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Detaljplan för bostäder vid Karl Gustavsgatan 
inom stadsdelen Vasastaden i Göteborg  

Granskningsutlåtande  
 

 
Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 26 maj 2020 att skicka ut detaljplaneförslaget för 
granskning. Förslaget har sänts för granskning under tiden 10 juni 2020 – 8 juli 
2020.  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 från myndigheter och förvaltningar berör främst behov av 
förtydliganden eller mindre ändringar i planhandlingarna. Bland annat efterfrågas 
tydligare redovisning avseende bristen på förskole- och grundskoleplatser, 
stomljudsnivåer, kompensationsåtgärder och påverkan på Göta älv som 
vattenförekomst. Därtill framförs att mötet mellan berg och tillbyggnad bör 
redovisas tydligare samt att information om kapacitet för brandvatten behöver 
korrigeras. Kulturförvaltningen anser att utformningsbestämmelser bör införas för 
tillbyggnadens gestaltning och att höjden bör minskas. 

Inkomna yttranden från sakägare och boende berör påverkan på park, boende- och 
kulturmiljö samt redovisning av förslagets konsekvenser. Flera andra frågor, 
exempelvis magnetfältstrålning, störningar under byggtid, sol- och dagsljus, trafik 
och parkering med mera har också lyfts. 

Kontoret har bedömt att synpunkterna från förvaltningar och myndigheter till stor 
del har kunnat tillmötesgås genom mindre ändringar. Kvarstående erinringar finns 
från boende och sakägare.  

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, 
fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid 
planens genomförande. 
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 
Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Kretslopp och Vatten 

Kretslopp och vatten har inga synpunkter på granskningshandlingarna gällande 
avfall. Detaljplanen möjliggör miljörum för avfallssortering i huvudbyggnaden 
och planbeskrivningen anger att dessa ska placeras mot Föreningsgatan och/eller 
Karl Gustavsgatan där sopbil kan angöra. I förvaltningens samrådsyttrande från 
2017 finns viktig information till exploatörerna att beakta vid genomförandet av 
detaljplanen. Förvaltningen rekommenderar också att exploatörerna stämmer av 
avfallslösning med Kretslopp och vatten innan bygglovsansökan skickas in. Detta 
för att säkerställa att avfallslösningen uppfyller ställda krav och på så vis undvika 
sena och dyra ändringar. 

VA 

I planbeskrivningen under avsnittet för vatten och avlopp behövs några 
korrigeringar. 

Stycke 1: 

Kommunala dag-, spill- och dricksvattenledningar finns i både Föreningsgatan 
och Karl Gustavsgatan. Tillkommande lägenheter ska anslutas till befintligt VA-
system. Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Kretslopp 
och vatten för information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-
anslutningen. 

Stycke 2: 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 
motsvarande områdestyp A2 och kan tillgodoses i brandposterna vid Karl 
Gustavsgatan. Vid uttag på 20 l/s överskrids Kretslopp och vattens 
flödeshastighetskrav. Det är dock inte något som påverkar möjligheten till 
släckvattenuttaget men bör åtgärdas. Sprinkleruttag är inte möjligt. Lägsta 
normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån+ 89 m (RH2000). I de 
fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen justeras enligt Kretslopp och vattens yttrande. 
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Park och naturförvaltningen 

Förvaltningen ser positivt på att det möjliggörs nya bostäder i en central del av 
staden med nära tillgång till kollektivtrafik och andra servicefunktioner. 
Planförslaget innebär dock ett tillskott av boende i en del av staden där det redan 
idag är ett högt användningstryck på de allmänna friytorna, p.g.a. hög 
bebyggelsetäthet i kombination med begränsad mängd friyta i stadsdelen. 
Planförslaget innebär att delar av den intilliggande parken bebyggs vilket innebär 
en minskning av allmänna parkytor, både p.g.a. den faktiska yta som bebyggs och 
den utökade privata zon som skapas runt byggnaden. Planförslaget innebär inte 
heller några tillkommande friytor inom privat kvartersmark. Det är därför viktigt 
att värna och utveckla kvarvarande delar av parken vid Fjäderborgen såväl som 
andra parker i stadsdelen. Kompensationsåtgärder planeras att utföras inom 
parken runt Fjäderborgen, strax utanför planområdet. 

Synpunkter på planförslaget utifrån aspekten genomförbarhet/byggbarhet 

Gränsen mellan parken och platsen för byggnation av tillbyggnaden utgörs av en 
brant bergsslänt med parken belägen på en högre nivå. Det framgår inte av 
planhandlingarna hur mötet mellan parken och byggnadens fasad kommer att se 
ut. Det är viktigt att skapa ett bra möte utan alltför stora höjdskillnader eller branta 
bergväggar. Om det skapas en alltför brant schaktkant så krävs att staket uppförs 
längs med parkens ytterkant. Detta är inte önskvärt då det kan göra att platsen 
upplevs som otrygg och som en oattraktiv baksida. Av denna anledning bör det 
inte anläggas en öppen skyfallsled runt tillbyggnaden, de det skulle innebära ett 
flera meter djupt schakt mellan parken och byggnaden. Den skyfallslösning som 
förespråkas i dagvatten- och skyfallsutredningen är dock en kuverterad skyfallsled 
som placeras i fyllningen mellan berget och byggnaden. Det anges inte i 
utredningen upp till vilken nivå utfyllnaden planeras att göras. Uppfyllnader bör 
göras inom mellan park och byggnad, inom prickmarken, så att en alltför brant 
slänt från park till byggnad undviks. Planhandlingarna bör förtydligas angående 
detta, t.ex. med en sektion som visar hur tillbyggnaden möter parken i söder. 

Byggrätten för tillbyggnaden längs Föreningsgatan är belägen i nära anslutning till 
intilliggande park och i byggskedet krävs stor aktsamhet för att inte skada mark 
eller vegetation inom parkmarken. Inom parkmarken, i nära anslutning till 
byggrätten står bl.a. en stor kastanj. Den är utpekad som värdefull och det är 
särskilt viktigt att inte skada det trädets grenar eller rotsystem. Riktlinjerna i 
Tekniks handbok ska följas. 

Det är positivt att planförslaget reglerar att bergsslänten mellan parken och 
tillbyggnaden ska rensas från lösa block och säkras genom bultning eller dylikt, 
innan startbesked för byggnation får ges. 
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Förslag på förändringar i planförslaget 

Minimera negativ påverkan på parken genom att skapa ett bra möte mellan 
tillbyggnaden och parken. För att undvika branta schakt eller för stark lutning 
mellan bygganden och parken i söder bör det göras uppfyllnader inom 
prickmarken. 

Kommentar: 

Avsikten är att marken mellan byggnad och park ska fyllas upp så att ett brant 
schakt ej skapas. Sektionen under avsnittet skyfallshantering i planbeskrivnigen 
redovisar en principlösning som behöver studeras i detalj i samband med 
projektering/bygglov. Sektionen ersätts med en ny bild där principen för mötet 
mellan park och gård framkommer tydligare. 

 

Göteborgs stads parkering 

Göteborgs Stads Parkering AB har inga synpunkter på granskningsförslaget. 

Kommentar: 

Noteras.  

 

Trafikkontoret 

Trafikkontoret har medverkat i ärendet och ställer sig positiv till planen. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden instämmer med SDF Centrums yttrande från samrådsskedet. 
SDF Centrum lyfter där behovet av fler grundskoleplatser i Centrum. Det aktuella 
planförslaget utökar ytterligare behovet av fler grundskoleplatser. En ökad 
exploatering måste gå hand i hand med en utökad kommunal service. Vi har idag 
väldigt låg försörjningsgrad för grundskola inom centrum och 
Grundskolenämnden efterfrågar att behovet av kommunal service ses ur ett större 
perspektiv, där det sammanlagda behovet utreds och tillgodoses.  

Kommentar: 

Bristen på förskole- och skolplatser är ett problem i centrum och behöver hanteras 
på övergripande nivå. Frågan kan inte hanteras i denna detaljplan då det saknas 
utrymme för att planlägga förskola/skola inom planområdet samt att större delen 
av planområdet är privatägd. Detaljplanen ger ett litet tillskott av bostäder och 
bedöms därmed inte påverka bristen på ett betydande sätt. Problematiken 
avseende brist på förskole- och skolplatser redovisas under rubriken 
”Konsekvenser” och underrubriken ”vardagsliv” i planbeskrivningen. 
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Kulturmiljöförvaltningen 

Kulturförvaltningen ser positivt på att det tidigare föreslagna punkthuset har utgått 
ur förslaget. Punkthuset bedömdes få allvarliga konsekvenser för kulturmiljön 
avseende förändrad stadsbild och vyer.  

