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Granskning av detaljplan för boende med särskild service 
(BmSS) vid Göketorpsgatan inom stadsdelen Torp 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för boende med särskild service (BmSS) vid Göketorpsgatan 
inom stadsdelen Torp.  
 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en gruppbostad med särskild service, ett så 
kallat BmSS-boende. Den nya byggnaden avses inrymma cirka åtta lägenheter fördelat på 
två våningar, därutöver föreslås komplementytor i ett källarplan/suterrängplan. 
Planområdet är beläget öster om Göketorpsgatan och söder om Arosgatan i stadsdelen 
Torp. I nuläget utgörs planområdet av ett parkområde med bollplan och lekplats. 
Exploateringen innebär att bollplanen samt två större ekar, ett dött träd och flera mindre 
buskträd, i den södra delen av området tas bort samt att den befintliga lekplatsen behöver 
byggas om till följd av förslaget. Genom förslagen byggrättsplacering i den södra delen 
av parken kan dock majoriteten av parkyta bevaras. Detaljplanen säkerställer att den norra 
delen av planområdet bevaras som parkmark och att det ska finnas en lekplats på 
området. Kompensationsåtgärder föreslås för förlust av rekreations- och naturvärden. 
Sedan samrådet har förslaget bearbetats vad gäller gestaltning i förhållande till 
omgivande bebyggelse med lamellhus och större villor samt vad gäller föreslagen 
dagvatten- och skyfallslösning. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planavtal har tecknats med intressent (Fastighetskontoret). Den ekonomiska 
bedömningen har utförts av Fastighetskontoret. 

Fastighetskontorets beräkningar visar att planen kommer att ge ett ekonomiskt 
underskott, med anledning av att planförslaget enbart innehåller kommunal service i form 
av BmSS, vilket inte genererar några intäkter för kommunen. Trots ett negativt 
projektnetto är kommunal service prioriterat och viktigt för att uppfylla kommunens 
övriga mål. 

Fastighetsnämnden får kostnader för ombyggnation av lekplats inom allmän plats PARK 
till följd av exploateringen. (2 400 000 kronor).  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-11-17 
Byggnadsnämnden 2022-12-13 
Diarienummer 0550/14 
 

Handläggare 
Åsa Åkesson 
Telefon: 031-368 19 52 
E-post:  asa.akesson@sbk.goteborg.se 
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Fastighetsnämnden får även kostnader för kompensationsåtgärder (3 träd a’ 40.000 
kronor= 120 000 kronor) och (Bollplan som tas i anspråk 300.000 kronor) samt 
förrättningskostnader för erforderlig fastighetsbildning (ca. 80.000). 

Total kostnad: 2 900 000 kronor 

Fastighetsnämnden får inkomster i form av årliga avgifter till följd av den kommun-
interna upplåtelsen med Lokalförvaltningen. 

Lokalnämnden får kostnader för uppförande av gruppbostaden inklusive 
anläggningsavgifter, ränta och avskrivningar. Lokalnämnden får vidare kostnader för den 
kommun-interna markupplåtelsen, kostnader för framtida drift och underhåll samt 
plankostnader. 

Trafiknämnden får inga förändrade drifts- och förvaltningskostnader. 

Park- och naturnämnden förvaltar idag befintlig park och områdeslekplats.  

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter, från 
brukningstaxa samt kostnader för ränta och avskrivningar. Nämnden för Kretslopp och 
vatten får utgifter för utbyggnad av dagvatten-, spill- /avloppsledningar till kombinerad 
ledning i gångväg i öster. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Norr om den föreslagna tomtmarken vid Göketorpsgatan finns flera större ekar som har 
biologiska värden genom dess storlek. Planförslaget innebär två till tre större ekar och två 
hasselbuskar i planområdets sydvästra del behöver avverkas för att möjliggöra 
exploateringen. En av ekarna hade dock behövt tas ned oaktat detaljplanen då trädet är i 
dåligt skick. Ett dött träd är dock av högt biologiskt värde och ska därför också 
kompenseras. 

En utvärdering av behovet av kompensationsåtgärder för borttagna ekar har gjorts i 
samråd med berörda kommunala förvaltningar. Förslag på kompensationsåtgärd är att 
man utanför planområdet frihugger ett mindre skogsområde med befintliga grova ekar 
som ges förutsättningar att växa sig grova i framtiden. För att minska påverkan på 
kvarvarande livskraftiga ekar norr om planområdet kräv skyddsåtgärder vid byggnation i 
enlighet med stadens tekniska handbok   

I planarbetets inledning var byggnaden tänkt att placeras i den norra delen av parken, 
vilket påverkade betydligt fler träd. Detta omvärderades under planprocessen eftersom 
värdet av de större ekarna bedöms väga tyngre än grusplanen. Motiv för bedömningen är 
att grusplanen kan ersättas på annan plats, däremot tar det över 100 år att ersätta de större 
träden. 

