdsbergets fot. 

Ett gångstråk löper långs gatans 
norra del, och utanför det finns en 
dubbelriktad cykelbana. På den här 
sidan av gatan finns en trädrad, i 
samma zon som angöringsfickor för 
korttidsparkering. På södra sidan 
av gatan finns också en zon med 
angöringsfickor utanför en gångbana. 
Befintliga ledningar i gatan omöjliggör 
en trädrad i detta läge.

Gatan är dimensionerad för buss.

C

2.52 
Lokalgata. Berlin, Tyskland. 

Foto: Eric Sehr.

10 m5 m0 SKALA 1:200 (A3)

2.53 
Fältspatsgatan. 

Sektion och plan: Okidoki Arkitekter.
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2.54 
Glimmergatan. 
Sektion och plan: Okidoki Arkitekter.

Glimmer gatan
Glimmergatan är lokalgatan som löper 
parallellt med Fältspatsgatan ett snäpp 
norrut. Den har en utformning som 
liknar Fältspatsgatan men en något 
smalare sektion. Körbanan är smalare 
och södra sidan har bara en gångbana, 
inga angöringsfickor.

Gatan är inte dimensionerad för buss.

10 m5 m0 SKALA 1:200 (A3)

2.55 
Lokalgata (utan cykelbana). Seymour 
Place, London, Storbr. Foto: Robin Stott.
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Korsningspunkter
Korsningar mellan lokalgata och 
lågfartsgata är upphöjda, där 
lågfartsgatans högre nivå dominerar. 
Cykelbanans och trottoarens ytskikt 
löper obrutna vid mötet med 
lågfartsgatan. 

Korsningspunkter behöver utformas 
med omsorg och prioritera de 
oskyddade trafikanterna.

2.56 
Infärgad cykelbana i korsningar. 

Rendering: Okidoki Arkitekter.

2.57 
Punkter med upphöjd korsning och företräde cykel.
Diagram: Okidoki Arkitekter + 02landskap.
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Lågfartsgata
Lågfartsgatorna anläggs i en nivå och 
med vistelseytor samt följer principen 
att gång- och cykeltrafik går före bilism. 
Möblering tillåter passage även för 
större fordon, men saktar ner farten och 
annonserar att lågfart råder. 

Lågfartsgatorna skiljer sig från det 
övriga gatunätet. De har inte kopplingar 
ut mot A Odhners gata, och kommer 
därför inte att ha genomfartstrafik, utan 
mest trafik med mål på gatan. Övriga 
gator i området har mer traditionell 
gatustruktur, med trottoarer och körfält 
åtskilda. 

2.58 
Princip för lågfartsgator i området.
Diagram: Okidoki Arkitekter + 02landskap.

2.59 
Blandtrafiksgata. Straatzicht Nieuwe 
Stationsstraat, Arnhem Nederländerna.
Foto: Michielverbeek.

2.60 
Shared space och gröna gator. Marunouchi 

Nakadori Dori, Tokyo, Japan. 
Foto: Mitsubishi Real Estate.
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2.63 
Utsnitt lågfartsgata.
Plan och sektion: Okidoki Arkitekter + 02landskap.

2.61 
Markbeläggning utformas som ett golv för hela gatan. I 
mitten anläggs ett tydligt stråk dit biltrafiken hänvisas i 
första hand. Tübinger Strasse, Stuttgart, Tyskland. 
Foto: Mussklprozz.

Lågfartsgatan - där alla rör sig 

Det ska verkas för att belysning och 
möblering längs lågfartsgatorna väljs så att 
de blir karaktäristiska för området. Dessa 
gator erbjuder en annan typ av gatumiljö än 
övriga lokalgator och gensomfartsgator.

Längre partier av vegetation och 
möbler som kombinerar sittplatser och 
cykelparkeringar uppmuntras längs 
stråken. Lägen anpassas så att passage 
och angöring möjliggörs och det blir bra 
platser för både paus och lek.