Gällande den föreslagna påbyggnaden av befintligt flerbostadshus ser 
förvaltningen att den kan godtas ur kulturmiljösynpunkt, då den sedan 
samrådsskedet har sänkts något och anpassats gestaltningsmässigt genom 
planbestämmelser som reglerar indragna övre våningar, takform och anpassade 
material.  

Angående den föreslagna tillbyggnaden mot villorna i väster anser 
kulturförvaltningen att det skulle medföra negativa konsekvenser för kulturmiljön 
om byggnaden tilläts bli högre än omgivande bebyggelse. Byggnaden har även 
höjts ytterligare sedan samrådsskedet och avviker därigenom från den 
sammanhållna skalan i miljön. Förvaltningen anser också att tillbyggnaden på ett 
motsvarande sätt som för påbyggnaden, bör förses med planbestämmelser som 
styr att gestaltningen blir väl anpassad till anslutande bebyggelse avseende 
fasadmaterial, kulör och takform.  

Planområdet berör inga kända fornlämningar och inga arkeologiska insatser 
bedöms krävas. Länsstyrelsen gör dock den slutgiltiga bedömningen i frågan. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret anser att tillbyggnaden kan utformas som ett tydligt tillägg 
och att en variation i höjd kan bidra positivt till stadsbilden. Huset kommer i 
första hand att vara synligt från angränsande gator, på längre avstånd skyms 
tillbyggnad av omgivande hus. Längre väster ut på Föreningsgatan finns punkthus 
i 10-12 våningar, och skalan i närområdet uppfattas därmed inte helt främmande. 

Utformningsbestämmelser för anpassning till gatubilden ses över inför antagande. 
Bestämmelse om markerad sockelvåning införs på plankartan. 

 

Lokalsekretariatet 

Anser att den aktuella detaljplanen innebär en utökning av bostäder i centrala 
staden utan att det tillskapas ytterligare lokaler för kommunal service. Det finns 
en risk för negativ påverkan på existerade behovsnivå. 

Kommentar: 

Se bemötande till Grundskolenämndens yttrande. 

 

Miljöförvaltningen 

Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 
synpunkterna nedan beaktas. 

Ljudmiljö 
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Liksom vi påpekat i vårt tidigare yttrande finns ingen bild i bullerutredningen som 
visar ljudnivåer per våning för innergården. Riktvärdena har dock ändrats sedan 
samrådet och vi bedömer att de klaras. 

Det saknas i planbeskrivningen uppgifter om vilka nivåer på stomljud som 
förväntas uppkomma inom detaljplanens område. Det bör framgå för att kunna 
avgöra möjligheten att klara 30 dBA (som anges i plankartan). 

Naturmiljö 

På sidan 20 i planbeskrivningen pekas ett antal träd ut som ska eller bör bevaras 
enligt park- och naturförvaltningens inventering. För dessa träd finns dock ingen 
bestämmelse i plankartan om att de ska bevaras. Vi anser att detta bör finnas. Det 
finns annars risk att hänsyn inte tas till träden när man utför den säkring av berget 
som ska genomföras eller om man överbygger marken med körbart bjälklag. 
Exempel på bestämmelse för bevarande av träd: ”n1 – Träd ska bevaras. Sjuka 
eller skadade delar får avlägsnas efter samråd med trädvårdsspecialist. Marklov 
krävs.” (från Förskola vid Biskopsgatan). 

Kompensationsåtgärder föreslås för tre av träden som pekas ut. Det föreslås även 
förstärkningsåtgärder för mindre hackspett i området. Det framgår dock inte vem 
som ansvarar för åtgärderna för mindre hackspett. Ansvarsfördelningen för 
kompensationsåtgärderna bör förtydligas och framgå av texten om 
kompensationsåtgärder i planbeskrivningen (den framgår nu enbart under 
ekonomiska konsekvenser och det är svårt att få en överblick över 
ansvarsfördelningen). 

Dagvatten 

Det står i planbeskrivningen att ”Materialval för utvändiga ytor ska väljas med 
omsorg om miljön”. Vi anser att det bör förtydligas, och framgå av 
planbeskrivningen, att koppar därmed inte bör användas. Detta eftersom det är ett 
material som traditionellt använts i området, och den nya bebyggelsen ska 
anpassas till kulturmiljön. 

I stycket Påverkan på vatten bör Göta Älv som vattenförekomst, och dess status, 
beskrivas. Det faktum att dagvatten leds till kombinerat nät behöver även 
problematiseras, då det försvårar reningen av avloppsvatten i Ryaverket, vilket 
innebär ett ökat utsläpp av näringsämnen till recipienten. 

Överväganden och konsekvenser 

Planförslaget innebär enligt utredningen om dagsljus att krav om dagsljustillgång i 
Boverkets byggregler inte längre klaras för 15 lägenheter i husen mittemot 
planerad bebyggelse (i nuläget klaras kraven inte för 7 lägenheter). Detta bör 
framgå tydligare som en konsekvens av planförslaget, vi anser att påverkan på 
dessa bostäder bör ses som relativt stor eftersom krav i byggregler inte längre 
uppfylls. 

Bullersituationen beskrivs i planbeskrivningen som gynnsam, vilket vi inte anser 
är korrekt uttryckt, då buller även i låga nivåer kan vara skadligt för människors 
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hälsa. Bullersituationen kan beskrivas som acceptabel eller relativt god för att vara 
i ett centralt läge, men inte som gynnsam. 

Kommentar: 

Under planarbetet bevakas frågor som rör den yttre miljön samt möjligheten att 
uppnå de krav som ställs på inomhusmiljön vid bygglov. Med rätt konstruktion av 
byggnader och grundläggning bedöms inte stomljud och vibrationer innebära 
något hinder för byggnation i planområdet. Ytterligare undersökningar anses 
därmed inte vara nödvändiga. 

Texten avseende dagsljus i planbeskrivningen ses över inför antagande, se även 
bemötandet avseende ljus under ”Gemensamt svar till allmänheten” sida 30. 

Kommunens parkförvaltning ansvarar för åtgärderna för mindre hackspett som 
avses utföras inom parkmark. Det ska noteras att åtgärderna hanteras som en del 
av de frivilliga kompensationsåtgärderna och inte kompensationsåtgärder ur 
miljöbalkens bemärkelse. Då planen endast ger marginell påverkan på 
hackspettens livsmiljö har mindre åtgärder bedömts vara tillräckliga, exempelvis i 
form av högkapning av ett träd. Detta förtydligas i planbeskrivningen.  

Beskrivningen under påverkan på vatten förtydligas. 

Beskrivning avseende bullersituationen justeras. 

 

Stadsdelsförvaltningen 

Förvaltningen ser positivt på de förändringar som gjorts sedan samrådet. 
Förvaltningen anser dock att höga krav bör ställas på bostadsgårdens kvaliteter. 
Förvaltningen anser även att platsen lämpar sig väl för särskild service, vilket 
tidigare lyfts. Skrivningarna om behov av förskoleplatser i området bör 
förtydligas och trygghetsskapande åtgärdsförslag bör framgå under avsnitt för 
kompensationsåtgärder. 

Kommentar: 

Det är positivt att gården får en kvalitativ utformning men det anses inte lämpligt 
att reglera gårdens utformning i detaljplan.  

Potentialen för BmSS boende noteras, det är upp till fastighetsägaren att avgöra 
om en sådan verksamhet ska inrymmas i byggnaden. Detaljplanens förhindrar inte 
BmSS-boende. 

Trygghetsskapande åtgärder kan komma att utföras i parken men kommer inte ske 
som en del av kompensationsåtgärderna för denna plan. Planbeskrivningen ses 
över.  

Under rubrik ”Konsekvenser” och underrubrik ”Vardagsliv” beskrivs 
problematiken avseende brist på förskole- och skolplatser. 

 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Enligt planbeskrivningen finns inte tillgång till brandvatten motsvarande kapacitet 
för områdestyp A2 enligt VAV P83. Räddningstjänsten har i kontakt med 
Kretslopp och Vatten fått besked om att detta inte stämmer, flöde på brandpost i 
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Karl Gustavsgatan motsvarar kapacitet för områdestyp A2. Planbeskrivningen 
behöver justeras så att korrekt kapacitet framgår efter bekräftelse från Kretslopp 
och Vatten. 