Bedömning ur social dimension 
En social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys har genomförts i inledningen av 
planarbetet. Platsen har idag många kvalitéer för boende i närområdet och i viss mån även 
för stadsdelen.  

Planförslaget innebär en viss försämring för barn i området genom att en grusplan för 
spontanlek tas bort. Det förlorade värdet kompenseras på andra sätt genom satsning på 
äldre barn vid ombyggd lekplats och genom nya funktioner för spontanlek i parkmiljön. 
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Det har inte bedömts vara möjligt att ersätta bollplanen på annan plats utan satsningar i 
närmiljön har bedömts som mer relevanta, då det i första hand är möjligheten till lek nära 
den egna bostaden som påverkas.  

De positiva delarna med planförslaget är att många av de värden som finns på platsen kan 
bevaras och att det blir ett tillskott med fler bostäder med stöd och service. 

Bilagor 
Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser, grundkarta och illustrationskarta 
2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 
3. Samrådsredogörelse  

Utredningar 
4. Tilläggs PM Dagvatten och Skyfall (Koncept) 

  



 

Stadsbyggnadskontoret, Tjänsteutlåtande detaljplan 4 (6) 

Ärendet  
Förslaget till beslut innebär att planen kan sändas ut för granskning under 1 kvartalet 
2022.  

Beskrivning av ärendet 
Planförslaget 
Planområdet ligger öster om Göketorpsgatan och söder om Arosgatan, cirka fyra 
kilometer öster om Brunnsparken. Planområdet omfattar ca 0,5 hektar parkmark, som ägs 
av Göteborgs Stad. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett 
flerbostadshus i upp till två våningar samt suterrängplan. Byggnaden avses användas för 
boende med särskild service, ett så kallat BmSS-boende. Byggrätten motsvarar omkring 8 
lägenheter. Tillkommande bebyggelse ska anpassas till omgivande lamellhusbebyggelse 
vad gäller placering, volym och fasaduttryck. Detaljplanen syftar även till att bekräfta den 
norra delen av planområdet som parkmark. 

De viktigaste gestaltningsidéerna i förslaget är att byggnaden ska anpassas till omgivande 
lamellhus- och villabebyggelse från mitten av 1900-talet. För att uppnå krav om god 
anpassning ska den nya byggnaden ges en avskalad utformning med regelbunden 
fönstersättning. Utformningsbestämmelser vad gäller volym, balkonger och fasaduttryck 
anges på plankartan. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 
kommunfullmäktige 2022-05-19.  

Gällande detaljplan akt 2-2549 anger dels allmän plats: park och dels allmän plats: 
plantering, parkeringsplats, lekplats och dylikt. Genomförandetiden har gått ut.  

Bakgrund och förändringar efter samråd 
Byggnadsnämnden beslutade 2014-12-16 att genomföra samråd om detaljplan för 
detaljplan för Bostäder (BmSS) vid Göketorpsgatan inom stadsdelen Torp i Göteborg. 
Samrådstiden var under tiden 6 september 2017 – 17 oktober 2017. Förslaget till 
detaljplan har under samrådstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit 
utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20. Ett samrådsmöte anordnades 12 
september i Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2.  

Synpunkter från samrådet och kontorets kommentarer och förslag med anledning av dessa 
har sammanställts i en samrådsredogörelse. 

Planförslaget har bearbetats utifrån synpunkter som framkom vid samrådet samt andra 
viktiga orsaker till hur planförslaget ändrats efter samråd. Ett förslag till 
granskningshandling har tagits fram.  

De största förändringarna i planförslaget efter samråd är:  

Planhandlingen har reviderats och omarbetas utifrån kompletterande dagvatten- och 
skyfallsutredning och ett nytt förslag på hur dagvatten och skyfall ska hanteras. 

En förstudie har tagits fram som underlag för byggnadens gestaltning. Byggrätten har 
justerats med hänsyn till stadsbilden och det nya gestaltningsförslaget genom att: 

• Byggrätten flyttas två meter längre norr ut.  
• Nockhöjden höjs 1 meter och byggnaden smalnas av. 
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• Största byggnadsarea har ökats från 450 kvm i samrådet till 480 kvm. Detta på 
grund av att balkonger kan komma att räknas in i byggrätten. 

• Utformningsbestämmelser i syfte att uppnå god anpassning i förhållande till 
omgivande bebyggelse införs på plankartan. 