2.62 
Lågfartsgatan ges extra 
omsorg.
Rendering: Okidoki Arkitekter.
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Möblering 
 allmän plats
Rätt balans eftersträvas mellan öppna, 
breda ytor som är enkla att underhålla 
för trafikkontorets fordon och intressanta 
element som smyckar gaturummet. 
Kluster av konst, cykelställ, bänkar och 
träd används i så stor utsträckning det går.

Utrustat för cykel
Med enkla medel kan en vardag 
oberoende av bilen underlättas. 
Stadsdelen förses med fördel med 
cykelutrustning så som cykelpumpar på 
strategiska ställen. Cykelparkering finns 
i anslutning till stråk och offentliga rum 
och bekväma och trygga överfarter i 
mötet med motorfordon. 

Sittmöbler/hybrider
Sittplatser, lekutrustning och belysning 
är av hög kvalitet i stadsdelen och 
ett innovativt förhållningssätt kring 
samutnyttjande tillämpas. Funktion och 
konst flätas ihop det offentliga rummet. 

Hybrider som rekvisita

Det är en ambition att Södra 
Änggården innehåller dubbel- eller 
trippelutnyttjade gatumöbler. Det kan 
innebära att cykelställ även fungerar som 
gatubelysning eller att parkbänken även 
är en laddningsstation och en gungbräda.

2.64 
Musikaliska gungbrädor. Impulse, 
Montreal, QC, Kanada; av Lateral 
Office and CS Design, 2016. 
Foto: Ulysse Lemerise / OSA.

2.65 
Väderskyddade cykelställ. 

Skolen i Sydhavn, Köpenhamn, 
Danmark; av JJV Arkitekter.

Foto: Okidoki Arkitekter.

2.66 
Fotstöd vid vägkorsning, ett sätt att uppmuntra och förenkla för 
cyklister. Köpenhamn, Danmark; av ©Copenhagenize Design 
Company.

2.67 
Konst kan vara aktiverande. Okänd 

skapare,  Lucern, Schweiz, 2011. 
Foto:  Manuela Jans / Neue Luzerner Zeitung 
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Belysning
Visionen är att stadsdelen har armatur-
er på stolpar längs de större gatorna, 
medan lågfartsgatorna har linhängd 
beslysning. Lek miljöer och sittplatser 
i området upplyses så att platserna 
upplevs trygga även kvällstid. Kreativa 
lösningar med infälld belysning i möbler 
och liknande kan minska behovet av 
övrig belysning och göra att själva 
platsen lyser upp.

2.68 
Inspiration till linhängd belysning över 
lågfartsgatorna. 
Rendering: Okidoki Arkitekter.

2.69 
Platsljussättning, Köpenhamn.

Foto: 02landskap.

2.70 
Parkbeslysning Sky 
Park, Focuslighting.

2.71 
Gatubeslysning Vialume, 

Fagerhult.
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3 Kvartersmark

Mötet med kvartersmarken gestaltas så att 
boende och besökare i stadsdelen känner sig 
trygga i användandet. Här beskrivs kvaliteter 
för bebyggelse, förgårdsmark, gårdar och 
pocketparker.
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Bebyggelse

Kvarterets bostadstypologier
Blandningen av byggnadstypologier 
inom kvarteret bidrar till att attrahera 
en demografiskt varierad invånarbas. 
Bostäder och lokaler i nära anslutning 
höjer även attraktionen för att etablera 
serviceverksamheter i området och bidrar 
tillsammans till en ny levande stadsdel.

Från höghus till låghus

Högre byggnader placeras strategiskt 
för att inte skugga verksamheter eller 
gårdar dagtid. De ger möjlighet att sänka 
byggnadshöjden i andra lägen utan att 
påverka det totala invånarunderlaget.

Övrig bebyggelse
P-hus, skola/förskola och kontor 
gestaltas som egna enheter och behöver 
inte vara varierade i sig. Gestaltningen 
förhåller sig till den mänskliga skalan. 