Under rubrik ”Räddningstjänst” framgår att byggnaden ska utformas med 
oberoende utrymningsvägar och att assisterad utrymning via räddningstjänstens 
stegbil också är möjlig. Frågan hanteras i byggprocessen och i planbeskrivningen 
är det enligt Räddningstjänstens mening tillräckligt med hänvisning till 
räddningstjänstens handlingsprogram där förmåga kring assisterad utrymning 
framgår. Aktuellt handlingsprogram och stöddokument kring förmåga vid 
assisterad utrymning finns att tillgå via: www.rsgbg.se. 

Förutsatt att brandvatten finns i tillräcklig omfattning och att detta framgår i 
planbeskrivningen har räddningstjänsten inget att erinra mot planen. 

Kommentar: 

Texten i planbeskrivningen justeras så att det framgår att kapacitet finns för 
områdestyp A2.  

Beskrivningen justeras under rubriken ”Räddningstjänst” med hänvisning till 
Räddningstjänstens handlingsprogram. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande  9 (37)

  

  

 

Göteborgs energi 

Nedan följer synpunkter på förslaget från berörda ledningsslag. 

Göteborg Energi Nät AB äger många anläggningar inom området för detaljplanen 
och i anslutning till detaljplanen, kablar, styrkablar, kabelskåp och 
transformatorstation. 

Detaljplanen kommer att innebära att flera ledningar och transformatorstationen 
måste flyttas samt att ett nytt ledningsnät måste byggas till. Den befintliga 
transformatorstationen måste flyttas och inhysas i den planerade utbyggnaden i 
nästan samma läge där den står idag. I plankartan finns ett E-område reserverat för 
transformatorstationen. 

Alla kostnader för flytten ska bekostas av den som initierar flytten och för detta 
ska en Principöverenskommelse ingås mellan parterna. Den inhysta 
transformatorstationen ska säkras med ledningsrätt utan ersättning. 

Förutsättningen för läget för transformatorstationen är att markområdet är 
permanent lättåtkomligt för en stor lastbil med kran, som kan ha utrustning för att 
mäta fram fel på elektriska anläggningar eller från vilken man ska lyfta ut och in 
tung elektrisk utrustning. Markområdet måste också vara fritt från vatten- och 
avloppsledningar etc.. Stationen ska inte kunna översvämmas vid ett betydande 
skyfall. 

Verksamheter runt nätstationen i en radie av ca 5m (gäller också våningen ovan) 
kommer att begränsas av förhöjt magnetfält vilket skall framgå av detaljplanen 
och plankartan. Det blir förhöjda magnetfält värden även efter 
magnetfältsreducerande åtgärder som låga transformatoranslutningar och 
inplåtning av väggar och tak utföres (golvet skall ej inplåtas). 

För befintliga och nya elanläggningar inom kvartersmark skall ledningsrätt 
upplåtas. 

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar framför att den 
befintliga byggnaden idag är ansluten till fjärrvärmenätet. Vid en tillbyggnad av 
huskroppen behöver man se över så att servisledningen klarar den utökade 
kapaciteten, samt att fjärrvärmecentralen klarar det utökade effektbehovet. 
Exploatören ombeds skicka in en fjärrvärmeförfrågan till Göteborg Energi för att 
säkerställa att servisledning och fjärrvärmecentral är korrekt dimensionerade. 

Göteborg Energi Gasnät AB har en driftsatt gasledning i Föreningsgatan. Det 
finns inga ledningar inom själva planområdet det och Göteborg Energi Gasnät AB 
därför inget att erinra. 

Göteborg Energi har inget att erinra. 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras samt vidarebefordras till exploatören. På plankartan finns en 
planbestämmelse som säkrar att lägenheter inte får inrymmas i samma våningsplan eller 
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våning ovan transformatorstation. Det finns även en upplysning om att magnetfält ska 
beaktas inom 5 meter från transformatorstationen. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

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. I granskningsförslaget har de punkthus om 
17 våningar som föreslogs i samrådet utgått. I och med denna anpassning så anser 
Länsstyrelsen att risk för påtaglig skada på riksintresse Göteborgs innerstad inte 
längre föreligger och att förslagen förtätning är väl anpassad till kulturmiljön. 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. 
 

Statens Geotekniska institut (SGI) 

SGI noterar att kommunen infört bestämmelse "m" under Störningsskydd och 
administrativ bestämmelse kopplat till startbesked. SGI anser att man med dessa 
bestämmelser bör kunna erhålla en säker miljö med avseende på risker kopplat till 
bergets stabilitet inom planområdet, men vill samtidigt påpeka att delar av den 
aktuella bergslänten ligger utanför den aktuella planområdesgränsen. Kommunen 
behöver därför tillse att det finns rådighet över den mark där åtgärder kan komma 
att krävas och att även dessa utförs. I övrigt ser SGI från geoteknisk 
säkerhetssynpunkt inga hinder för fortsatt planläggning. 
 

Kommentar: 

Bergsskärningen ligger i huvudsak inom planområdet på kvartersmark, i vissa 
delar tangerar skärningen allmän plats Park, där kommunen har rådighet över 
marken. Ansvarsfördelning avseende bergsäkringsåtgärder säkerställs i 
exploateringsavtalet. 

 

Trafikverket 

Trafikverket har noterat att planförslaget minskat sedan samrådet samt att 
planbestämmelsen avseende stomljud införts på plankartan. 

Trafikverket har inga synpunkter mot att planen antas. 

Kommentar: 

Noteras. 
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Lantmäterimyndigheten 

Egenskapsbestämmelsen v1 anger att våning med transformatorstation och 
våningen ovan denna inte får inredas som bostad, bostadskomplement är dock 
tillåtet. Anser att om syftet är att transformatorstationen ska inrymmas i 
bottenvåningen bör det framgå, nu gäller egenskapsbestämmelsen E1 vilken 
våning som helst. 

Behövs ytterligare användningsbestämmelse när våningsplanet ovan 
transformatorstationen inte får inrymma bostäder, exempelvis 
användningsbestämmelse C?  

Angående omprövning av gemensamhetsanläggningen Vasastaden ga:1 är frågan 
om andelstalen verkligen ska ändras. Enligt planbeskrivningen, i stycket trafik och 
parkering, finns tillräckligt antal platser inom Vasastaden 22:21 nuvarande andel i 
gemensamhetsanläggningen. I fall andelstalen i gemensamhetsanläggning ska 
ändras krävs att övriga delägare klarar att lösa sitt parkeringsbehov med färre 
platser än vad de har enligt dagens andelstal. Sedan kan det hända att 
gemensamhetsanläggningen behöver ändras av andra orsaker, exempelvis 
utrymme för cykelparkering, vilket tas upp under samma stycke i 
planbeskrivningen. 

Lantmäterimyndigheten har i övrigt inget att erinra mot förslaget.   

Kommentar: 

Transformatorstationens behöver av praktiska skäl placeras nära markplan, 
preciserade bestämmelser anses inte nödvändiga. Centrumanvändning anses inte 
lämpligt i tillbyggnadens bottenplan då det skulle kunna innefatta verksamheter 
där människor vistas mer än tillfälligt. Bostadskomplement såsom tvättstuga, 
förråd, entré mm. ska dock tillåtas. Övriga synpunkter noteras. 
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Sakägare  

Nedan sammanfattas yttranden från sakägare. Bemötanden till inkomna yttranden 
redovisas samlat under ”Gemensamt var till allmänheten” på sida 30. Yttranden i 
sin helhet finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret. Sakägare i form av bolag, 
myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har inte skrivits ut, utan 
skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att utlåtandet publiceras på 
kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade till yttrandena 
finns på Stadsbyggnadskontoret.  

 

Fastighetsägare, Vasastaden 14:3, Bostadsrättsföreningen Askungen  

Bostadsrättsföreningen anser att tillgången till dagsljuset kommer att försämras 
rejält under hela året och framförallt under mars och september, just de månader 
där direkt solljus är en tillgång för de boende. Bostadsrättsföreningen anser att 
dagsljusutredningen innehåller fel. Av bostadsrättsföreningens senaste lägenheter 
på plan 11 är 8 lägenheter av 12 INTE genomgående och skulle hamna helt i 
skugga under förmiddagarna. I dagsljusutredning står att flertalet lägenheter är 
genomgående på plan 11, vilket inte stämmer. Underlaget visar 9 ej genomgående 
lägenheter av 13 vilket är felaktigt eftersom en lägenhet blev större, istället för två 
mindre. Bostadsrättsföreningen framför att lägenheterna på våning 1, (F-L) 
kommer få försämrade ljusförhållanden, och av dessa kommer två lägenheter (F,I) 
nå kritiska värden vid vår- och höstdagjämning. Tre av bostadsrättsföreningens 
lägenheter på plan 10 (M-O) ligger i bottenvåningen. Bostadsrättsföreningen 
framför att dessa lägenheter har ordentligt insläpp av solljus samt fint dagsljus 
eftersom boende ser himlen från sina fönster. Bostadsrättsföreningen anser att det 
som står i utredningen om att lägenheterna har begränsat dagsljus är felaktig. 
Nästan allt solljus försvinner dock vid vår- och höstdagjämning. 
Bostadsrättsföreningen framför att dagsljus kommer försämras för många 
lägenheter på alla våningsplan längs Föreningsgatan. Förlust av sol och ljus 
påverkar värdet på boendes bostadsrätter negativt. 