• Det har förtydligats i planens syfte att tillkommande hus ska gestaltas med 
hänsyn till befintlig bebyggelse. 

Planhandlingar med illustrationer för föreslagen bebyggelse.  

Därutöver har planbeskrivningen kompletterats med beskrivningar om hur träd ska 
skyddas under byggskedet, förslagets konsekvenser, föreslagna kompensationsåtgärder. 

Dagvatten och skyfallslösningen har reviderats och projektet har analyserats utifrån 
exploateringsekonomi och genomförbarhet. 

Ärendets handläggning 
Detaljplanen upprättas enligt PBL 2010:900.  

Planen bedöms vara av den karaktären att den ska hanteras med normalt planförfarande 
och antas av byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2014-12-16  uppdrag att upprätta detaljplan  

2014-12-16 uppdrag att genomföra samråd för detaljplan 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Under planarbetet har avvägningen mellan park och bostäder stått i fokus. Värdet av ett 
boende med särskild service har ställts mot bevarandet av parkmiljön. 
Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att ett boende med särskild service väger 
tyngre än bevarandet av bollplanen och de större träd som behöver avverkas för att 
möjliggöra exploateringen.  

Parkmarken som helhet är värdefullt och innehåller många arter med bevarandevärde, 
bland annat ett flertal större ekar. I planarbetets inledning var byggnaden tänkt att 
placeras i den norra delen av parken. Placeringen medförde att den grusade bollplanen 
kunde bevaras för spontanidrott. Detta omvärderades under planprocessen eftersom 
värdet av de större ekarna bedöms väga tyngre än grusplanen. Motiv för bedömningen är 
att grusplanen kan ersättas på annan plats, däremot tar det över 100 år att ersätta de större 
träden. När förslaget framarbetats har även fastigheten för bostadsändamål minskats till 
ett minimum, vilket gör att en lekplats kan finnas kvar efter ombyggnad.  

I samrådet framfördes att det finns en problematik vid skyfall för befintliga 
flerbostadshus utanför planområdet. Som svar på den befintliga problematiken föreslogs 
att lekplatsen skulle kombineras med en skyfallslösning, detta visade sig dock vid 
närmare studier inte vara en genomförbar lösning med hänsyn till att vatten skulle bli 
stående allt för ofta på lekplatsen. Vidare studerades en lösning där skyfallsvatten skulle 
avledas via gångvägar och gata mot en skyfallsdamm vid Delsjövallen. Detta visade sig 
inte heller vara en genomförbar lösning med hänsyn till sättningsproblematik och 
översvämningsrisker för befintliga källare mm.  
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Det förslag som nu presenteras bygger på en småskaligare lösning inom kvartersmark 
med fördröjning och utjämning av flöden. Utgångspunkten är att den nya byggnaden inte 
ska försämra för kringliggande fastigheter, förslaget innebär dock inte heller någon 
betydande förbättring jämfört med dagens situation. 

I samrådet framfördes också synpunkter föreslagen dagvattenhantering med eventuellt 
behov av markhöjning som följd. Dagvattenutredningen från 2017, som togs fram inför 
samråd, gav förslag på tre olika anslutningspunkter för dagvatten: Anslutning i 
Göketorpsgatan, vid det sydöstra hörnet av planområdet alternativt anslutning till 
befintligt ledningsnät vid den östra gränsen av planområdet. I samrådet rekommenderades 
anslutning till Gökteorpsgatan. Anslutning föreslås nu istället ske i öster vid gångvägen. 
Detta alternativ kräver längre ledningsutbyggnad men lämpar sig bättre sett ur skyfalls- 
och gestaltningssynpunkt då marken kring huset inte behöver höjas. 

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 
konstaterades att ett genomförande av planen inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte 
har gjorts. 

Planområdet berörs av Förslag till Göteborgs utvidgade innerstad baserat på en historisk 
stadsplaneanalys, dnr 0120/16, framtaget 2016 - 2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden 
och Fastighetsnämnden. Kontoret bedömer att förslaget är förenligt med den historiska 
analysen. Analysen redovisar ingen bebyggelse inom området. 

Kontoret har beaktat barns behov vid framtagande av planen. Borttagande av den grusade 
bollplan är negativt för möjligheten till spontanlek. Detta värde kompenserar på olika sätt 
inom kvarvarande parkområde och ny ombyggd lekplats, men funktionen för bollspel kan 
inte kompenseras fullt ut. 

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under samrådet berör skyfall och dagvatten 
samt gestaltning av förslaget. Kontoret bedömer att detaljplanen kan sändas på 
granskning med föreslagna ändringar. 

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 
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