0 150 M SKALA 1:3000 (A3)

Flerbostadshus

Bostäder i höghus

Möjlighet till radhus

3.76
Södra Rosendal, Uppsala; 
av ©Utopia Arkitekter.

3.77
Sluseholmen Row Houses, 
Sydhavnen, Köpenhamn, 
Danmark; av Arkitema / 
Soeters Van Eldonk Ponec. 
Foto: Okidoki Arkitekter.

3.78
Karta över typologier i 
området. 
Situationsplan: Okidoki 
Arkitekter.
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Högre hus
De högre husen sätter en prägel på 
stadsdelens siluett, där bostadshus i 
kvarter upp till 8 våningar är rådande. 
Dess placering är anpassad till historiska 
utblickspunkter från Änggårdsbergen ut 
mot havet. 

Hur byggnadernas övre del utformas blir 
av stor betydelse för vilket intryck de ger 
på håll. Här bör en hög ambitionsnivå 
råda. Med fördel är den del som sticker 
upp över kvarterens samlade siluett 
smalare än basen.

Leder blicken

De högre husen gestaltas antingen 
som solitärer i kvarteret alternativt 
tillsammans med direkt närbelägna 
lägre byggnader. I gatumiljön blir de 
högre husen ett blickfång, ett mål som 
bjuder till rörelse. 

En genomgående hög detaljeringsnivå 
ger området en karaktär och särart.

3.79
Nytt möter gammalt i finstämd kombination. Låg 
bebyggelse samspelar med en hög punkt.
Fyrtårnet, Østerbro, Köpenhamn, Danmark; av 
Lundgaard & Tranberg A/S. 
Foto: Okidoki Arkitekter.

3.80
Brf. Silon, Göteborg; av Wingårdh Arkitekter.
Foto: Okidoki Arkitekter. 

3.81
Vy från en balkong. En av de högre byggnaderna leder rörelsen upp mot Änggårdsbergen.

Rendering: Okidoki Arkitekter.

Hanteras i separat detaljplan
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Taklandskapet
Den mixade typologin medför olika 
förutsättningar för respektive byggnads 
tak. Inom varje kvarter uppmuntras 
olika lösningar för taken, allt från branta 
takvinklar till takterrasser.

De gröna taken blir en resurs för 
kvarteret och bidrar till fördröjning 
av dagvatten samt en ökad biologisk 
mångfald. Takterrasser kan vara privata, 
fastighetsgemensamma eller helt 
kvartersgemensamma. Med fördel finns 
det tillgång till en takterrass för alla 
boende inom ett kvarter.

Aktiva tak

På ca en tredjedel av kvarterets tak 
föreslås vistelseytor med odling 
och rekreation som kompletterar 
kvartersgårdarna med en ljus och luftig 
miljö för de boende i Södra Änggården. 

3.82
Corner House, Fitzrovia, London, 
Storbritannien; av DSDHA. 
Foto: Christoffer Rudquist.

3.83
Branta vinklar varierar taklandskapet. 
Hyresrätter, Danska vägen, Göteborg; 

av ©Semrén & Månsson.

3.84
Takträdgård i flera nivåer med utblick över Göta Älv;  

av ©02landskap. 
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3.85
Tegelfasad i relief. Corner House, Fitzrovia, 
London, Storbritannien; av DSDHA. 
Foto: Christoffer Rudquist

Fasader och material
”Gediget” är ledordet och koncept-
bäraren för fasaderna i Södra Äng-
gården. Inspiration till den nya bebyg-
gelsen hämtas från områdets befintliga 
byggnader med övergripande tegelfasa-
der från 1960-talet.

Indelning och materialitet

Majoriteten av fasaderna mot gata 
utformas i tegel, ett material som 
går att variera mycket, är tåligt och 
åldras vackert. Med fokus på tegel vill 
vi visa på estetiska och geometriska 
uttrycksmöjligheter. Teglets format 
kan ge inspiration till kompletterande 
andra material med bibehållen gedigen 
karaktär. Variation kan även uttryckas i 
teglets längd, bredd, färg och hålighet. 
Fogens placering, tjocklek och färg 
bidrar till tegelväggens uttryck.