Bostadsrättsföreningen anser att trafiken kommer öka ytterligare i korrelation till 
att antalet boende i området ökar. Att trafiken ökar i ett område där det finns ett 
antal skolor för barn i olika åldrar försämrar trafiksäkerheten för de som rör sig i 
området. Ökad trafik skulle dessutom orsaka betydande ökning av buller för de 
boende, både på Karl Gustavsgatan och Föreningsgatan. Detta försämrar värdet 
ytterligare på bostadsrätterna i föreningen. 

Boverkets riktlinjer avseende buller överskrids för brf Askungen enligt 
trafikbullerutredningen och bullernivåer kommer öka ytterligare i samband med 
byggnationen. Flera lägenheter i bostadsrättsföreningen är inte genomgående och 
har sina sovrum mot Föreningsgatan. Göteborgs stad tillåter inte ändring i 
detaljplanen när bullernivåerna överskrids, bostadsrättsföreningen anser därför att 
bygget inte ska kunna ske. 

Bostadsrättsföreningen framför att det ökade behovet av parkeringsplatser i 
området inte tillgodoses vilket innebär att den redan ansträngda 
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parkeringssituationen i området kommer att förvärras. Detaljplanen accepteras 
inte. 

Kommentar: 

Utifrån Göteborgs stads planeringstal för bilalstring i innerstaden bedöms antalet 
tillkommande resor ligga omkring 60 fordonsrörelser per dag. Eftersom den 
tillkommande trafiken är begränsad bedöms inte trafiksäkerheten påverkas. 

Parkeringssituationen för befintliga bostäder påverkas i liten utsträckning jämfört 
med dagens markanvändning. Det finns i dag lediga parkeringsplatser inom 
fastigheten som täcker parkeringsbehovet för tillkommande bostäder. 

Texten avseende dagsljus i planbeskrivningen samt i dagsljusutredningen ses över 
inför antagande. De tre nedre våningsplanen i motstående hus på Föreningsgatan 
får delvis försämrat dagsljus av dessa är de flesta lägenheterna är genomgående 
och har därmed också ljusinsläpp från gårdssidan. Texten om att flertalet 
lägenheter är genomgående avser de lägenheter som påverkas av förslaget, detta 
förtydligas i planhandlingen.  

Det finns inga säkra belägg för att ny bebyggelse innebär en värdeminskning för 
närliggande fastigheter, ny bebyggelse kan istället leda till att området blir mer 
attraktivt och följdinvesteringar som gör att värdet stiger. Bostadsvärdet följer 
sannolikt den allmänna konjunkturen i Göteborg. 

Se även bemötanden under rubriken ”Gemensamt svar till allmänheten” på sida 
30. 

Naturskyddsföreningen i Göteborg  

Är positiva till förtätning. Undrar hur trafiken för gående och cyklister hanteras 
under byggtiden. Undrar hur de tre lindarna vid punkthuset ska hanteras. Anser att 
träden bör flyttas. Anser att plankartan och/eller planbeskrivningen ställa krav på 
hög grönytefaktor som kompensation för förlorad grönyta. Detta för att öka 
ekosystemtjänsterna i området och bl.a. bättre hantera kraftiga skyfall, gynna den 
biologiska mångfalden, ge renare luft och svalka byggnaderna och stadens 
utemiljöer. Anser att man bör undersöka möjligheten att integrera solceller på 
taket och fasadbeklädnader för att minska behovet av energi från miljöbelastande 
energikällor. Solceller och gröna tak går bra att kombinera. Anser att planen bör 
förespråka/möjliggöra träbyggnad, tex med generösa våningshöjder, men 
samtidigt säkerställa krav på maximalt antal våningar. Anser att bottenvåningarna 
på punkthuset bör säkerställas för lokaler genom krav på plankartan. 
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Kommentar: 

Eventuell påverkan på gång- och cykeltrafik under byggtiden hanteras i 
genomförandeskedet.  

Detaljplanen påbörjades innan Göteborgs Stads riktlinjer för Grönytefaktorer togs 
fram och större delen av marken är privatägd, åtgärder för ökad grönytefaktor är 
därmed frivillig för exploatören. Det är positivt om en hög grönytefaktor 
tillämpas. 

Träd inom kvartersmark bevaras i den utsträckning det är möjligt. Det har inte 
bedömts vara genomförbart att flytta träd till parken, eftersom träden står på berg 
samt att det inte finns behov av ytterligare träd i parken. Kompensationsåtgärder 
föreslås istället genom andra förbättringar. Stadens tekniska handbok ska 
tillämpas vid arbeten i närheten av träd som står på parkmark. 

Detaljplanen tillåter lokaler för centrumändamål i bottenplan på befintligt 
flerbostadshus. Verksamheter i bottenplan bidrar positivt till stadsbilden men i 
detta läge bedöms inte behovet vara så stort att det ska utgöra ett krav för 
byggnation. I bottenplan på tillbyggnaden planeras en transformator och därför 
bör inte lokaler för stadigvarande vistelse finnas i samma våning.  

Detaljplanens bestämmelser förhindrar inte solceller, gröna tak eller träbyggnad. 

 

Vasastaden 33:1, HB Järneken 

Hemställer (den 8 juli 2020) om fyra veckors anstånd till och med den 6 augusti 
med att utveckla talan. 

Kommentar: 

Sedan yttrandet inkom har inga ytterligare synpunkter framförts. 
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Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

Nedan sammanfattas yttranden från bostadsrättshavare, boende och hyresgäster. 
Bemötanden till inkomna yttranden redovisas samlat under ”Gemensamt svar till 
allmänheten” på sida 30. Yttranden i sin helhet finns tillgängliga på 
stadsbyggnadskontoret. 

 

Boende på Karl Gustavsgatan 37  

Anser att tillbyggnaden i 10 våningar är absurd och innebär ett sämre boende. 
Kommer att förlora balkong och de flesta fönster vilket innebär att det naturliga 
ljusinsläppet försvinner. Undrar vad planen är för de befintliga lägenheterna, om 
det kommer finnas alternativ att flytta till eller om hyran blir mycket billigare. 

 

Boende på Karl Gustavsgatan 41  

Hoppas verkligen att hyresgästernas välmående är i åtanke. Anser att det kommer 
vara en mardröm i flera år med allt byggarbete såsom störande ljud bland annat. 
Undrar vad som händer med den fina gården.  

 

Boende på Karl Gustavsgatan 47 

Anser att grönområdet, samt fåglar harar och räv i detta, kommer påverkas 
alldeles för mycket. Anser att möjligheten för barn att klättra i berget och leka i 
skogen försämras. Framför att ljusinsläppet till lägenheterna på Karl Gustavsgatan 
37 försämras ytterligare i gavellägenheter. Anser att ett så högt hus kommer ta en 
hel del av ljuset in på gården och balkonger. Anser att bebyggelsen inte passar in i 
miljön. Anser att påbyggnaden innebär alltför stora störningar under byggtiden, 
hänvisar till störningar som uppkommit under andra ombyggnationer i huset. 
Undrar om de nya hissarna ska byggas om för våning 6/7. Ifrågasätter hur värmen 
ska fungera på våning 6 och 7. Frågor om huset kommer klara av en påbyggnad, 
anser att detta borde utredas ordentligt innan ett förslag lämnats in. Ifrågasätter att 
de som nyligen flyttat in inte fått någon information om att detta bygge är på 
gång. Anser att 600 Kvm av ett grönområde i innerstaden inte ska tas bort. 
Framför att skolan idag inte har plats för alla elever i centrum. 
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Boende på Karl Gustavsgatan 43 

Anser att detaljplanen inte ska ändras. Anser att det är olämpligt att bygga 
lägenheter som människor skall bo i direkt ovanpå en transformatorstation med 
tanke på det starka magnetfält som transformatorstationer avger. Framför att 
föreligger hälsorisker samt en stor brand- och explosionsrisk nära 
transformatorstation. Anser att ett yttrande bör inhämtas av Räddningstjänsten. 
Anser att föreslagen höjning av husen innebär skada på kulturmiljövärden. Anser 
att enhetligheten förloras. Anser att påståendet om att Skandia Fastigheter ska få 
möjligheter att etablera mindre verksamheter i bottenplan längs Föreningsgatan 
och Karl Gustavsgatan är felaktigt. Verksamhetslokaler har gjorts om till 
lägenheter. Anser att en ombyggnation leder till störningar och mer trängsel i 
centrala staden. Anser att planerade vindsvåningar medför att lägenheterna på 
fastigheten som ligger på motsatt sida av Karl Gustavsgatan så de förlorar sin 
eftermiddags- och kvällssol. Anser att det känsliga djurlivet i parken nedanför 
Fjäderborgen kommer påverkas mycket negativt på grund av oväsen och stök 
under byggnationen och att träd kommer behöva fällas samt berg sprängas bort för 
att göra plats för denna tillbyggnad. Anser att det är en alldeles för känslig 
ekomiljö för att störas av ett byggprojekt av denna omfattning. Det blir ett för 
stort ingrepp i parken. Yrkar att detaljplanen inte ändras och att bygglov inte 
beviljas. 