Byggnaders gatufasad uppförs obruten, 
i samma material, och med regelbunden 
fönstersättning i högst ett halvt kvarter 
längs kvarterets kortsida, respektive 
en tredjedels kvarter längs kvarterets 
långsida. Detta för att garantera att 
kvarteren ges viss variation.

Långsid
a kvarte

r

Kortsida kvarter
3.86

Tegelvariation. Abode, Great 
Kneighton, Cambridge, Storbr.; 

Proctor and Matthews Architects. 
Foto: Tim Crocker

3.87
Tydligt markerade bottenvåningar i 
Södra Änggården.
Rendering: Okidoki Arkitekter.

3.88
Detalj - tegelfasad KTH 

studentbostäder;  av Sandellsandberg.
Foto: Okidoki Arkitekter
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Bottenvåningar
Längs huvudstråk och vid torget 
planeras för lokaler i bottenvåningarna. 
Lokaler medför att det finns uppsikt över 
gator och torg vilket ökar den upplevda 
tryggheten. 

Sockelvåningar markeras och ges 
särskild omsorg i utformningen då det 
är de som syns på nära håll. De aktiva 
bottenvåningarna ramas in genom 
en palett av kvalitativa materialval, 
förskjutningar i fasad, uppglasade 
cykelrum, variation i fasadöppningar 
och indragna arkader för cykelparkering.

3.89
En viktig parameter för att ta hand om livet på gatan är att 
vara omsorgsfull avseende bottenvåningarnas utformning.
Rendering: Okidoki Arkitekter.
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Entréer
I gränszonen mellan byggnad och gata 
ligger en betydande del av utformningen 
av gaturummet. Här uppmanas stor 
kreativitet gällande materialval och 
framförallt livförskjutning av fasaden. 

Livförskjutning skapar möjligheter till 
cykelparkering nära entrén, olika inslag 
av grönska och planteringar. En zon i 
gränssnittet mellan privat och offentligt 
som aktivt ska gestaltas. 

Portgångar
Portgången har en viktig funktion 
i kvarteret. Här kan cykel- och 
barnvagnsrum smidigt lokaliseras 
men det är också dagvattnets väg ut 
till förgårdsmark och pocketparker. 
Portgången är den enda visuella 
kopplingen mellan gård och gata 
vilket gör den viktig för upplevelsen 
av gaturummet. Belysta gångar blir 
ett vackert och djupverkande inslag i 
fasaden.

3.90
Markerad, väl gestaltad och välkomnande entré. 
Etaget, Stockholm; av ©Kjellander + Sjöberg.

3.91
Portgång in till gård med möjlig 

cykelparkering.
Foto: Okidoki Arkitekter.

3.92
Omfamnande och varm entré. VYN, Nacka; 

av  ©Utopia Arkitekter.

3.93
Varianter av entréprinciper.
Illustration: Okidoki Arkitekter.
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Balkonger
Balkongerna bidrar mycket till hur 
en stadsbild upplevs. Gatufasaderna 
innehåller ett varierat uttryck men 
förhåller sig till samma grundmått. 
Balkonger får därför kraga ut till 
fastighetsgräns, men inte längre. 
Franska-, grunda- och indragna 
balkonger uppmuntras på husens 
gatufasader.

Önskas djupare balkonger, än 
förgårdsmarken om en meter, får 
balkongen dras in, helt eller delvis. 
Hela huslivet kan också dras bakåt, 
för att skapa mer utrymme för 
balkonger men också för att skapa 
en större förgårdsmark. Vid planering 
av balkonglägen ska hänsyn tas till 
hur förgårdsmarken ska utformas. 
Planteringar på förgårdsmark kan inte 
placeras direkt under en balkong om 
inte vatten leds ner i växtbäddarna från 
exempelvis stuprör. 
 
Mot gården kan balkonger byggas med 
fritt djup, förutsatt att dagsljusbehov i 
lägenheter kan tillgodoses.

3.94
Grunda, delvis indragna balkonger. Stampgatan, 
Göteborg
Foto: Okidoki Arkitekter

3.95
Fransk balkong på Rue Béranger, 
Paris 3:e arrondissemanget, Frankrike.
Foto: Moonik.

3.96
Indragna balkonger för ett ökat djup.Norra 

Munktellstaden, Eskilstuna; av Okidoki Arkitekter.
Rendering: Okidoki Arkitekter.
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Cykelparkering
Bikeability i stadsdelen är till för att 
sätta fokus på cykelanvändande som 
främsta transportmedel. Det ska vara 
lätt och attraktivt att använda cykel.

Bra gestaltning utanför E-tal

Om cykelparkering gestaltas attraktivt 
och är direkt nåbart från entré och 
trapphus räknas denna parkeringsarea 
ej in i exploateringstalet. Smidig 
infrastruktur är en viktig nyckel till att 
välja cykeln, men lika viktigt är att ta 
hand om den mellan turerna.

3.97
Rätt utrustade rum gör det enkelt 
och attraktivt. Washington DC, 
USA; av © Bike Room Designs.

3.99
Tydlig och välkomnande entré ökar inte bara användandet utan även 
tryggheten. Cykelförråd, Perpignan, Frankrike; av Iglesias-Hamelin 
Arquitectos. Foto: Salva López.

3.100
Med cykelrum visuellt likställda med gemensamma utrymmen 
ökar trivsel och skötsel. Cykelförråd, Perpignan, Frankrike; av 
Iglesias-Hamelin Arquitectos. Foto: Salva López.

3.101
Förgårdsmark med cykelplats.

Brf. Ohoj, Malmö; av 
©Hauschild + Siegel.

3.98
Ställ och lås-möjligheter för 

olika behov. Tacoma Central, 
Washington DC, USA; av © Bike 

Room Designs.
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Konst och innovation
Vardagens bränsle

Konst implementeras aktivt i 
stadsdelen för att främja engagemang 
och lokaltillhörighet. Konsten 
kompletterar områdets vision om en 
stark koppling mellan täthet och natur, 
cykeln som främsta färdmedel samt 
kollektivtrafikens stora betydelse.

Under bygg- och etableringstiden 
finns ambitionen att ytor som 
parkeringsplatser, befintliga fasader 
och omvandlade byggnader avsätts 
för leklust och innovation på plats och 
till viss del blir till permanenta inslag i 
stadsbilden.

Konsten i Södra Änggården kan vara:

 ▷ Integrerade attribut i byggnadsdelar, 
tex väggmålning på fasad eller vid 
entréer, skulpturer eller konstnärlig 
belysning

 ▷ Markmaterial och mönster på 
stadens golv

 ▷ Hybridutformade gatumöbler

 ▷ Lagliga konstytor

 ▷ Tillfälliga installationer som 
förändras och lever med tiden

 
Byggherrens ansvar

Byggherrar ansvarar för att initiera 
och driva förutsättningar för konst och 
innovation under byggtiden. De avsätter 
medel för finansiering av konstnärlig 
utsmyckning inom området.

3.102
Den offentliga konsten är ett karaktärsbyggande 
element som bidrar till ett skönare stadsliv. Den skapar 
möten, väcker känslor och initierar nya tankar. Den 
berikar vår vardag.
Rendering: Okidoki Arkitekter.56 | Version: mars 2019
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Kvarteret

Typkvarter med grönska
Kvarterstrukturen i stadsdelen innebär 
att bostadsgårdarna är slutna, vilket ger 
bra förutsättningar för en halvprivat och 
omhändertagen miljö. 

Dagvatten, kvartersmark

Vatten ska fördröjas på kvartersmark, 
se dagvattenutredning. Fördröjningen 
görs med fördel synlig på gårdar , dvs 
att hanteringen av vattnet används som 
en del av utformningen i planteringar 
eller ränndalar mm. Risk för skyfall ska 
beaktas i projekteringen som ska säkra 
utflöde från gård.