 

Boende på Föreningsgatan 

Vill överklaga detaljplanen med motiveringen att planen innebär ett kraftigt 
försämrat ljusinsläpp för lägenheter i Brf Askungen samt eliminering av 
grönområden som ger ett stenökenliknande intryck. 

 

Boende på Föreningsgatan  

Anser att huset på 10 våningar kommer att förändra mycket för boende på 
Föreningsgatan 18. Anser att huset kommer väldigt nära eftersom det skjuter ut 
mycket och att ljusinsläppet försämras i lägenheterna framförallt på entréplan. 
Framför att den lilla parken upp mot fjäderborgen kommer försvinna. Anser att 
lägenheterna kommer att sjunka i värde. 

 

Boende på Föreningsgatan 

Överklagar detaljplanen. Har fönster ut mot Föreningsgatan som står för en stor 
del av ljusinsläppet. Anser att det planerade höghusbygget kommer minska 
ljusinsläppet högst väsentligt. Föreställer sig att värdet på lägenheter kommer att 
minska till följd av detta.  

 

Boende på Karl Gustavsgatan 31 
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Har en liten lägenhet belägen endast ut mot gatorna, inget in mot gården. Anser att 
den sopstation som planeras på Föreningsgatan innebär en stor olägenhet för 
boende längs Föreningsgatan. Föreslår att en del sopor hämtas vid befintlig 
fastighet likt idag. Framför att de nya lägenheterna kommer även att generera mer 
trafik till området. Framför att sophämtningen bör senareläggas samt att 
fastighetsägare samordnar aktiviteter med bilar, maskiner och störande ljud mm. 
Kritiserar kommunens ständiga arbete vid korsningen med vägar och 
vatten/avlopp mm. Anser att den sopstation som planeras på Föreningsgatan 
innebär en stor olägenhet för boende längs Föreningsgatan. Föreslår att sopor 
delvis ska hämtas vid befintlig fastighet och delvis inne vid gården likt idag. 
Ifrågasätter om gatan och boende klarar mer störningar. 

 

Boende på Viktoriagatan 34  

Överklagar detaljplanen. 
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Boende på Viktoriagatan 38  

Anser att det nya huset på 10 våningar ändrar skalan på ett störande sätt. Den nya 
huskroppen bryter brutalt mot den lägre gamla bebyggelsen, huskroppen borde 
trappa ner i höjd för att möta den lägre bebyggelsen. Anser att huset inte borde 
vara högre än nu befintliga träd och inte placeras närmare gatan utan gå i liv med 
befintlig fasad. Anser att Föreningsgatan är tillräckligt trång som den är. Anser att 
den lilla luft, grönska och fria jordytor som finns centralt i staden är ovärderlig 
särskilt vid värmebölja och stora regnmängder. Anser att fler ogenomsläppliga 
ytor att leda ytvatten ifrån gör gator som Karl Gustavsgatan till floder redan nu. 

 

Boende på Karl Gustavsgatan 

Bor högst upp vid gaveln åt väster där det ser ut som att alla fönster på den sidan 
samt balkongen kommer försvinna. Trots ev. ny balkong mot gården och nytt 
fönster ut mot Föreningsgatan blir det en väsentlig försämring av vår lägenhet. 
Enligt hyresnämnden får man inte göra ändringar i planlösningen utan 
hyresgästens medgivande. Godkänner inte denna ändring. Arbetar på 
oregelbundna tider och behöver sova på dagtid vilket blir svårt vid en så 
omfattande byggnation. Har en inneboende som också berörs och eventuellt blir 
bostadslös om man erbjuds en lägenhet utan två ingångar. Förstår det som att 
garaget påverkas och är beroende av parkeringsplats. Framför att det redan är kö 
till boendeparkeringen. 

 

Boende på Karl Gustavsgatan 

Anser att Skandia Fastigheter enbart vill tjäna pengar. Anser att förslaget inte tar 
hänsyn till boende i området eller kulturmiljön runtomkring. Framför att 
innergården är relativt mörk som det är och med fler våningar och ett nytt hus på 
gaveln blir det än mindre ljus. Anser att huset på sidan bryter mot den existerande 
arkitekturen i området. Upplever det som hänsynslöst att skövla 670 kvm av 
parkområdet. Oroas över störningar under byggtiden. Tycker inte att de 3D-
renderingar som gjorts är tillräckliga, anser det vara svårt att se hur det kommer se 
ut från innergården. Ifrågasätter att man tar bort fönster och balkonger för 
lägenheter på sidan. 

 

Boende på Föreningsgatan 33 

Anser att det med byggplanerna blir mörkare i lägenheterna särskilt på 
vinterhalvåret. Framför att det ekar på gården vilket försämras (till yttrandet finns 
en bifogad video). Anser att ett tiovåningshus inte passar in bland husen i övrigt. 
Anser att förslaget är integritetskränkande, med påbyggnaden får man insyn i 
lägenheter och på balkonger. 
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Boende på Föreningsgatan 18 

Motsätter sig planen. Anser att huset märkbart skulle försämra ljusinsläppet, att 
insynen från 10-våningshuset blir markant och att värdet på bostaden minskar. 
Utsikten mot den grönskande parken försvinner. Trafiken ökar och buller ökar. 
Anser att det planerade soprummet för 200 lägenheter innebär olägenheter i form 
av buller vi hämtning lämning samt illaluktande odör. Anser att denna information 
inte varit tydlig i handlingarna. Informationen står långt bak i dokumenten och 
kan missas. 

 

Boende på Föreningsgatan 18 

Ifrågasätter det planerade nybygget. Anser att boende i Brf Askungen 1, och på 
Föreningsgatan 18 samt Karl Gustavsgatan 31-33 blir utsatta för mer störande ljud 
och avsevärd ökad trafik. Ifrågasätter mest den planerade sopstationen. Anser att 
sophämtningen redan nu en olägenhet och det måste finnas en annan lösning än 
att placera sopstationen på den relativt smala Föreningsgatan. Ifrågasätter att 
grönområdet bebyggs/skövlas, särskilt i dessa tider när vi på ett särskilt sätt skall 
värna om vår jord. 

 

Boende på Karl Gustavsgatan 47 

Anser att förslaget inte bör genomföras. Anser att detaljplanen inte 
överensstämmer med översiktsplanen, riksintresse för kulturmiljö, kommunens 
bevarandeprogram, gällande detaljplaner, grönstrategin och påtagligt skadar 
stadsbilden i området. Anser att utformningsbestämmelserna inte är tillräckliga 
och att påbyggnaden bryter harmonin/ proportionerna i stadsrummet. Ifrågasätter 
varför påbyggnaden endast dragits in från gatan. Anser att tillbyggnaden inte bör 
genomföras då friutrymmet till angränsande villa i väster minskar. Anser att 
effekterna av påbyggnad och tillbyggnad inte framgår tillräckligt tydligt av texten, 
och önskar tydliga gestaltande bilder från fler vinklar. Anser att naturmiljön och 
djurliv (ex. mindre hackspett turkduva mfl) påverkas negativt då 670 m2 parkyta 
försvinner. Framför att hela parken ingår i bevarande programmet. Anser att 
kompensationsåtgärder i andra delar av parken inte kompenserar för det som 
försämras i anslutning till villakvarteret.   
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Anser att boendemiljön försämras bland annat genom att möjligheten till 
närrekreation minskar, ljusförhållandena försämras, det blir ett ökat tryck på 
allmänna utrymmen (cykelrum, tvättstuga, hissar) samt att det blir ökat buller och 
avgaser. Ifrågasätter det inte anses som "betydande" påverkan. Anser att det är 
olämpligt att inrymma en transformatorstation i ett bostadshus med tanke på de 
elektromagnetiska fälten, och att räddningstjänsten bör utreda eventuella risker 
med transformatorstation i bostadshus, t.ex. vid brand. Anser förslaget att placera 
en tillfällig transformatorstation på parkeringsplatsen utanför huset på 
Föreningsgatan knappast är genomförbart. Det finns bostäder i markplanet och 
avståndet på 5 meter kan inte hållas. Ifrågasätter hur hiss ska ordnas till de övre 
våningsplanen, och om nybyggda hissar ska byggas om. Anser att en 
kompletterande geoteknisk undersökning bör genomföras innan detaljplan läggs 
fram och att det bör utredas hur påbyggnad/tillbyggnad påverkar befintlig 
byggnad. Anser att föreslagen sophanteringen bör preciseras närmare. Framför att 
byggplanerna innebära stora försämringar i livskvalitet, den öppna gården 
försvinner med tillbyggnaden, fönster och balkonger tas bort, det blir minskning 
av ljus, grönska, tystnad, möjligheter att använda bostaden som fotoateljé samt 
minskad kvällsol. 

 

Boende på Föreningsgatan 18 

Hänvisar till Länstyrelsen som reserverar sig ang. skada på riksintresset. Anser att 
området inte bör förtätas. Anser att kulturhistoriska värden förvanskas. Anser att 
den föreslagna byggnationen påverkar en av innerstadens "gröna fingrar". Anser 
att förslaget ger sämre boendekvalitet och värdeminskning. Framför att förslaget i 
sig skapar underkända ljusförhållanden i de nedersta våningsplanen i 
grannfastigheter. Ifrågasätter stadsbyggnadskontorets intentioner då man tillåtit 
bokaler i BRF Askungen. Anser att exploatörer verkar styra skutan. Anser att 
detaljplanen inte tar inte hänsyn till de indrag av fasadliv och de förträdgårdar 
som präglar denna sträcka av Föreningsgatan. 

 

Boende på Karl Gustavsgatan 45 

Är emot byggplanerna. Anser att det blir större belastning på kvarvarande park, att 
det blir svårare att hitta parkeringsplats och tvättider. Anser att boendesituation 
försämras med begränsad tillgång till naturligt ljus för gavellägenheter samt sämre 
inflöde av dagsljus och förlorad eftermiddags- och kvällssol. Anser att utsikten 
mot parkområdet (i väster) försvinner. Framför att parken används varje dag av 
hyresgäster; av barn som leker i lekplatsen, och av folk som äter 
ute/firar/umgås/solar. Anser att djurlivet nedanför Fjäderborgen påverkas negativt 
då träd kommer att fällas och berg sprängas. Framför att det blir stora störningar 
under byggtiden. Anser att det är olämpligt att bygga in transformatorstationen 
pga. hälsorisker. 
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Boende på Karl Gustavsgatan 47 

Fick ingen information om bygget vid kontraktsskrivning. Befarar att förslaget 
kommer förstöra lugnet och vill inte ha en byggarbetsplats. Undrar när 
byggnationen ska ske. 

 

Boende på Karl Gustavsgatan 33 

Överklagar byggprojektet. Anser att huset är för högt och har för många våningar 
jämfört med omgivande hus. Anser att omgivningen och bortfall av ljus ska 
övervägas. 

 

Boende på Karl Gustavsgatan 47 

Är negativ till byggnationen. Ifrågasätter att man tar bort mer parkyta då 
tillgången till friytor och grönområden är begränsade. Förslaget innebär att fler 
personer använder befintliga friytor. Argumentet att grönområdet är kuperat 
stämmer inte, det är en utmaning för barn i olika åldrar. Anser att det är viktigt att 
bevara de grönområden som finns i våra storstäder, dvs ingen förtätning till varje 
pris. Därtill kommer försämrade solljusförhållanden för flera hyresgäster såväl på 
gården som intilliggande hus. Ifrågasätter att barnperspektivet inte redovisas 
under ” Sociala konsekvenser och barnperspektiv” och om barnkonsekvensanalys 
utförts. Ifrågasätter om myndigheter och räddningstjänst godkänt inbyggnad av 
transformatorstationen. Ifrågasätter hur elallergi hanteras. Ifrågasätter om de nya 
hissarna ska bytas ut vid byggnation påbyggnad. Ifrågasätter att verksamheter 
tillåts, då alla dessa slängts ut för att tillskapa nya bostadslägenheter. Är positiv 
till att sophanteringen åtgärdas. 

 

Boende på Karl Gustavsgatan 47 

Anser att transformatorstationen bör tas bort med hänsyn till magnetfältsrisken. 
Anser att tillbyggnadens form som höljd bryter mot områdets karaktär liksom 
påbyggnadens höjd. Framför att 900kvm markyta försvinner, gårdsyta minskar 
samtidigt som många fler människor kommer att bo i planområdet. Framför att 
parken är en viktig länk i ett grönt stråk genom centrala Göteborg och att hela 
parken ingår i bevarandeprogrammet. Anser att förslaget ger försämringar för 
nuvarande hyresgäster avseende ljus, insyn, bil-cykelparkering, tvättstugor, trafik, 
buller m.m. Anser att social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys bör 
göras. Kritiserar sophanteringen. 
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Boende på Viktoriagatan 34 

Anser att höjning av befintligt hus och tillbyggnad kommer skugga hus och 
innegården vilket påverkar livskvalitet och bostadsrättens värde negativt. Anser 
att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser på gatan och i garage, och att 
detta problem förvärras med förslaget. 

 

Boende på karl Gustavsgatan 47 

Anser att förslaget medför stor negativ påverkan på kulturmiljö, naturmiljö och 
boendemiljö i området trotts de förändringar som gjorts och att det inte bör 
genomföras. Att genomföra bygget trotts att övervägande majoritet är emot är helt 
oacceptabelt och kommer skapa en negativ inställning bland de nuvarande 
bostadsgästerna. Tror inte att ljudnivåerna för de boende under en byggperiod 
kommer klara Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om buller från 
byggplatser. Vid utbyte av hiss så var nivåerna långt över dock var detta under 
rimlig tid (4 veckor), en påbyggnad kommer vara under längre tid och skapa stor 
ohälsa bland de boende. 

 

Boende på Viktoriagatan 34 

Anser att byggprocessen kommer ge störningar för boende och påverka hälsan 
negativt. Framför att tillbyggnaden skuggar omgivande hus och gården. Anser att 
förslaget innebär negativ påverkan på livskvalitet och marknadspris på bostaden. 
Tror att bristen på parkeringsplatser förvärras. 

 

Boende på Karl Gustavsgatan 45 

Emotsätter sig föreslagna planändringar med såväl på- som tillbyggnad. 
Uppskattar de ändringar som gjorts sedan samrådet och att höghuset på gården är 
borttaget. Anser att synbilder saknas som visar hur byggnaderna ser ut från olika 
perspektiv från gatu- och gårdsmiljön. Anser att det är svårt att förstå helheten 
med bara två bilder. Största invändningen avser tillbyggnaden. Motsätter sig 
transformatorstationen i bottenplan pga. strålningspåverkan. Anser att 5 m i höjd- 
och sidled behöver verifieras för framtiden.  
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Anser att beskrivning av påverkan av att fönster och balkonger försvinner 
(ljusförlust och minskat värde) saknas. Anser att förslaget inte följer 2 kap PBL 
avseende lokaliseringen och att förslaget har negativ inverkan på stads-
landskapsbild, natur-och kulturvärden samt helheten. Anser att tillbyggnaden gör 
ett påtagligt ingrepp i den gröna ytan mot intilliggande villa. Ifrågasätter att 
tillgången till garaget från trappan vid Föreningsgatan försvinner, och undrar om 
ny ingång ska tillskapas från gatuplanet. Hänvisar till kulturförvaltningens 
invändningar. Anser att Påbyggnaden förändrar husets proportioner och bryter 
mot skalan i området. Anser att platsens naturvärden, kulturhistoriska värden och 
rekreationsvärden kommer minskas/förstöras. I ifrågasätter om de nyinstallerade 
hissarna ska installeras om. Framför att det inte framgår hur maskinrummet ska 
förläggas vid påbyggnaden eller om det ska sticka upp över taket. Ifrågasätter att 
man först efter bygglovsansökan ska pröva om huset tål påbyggnaden. Menar att 
kända husprickor och vatteninsläpp finns i befintlig byggnad. Anser att föreslagna 
revideringar av förslaget sker försent. 