Pocketparkerna används också för 
fördröjning av dagvatten, dit kan främst 
takvatten ledas, samt det som tas om 
hand i remsan på kvarterens utsida.

I kvarteren finns:

 ▷ Förutsättningar för 
odling, trädplantering och 
dagvattenhantering vilka är olika 
för alla gårdar. På gårdar med 
garagebjälklag säkerställs ett 
planteringsdjup för att skapa goda 
förutsättningar för gröna gårdar.

 ▷ Gemensamma platser för lek och 
vistelse i bästa läge.

 ▷ Bostäder på bottenvåning som får 
uteplatser, med möjlighet att sätta 
sin egen prägel. Privata uteplatser 
avgränsas med planteringar eller 
spaljéer.

3.103
Typkvarteret visar ett exempel på varierad typologi, 
olika användande av taklandskapet, samt kvarterets 
relation till pocket park och innergård.
Rendering: Okidoki Arkitekter.
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Gårdar
Kvarterens utformning följer generellt 
principen: lägre i sydväst och högre i 
nordost för att prioritera ljuskvaliteter 
inom de enskilda bostadskvarteren. 

Trygg miljö

Gården erbjuder en trygg miljö för de 
mindre barnen. De innehåller ordentligt 
med plats för cykelparkering, odling, 
gemensamma uteplatser för de boende, 
lekutrustning och vackra planteringar.

Utformningen anpassas efter 
gårdarnas olika förutsättningar för 
dagvattenhantering, planteringar och ev 
underbyggt garage.

Eventuella komplementbyggnader bör 
placeras där det är bäst förutsättningar 
för att inte skugga gårdsyta för mycket.

3.104
Varierande skala, belysning och höjd skapar 
en gradient mellan privat och gemensamt. 
Kv. Fiskpigan, Trosa; av Meter Arkitektur.
Foto: Ulf Celander.

3.105
Upphöjda planteringar för grönskan närmre  

ögonen och kan medge sittplatser i det gröna, 
Aveny Wallenstam, Göteborg; av ©02landskap.  

3.106
Utnyttja ytan mellan fasad och gata 

för plantering och dagvattenhantering, 
Kvillebäcken, Göteborg; av ©02landskap.
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Pocketparker
Miniparker på kvartersmark

Pocketparken är gatans mötesplats, 
en park i miniformat med hög detaljer-
ingsnivå. 

I stadens rytm erbjuder pocketparken 
ett lugnare tempo och använder till 
fullo programmets komplexitet som 
bas för att skapa ett varierat rum som 
mötesplats där konst, cykelparkering, 
lek och planteringar samexisterar. 
Vidare kan pocketparker även ha 
bullerreducerande egenskaper och 
hantera dagvattnet på kvartersmark.

Här uppmuntras stor kreativitet och 
att samtliga delar av pocket parken 
gestaltas; marken och dess väggar i form 
av fasader som vetter mot parken, gärna 
med stort inslag av konst.

3.107
Flytande övergångar mellan gräs och gata. The 
High Line, New York, New York, USA; av Diller 
Scofidio + Renfro. 
Foto: Okidoki Arkitekter.

3.108
Pocket park på Rosenlundsgatan, 
Göteborg; av 02landskap
Foto: Ulf Celander

3.109
Vertikal grönska, grus och sittbänkar både avskilt och i 
aktiva lägen. MFO-Park, Zurich - Burckhardt + Partner / 

Raderschallpartner, 2002.
Foto: Roland Fischer, Zürich (Switzerland) 
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Skola och för-
skolor

Skolan vid platån
Områdets bästa platser till utbildning

Skolan i Södra Änggården placeras i 
direkt anslutning till Änggårdsbergens 
naturreservat. Skolgården kommer att 
ha två nivåer. Den nedre nivån omgär-
das av byggnad samt bergsskärning och 
blir en plan, trygg lekmiljö med inslag av 
plantering. Den övre nivån "Platån" blir 
mer skogslik och sluter an till naturen i 
kanten av Änggårdsbergen.