 

Boende på Föreningsgatan 33 

Bor i en hyresrätt på Föreningsgatan 33 där halva lägenheten vetter mot Karl 
Gustavsgatan. Har eftermiddags- och kvällssol mot den delen av vår lägenhet och 
mot balkongen. Kan tidigt på våren utnyttja balkongen när den är solbelyst, likaså 
sent på hösten. Anser att de aktuella byggena helt kommer att ta bort solen 
lägenheten. Anser att de boendes villkor och förutsättningar måste bedömas ha ett 
större värde än fastighetsägarens möjlighet att bygga på sin byggnad på höjden. 
Anser även att det strider mot de boendes berättigade intressen, och lagstiftning, 
att bygga ett tiovåningars hus på ett grönt område med en höjd som skiljer sig 
väsentligt från alla andra byggnader i området. Anser att de få grönområden som 
finns i området måste värnas. Motsätter sig mot den bakgrunden att detaljplanen 
ändras på detta sätt. 

 

Boende på Viktoriagatan 40 

Anser att bygget innebär försämrat ljusinsläpp för befintliga bostäder. Framför 
vikten av bevarande av grönområde i innerstan. Anser att det finns risk för 
försämrade parkeringsalternativ för boende då boendeparkering troligtvis kommer 
vara ett mer fördelaktigt alternativ prismässigt jämfört med garageplats. 
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Boende på Karl Gustavsgatan 47 

Anser att detaljplaneförslaget medför så stor negativ påverkan på kulturmiljö, 
naturmiljö och boendemiljö i området att det inte bör genomföras på någon punkt. 
Håller med i alla synpunkter som mina grannar har skickat in för att stoppa 
bygget.  

 

Boende på Karl Gustavsgatan 36  

Är missnöjda med förslaget och arga över att man inte fått information från 
fastighetsägaren. Kommer påverkas av ljud och andra störningar under 
byggprojektet och får mindre solljus i lägenheten 

 

Boende på Karl Gustavsgatan 37 

Är hyresgäst i en av de lägenheter på gaveln som direkt kommer att påverkas av 
elva våningshuset och förlora balkong och två fönster. Framför att det är 
välbekant att gavellägenheter har ett speciellt förhållande när det gäller ljus och 
utblickar från respektive mot tre väderstreck. Dessa värden är gemensamma för 
husblocken i området och byggs bort med planförslaget. Framför att det inte 
framgår av planförslaget hur påverkade lägenheter ska omdisponeras. Anser inte 
att det som framförs i planbeskrivningen om att tillbyggnaden blir en ny, egen 
generation stämmer. Anser att punkthuset som nu tagits bort ur planförslaget var 
ett bättre alternativ ur vissa synvinklar. Anser förslaget innebär en förfulning i 
kvarteret.  

 

Boende på Viktoriagatan 40 

Anser att husets karaktär inte passar in i den gatubilden. 

 

Boende på Viktoriagatan 40 

Motsätter sig detaljplanen i fråga huvudsakligen avseende två punkter: Trafik och 
buller - byggnationerna kommer att leda till att trafiken på Karl Gustavsgatan 
kommer att öka vilket kommer leda till ökade bullernivåer. En gata där 
trafikregler sällan efterföljs och trafiken får anses störande även nattetid. 
Därutöver kommer byggnationen leda till fler elsparkcyklar i området vilket leder 
till ytterligare störningar då de hämtas/lämnas nattetid. Skuggning av befintliga 
byggnader - bygget kommer öka skuggningen av befintliga lägenheter på 
Föreningsgatan/Viktoriagatan vilket kommer att försämra lägenheternas 
ljusinsläpp och minska dess värde. 
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Boende på Viktoriagatan 38 

Vill överklaga förslaget. Anser att ett tiovåningshus är alldeles för högt och att det 
skulle ge negativ påverkan på så gott som samtliga i bostadsrättförening 
Askungen 1 med ca 200 hushåll samt många övriga omkringboende. Anser att ett 
10 våningshus skulle fördärva utsikt/ge försämrad livskvalitet för alla boende med 
balkonger och fönster åt detta håll. Anser att de gröna träden ovanför hustaken 
betyder mycket för välbefinnande och att ett uppstickande hus, högt ovanför alla 
omkringliggande hus skulle förstöra harmonin i områdets bebyggelse. Anser även 
att tillbyggnaden ger försämrad livskvalité för boende mittemot längs 
Föreningsgatan med fönster mot det planerade huset. Deras bostäder skulle bli 
betydligt mörkare. Framför att ljusinsläpp i bostaden är en viktig hälsofaktor. 
Anser att man inte ska utgå från godkända miniminivåer utan sträva efter vad som 
är hälsosamt på sikt. 

 

Boende på Karl Gustavsgatan 57  

Anser att man som boende i området dvs innerstaden, får räkna med att en 
förändring och förtätning. Svår bostadsbrist råder i Göteborg. Om särintressen får 
bestämma så blir det inte några nya bostäder alls. Tillstyrker planändringen. 

 

Boende på Karl Gustavsgatan 41 

Anser att förslaget bör stoppas eller anpassas utifrån synpunkter från boende. 
Anser att rådande brist på plats i cykelrum bör tas i beaktande. Anser att sol och 
ljusinsläpp kommer påverkas negativt för flera boende, både på Föreningsgatan 
och på Karl Gustavsgatan. Redan mörka lägenheter blir ännu mörkare och 
balkonger på de lägre våningarna på Karl Gustavsgatan 41 kommer att få ännu 
mindre soltimmar då tillbyggnaden kommer skymma det mesta av solen. Framför 
att fönster och balkonger på Karl Gustavsgatan 37 kommer att byggas för av den 
nya tillbyggnaden vilket är helt orimligt. I ifrågasätter hur dessa hyresgäster 
kompenseras. Framför att återvinning och sophämtning kommer att behöva ske 
mer frekvent. Anser att boende i huset och djurliv i parken kommer att påverkas 
negativt av bygget, framförallt av buller, då den nuvarande byggnadens 
konstruktion leder oljud. Anser att den visuella upplevelsen på innergården 
kommer domineras av ett höghus istället för parken. Anser att huset blir mindre 
proportionerligt från gård och centrum. Framför att behov av säkerhetsavstånd 
från transformatorstationen innebär att utrymme för verksamheter inte finns i 
bottenplan. Frågar om transformatorstation medför även ökad risk för brand i 
byggnaden. 
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Boende på Karl Gustavsgatan 47 

Anser att förslaget medför så stor negativ påverkan på områdets kulturmiljö som 
dess natur- och boendemiljö att det inte bör genomföras. Menar att förslaget står i 
strid med två av dessa tre punkter i översiktsplanen. Anser att det saknas 
motivering/diskussion kring varför detaljplaneförslaget bedöms överensstämma 
med översiktsplanen. Framför att förtätning inte efterfrågas av boende. Anser att 
själva påbyggnaden förändrar husets proportioner och bryter mot skalan i området 
och att tillbyggnad bryter kraftigt mot områdets kulturmiljö. Framför att 
kulturmiljöutredningen på punkt efter punkt visar att planförslaget inte är förenligt 
med Plan och bygglagen och att förslaget strider mot riksintresse för 
kulturmiljövården, mot Göteborgs Kommuns bevarandeprogram samt mot 
gällande detaljplaner för angränsande områden. Anser att de två fotografier som 
presenteras är manipulerade och tillbyggnaden ger intryck av att vara lägre än vad 
den kommer att bli i verkligheten. Efterfrågar bilder från gården och från parken. 
Ifrågasätter att parkområdet tas i anspråk samt avverkandet av träd som är 
karaktärsgivande. Vill erinra om att miljömålen för Levande skogar och ett rikt 
växt- och djurliv påverkas negativt då planområdet innebär ett ianspråktagande av 
grönytor och naturområden. Anser att föreslagen skyfallsled påverkar parkytan 
ytterligare. Anser att tillbyggnaden minskar framkomligheten vilket medför en 
ökad säkerhetsrisk. Efterfrågar konsekvensanalys. Vänder sig mot att 
transformatorstationen inhyses i den nya tillbyggnaden pga brandrisk och ökad 
strålning både i höjdled och i sidled. Framför att strålningsvärden lär bli förhöjda 
även på andra våningsplan och i den befintliga byggnaden vilket inte diskuteras i 
detaljplanen. Undrar hur hissar kommer att ledas till de påbyggda våningarna, om 
maskinrummet sticka upp ovanför taket samt om de redan ombyggda hissarna 
byggas om igen. Anser att med tanke på sprickor och läckor som redan finns i 
huset bör det redan i detaljplanen utredas om huset tål de påfrestningar som 
påbyggnad och tillbyggnad medför. Ifrågasätter om tröskelnivån om 0,2 m 
avseende skyfall räcker med tanke på att Göteborgsområdet drabbas av mer och 
mer översvämningar. Ifrågasätter om problemet med att skyfallsnivån når 
befintliga ventiler mm på innergården åtgärdas av Skandia. Anser att förslaget tar 
för liten hänsyn till de sociala aspekterna och att barnperspektivet inte har 
beaktats. Konsekvensanalys efterfrågas. Framför att med fler hyresgäster kommer 
behovet av förskolor att öka trotts brist. Är frågande varför ny bebyggelse behövs 
för att etablera verksamheter som man systematiskt avhyst. 
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Framför att möjligheter till när-rekreation minskar och att det blir större tryck på 
bil- och cykelparkering samt tvättstugor, samt ökning av buller och trafik i 
området. Anser att det är orealistiskt att hänvisa till att de boende till att använda 
cykel- eller kollektivtrafik. Anser att en tillbyggnad skulle försämra ljusinsläppet i 
de befintliga lägenheterna på Föreningsgatan och att det blir mörkare på gården. 
Framför att gavellägenheterna i Karl Gustavsgatan 37 förlorar både fönster och 
balkonger utan att det ens nämns i detaljplanen. Framför att befintlig sophantering 
inte fungerar och att problemet förvärras med fler boende. Önskar 
konsekvensanalys och ber att Skandia åtgärdar problemet. Anser att en 
konsekvensanalys av detaljplanen i relation till bygget av Västlänken bör utföras. 
Vänder sig mot byggnationerna pga. den längre period av störande oljud som det 
innebär. 