I samband med skolan planeras ett 
idrottscenter med fullstor sporthall en-
ligt kommunens önskemål.

I den fullt utbyggda stadsdelen finns en 
F-9 skola. Under utbyggnaden av stads-
delen följer skolan utbyggnadstakten, 
dvs byggs ut successivt.

Skolan gestalting bör utgå från att 
skolan ska kännas igen som helhet. 
Materialmässigt ges skolan gärna ett ut-
seende som skiljer sig från bostäderna. 
Långa fasader bör brytas ned i mindre 
beståndsdelar utan att helhetsintrycket 
går förlorat.

3.110
Steinerskolans form följer pedagogiken till den österrikiska filosofen Rudolf 
Steiner. Byggnad: Steinerskolen, Fredrikstad, Norge;  av Link Arkitektur. 
Foto: Hundven Clements Photography.

3.111
Barnlek i skog
Foto: Anders Häggdahl.

3.112
Områdets förskolor är placerade i skyddade lägen nära skog och park 

för att uppmuntra en aktiv relation till naturen redan i tidig ålder. 
Byggnad: Vendelsö Hage Förskola, Haninge; av Link Arkitektur. 

Foto: Hundven Clements Photography. 
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Förskolor
Direktkontakt med park

Förskolorna är noggrannt utplacerade 
i stadsdelen avseende närhet till större 
grönytor. 2 av 3 förskolor har direkt 
access till Stadsdelsparken, där en större 
lekplats finns. Närheten till naturen blir 
en stor pedagogisk tillgång för dessa 
förskolor.

Från Grönkilen når man lätt stigarna 
som leder vidare upp i naturreservatet.

Förskolorna innehåller 3 till 9 
avdelningar, där förskolan  i kv 18 är den 
minsta och i kv 13 den största.

Materialmässigt ges förskolan gärna ett 
utseende som skiljer sig från bostäder-
na. Långa fasader bör brytas ned i 
mindre beståndsdelar utan att helhet-
sintrycket går förlorat. I de fall förskolan 
ligger inbäddad i ett bostadshus, följer 
förskolan bostädernas gestaltning.

3.113
Lägen för förskolor och skolor inom området
Situationsplan: Okidoki Arkitekter.

Förskola

Skola

Hanteras i separat detaljplan
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Parkering

Parkeringshus
Bilens roll i stadsrummet

Området har god tillgänglighet för bil. 
Fokus vid utformningen av gatunätet är 
på fotgängare och cyklister kombinerat 
med effektiva parkeringslösningar. 

Planförslaget anger två större 
parkeringshus samt parkering i garage 
i underbyggda gårdar i varierande 
omfattning.

Gestaltningsmässigt uppmuntras att 
p-husen ska ges ytterligare funktion 
än att bara parkera, exempelvis 
park på tak, klättervägg eller 
intervallträningstrappa. Med fördel 
ges även p-husen ett övervägande 
grönt inslag. P-husen behöver inte följa 
rekommendationen om variation i 
kvarterets längsled.

Övriga byggnader
Byggnader utöver bostäder och de 
som redan nämnts behöver inte 
heller följa rekommendationen 
om variation i kvarterets längsled. 
Tekniska anläggningar som ligger fritt, 
så som transformatorstationer och 
tryckstegringsstationer, ska gestaltas 
omsorgsfullt så att de tillför estetiska 
värden till omgivningen.

3.114
Parkeringsgarage som dubblerar som pulkabacke. 

Stadsberget, Piteå; av White Arkitekter. 
Foto: Lindman Photography

3.115
Större parkeringshus behövs i området för att möta 
parkeringsbehovet. Nordhavn, Danmark; av JAJA Arkitekter. 
Foto: Peter Sörensen 

3.116
Vy över Södra Parken 

Rendering: Okidoki Arkitekter. 

3.117
Garagenedfart i fasadliv, höjdskillnad tas upp inuti 

byggnad. Kastellgatan, Göteborg. 
Foto: Okidoki Arkitekter. 
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