 

Boende på Föreningsgatan 18 

Anser att det nya höghuset till stor del kommer förstöra det grönområde som idag 
finns på platsen, som är en oas för boende samt vilda djur och växter. Det finns 
idag ett rikt fågelliv och friska bestånd av flera rödlistade arter. Anser att 
påbyggnaden och det nya höghuset kommer skymma solen och minska 
ljusinsläppet för boende på andra sidan Föreningsgatan. 

 

Boende på Föreningsgatan 18 

Ifrågasätter motivet till att förlänga befintlig byggnad mot Föreningsgatan åt 
väster utöver att öka exploateringen. Ett i volym och form markerat avslut på en 
byggnad kan vara ett arkitektoniskt grepp men är då i goda exempel inte 
avvikande i material och uttryck. Anser att förslaget visar en kropp utan samspråk 
med den befintliga byggnaden. Tolkar det som att husgaveln i den befintliga 
planen placerats på ett lämpligt och hänsynsfullt respektavstånd till den 
fornnordiska villan och inte huvudsakligen för att ge plats åt en 
transformatorstation. Samma hänsyn borde gälla idag. Finner det proaktivt mot 
boende på andra sidan Föreningsgatan att tillåta att fasaden får placeras närmare 
gatan. 

 

Boende på Viktoriagatan 32 

Anser av huvudsakligen tre anledningar att detaljplanen inte ska ändras. 
- Med de föreslagna nya lägenheterna kommer trafiken på Karl 

Gustafsgatan och framför allt Föreningsgatan att avsevärt öka. Det betyder 
att bullret i befintliga lägenheter på dessa gator kommer att nå besvärande 
nivåer och speciellt i de icke genomgående lägenheterna på 
Föreningsgatan 18 på bottenplan som kommer att få bullernivåer som 
överskrider Göteborgs normer för acceptabla nivåer för att tillåta 
detaljplansändring. 
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- I området finns ett flertal skolor på både Viktoriagatan och 
Föreningsgatan, varav flera förskolor och lågstadieskolor. Den ökade 
trafiken på Föreningsgatan , både personbilstrafik och tung trafik, kommer 
att medföra betydande ökad risk för påkörningsolyckor. 

- I fastigheten Föreningsgatan mellan Viktoriagatan och Karl Gustavsgatan, 
finns ett antal lägenheter , speciellt på de lägre planen , som kommer att få 
sitt solljus så inskränkt att Boverkets normer kommer att allvarligt 
underskridas. 

 

Boende på Karl Gustavsgatan 43 

Anser att den nu framlagda detaljplanen står i strid med reglerna i Plan- och 
bygglagen med hänsyn till att boendemiljön kraftigt försämras utöver vad som är 
rimligt. Framför att förtätning inte efterfrågas av boende utan enbart av 
fastighetsägare. Anser att förtätningen går ut över naturen, kulturmiljön m.m och 
att gatan är färdigbyggd sedan 1970-talet. Anser att förslaget ger mer skugga, mer 
buller. förstörd utsikt med ett höghus i stället för den delen av parken, minskat 
värde på lägenheter osv. Hoppas att politiker inser att det är sanslöst att träd 
avverkas för att ge vinst åt en enskild fastighetsägare. Anser att tillbyggnaden på 
taket samt 10 våningshuset är ett grovt regelbrott mot karaktären i området och 
områdets enhetliga arkitektur. Hänvisar till kulturförvaltningens yttrande om att 
grönområdet mot villan från 1880-talet ska värnas. Hänvisar till Park- och 
Naturförvaltningen om att lindar bör bevaras. Ifrågasätter hur träden ska kunna 
bevaras och att det i detaljplanen står det om att detta med träden gäller "under 
byggtiden". Undrar om träden ska återplanteras någon annanstans? Ifrågasätter att 
bebyggelse tillåts då riktvärden för buller överskrider 55 dBA. Ifrågasätter att 
Yimby och boende på okänd adress får yttra sig i ärendet, då förslaget främst 
berör boende i området. 

 

Boende på Karl Gustavsgatan 45 

Tror inte att man kommer ta hänsyn till synpunkterna. Anser att området inte bör 
förtätas och att gårdsyta, grönska och ljus behövs. Förtätning bör ske utanför city. 
Framför att ett 10 våningar högt hus vid gaveln innebär att solljuset försvinner på 
eftermiddag/kvällar på gården och lägenheter på gaveln. Anser att pengar styr och 
inte boendes bästa. Vill få återkoppling. 
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Övriga 

Boende på Fyrverkaregatan 14  

Anser att SBK ej borde gått vidare till utställning eftersom den visualisering som 
presenteras är undermålig. Planerad bebyggelse tar upp ca 5% av bilden och 
därigenom är det omöjligt att bilda sig en uppfattning om hur det nya huset 
påverkar närmiljön. Anser att detta är särskilt illavarslande eftersom den nya 
utformningen skiljer sig från omgivande villabebyggelse på starkast möjliga sätt: 
vit steril funktionalism vs. trähus i traditionell stil. Hänvisar till SBK:s svar till 
allmänheten avseende att kontrasten mellan gammalt och nytt ökar då släppet 
längs Föreningsgatan minskar.  

 

Boende på Näverlursgatan 

Anser att planerna verkar bra. Mer förtätning behövs i centrala stan. 

 

Boende på Enbärsvägen 20 

Anser att förslaget är fult. Anser att vi har mer än nog med sådana skitbyggnader i 
innerstan och att de passar bättre utanför själva stadskärnan. Undrar om det inte 
att bygga i mer "Vasastads-stil"/klassiskt. Anser att de som ska bo där både vill 
och kan betala för eventuella fördyringar det skulle medföra. 

 

Boende på okänd adress 

Motsätter sig bygget utifrån följande två avseenden:  

- Nybygge av denna grad kommer signifikant öka trafiken på Karl 
Gustavsgatan och Föreningsgatan. Detta är två gator som redan idag är 
väldigt trafikerade och där trafikregler sällan följs. Trafikökningen 
kommer öka bullernivån (som är hög även på nattetid pga trafiken) för 
närliggande hus samt utgöra en större trafikfara. 

- Bygget kommer skugga fastigheter som idag är belägna på Föreningsgatan 
på ett negativt sätt. 

 

Boende på Norra Kyrklidsvägen 20 

Anser att det nya tiovåningshuset och påbyggnaden kommer att skymma ljuset 
och förstöra utsikten från lägenheterna på andra sidan Föreningsgatan. Insynen 
kommer att öka för de boende mitt emot, och dessutom finns stor risk för ökade 
bullernivåer då trafiken kan förväntas öka med ett ökat antal bostäder. Det nya 
höghuset på Föreningsgatan kommer också att inkräkta på grönområdet i 
sluttningen ovanför Föreningsgatan, ett stycke natur som bidrar med viktiga 
värden i staden såsom renare luft, minskade bullernivåer, upptag av dagvatten, 
ytor för rekreation mm. I just denna skogsdunge finns också livskraftiga bestånd 
av flera hotade arter såsom ask och alm. 
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Gemensamma svar på yttranden från allmänheten 
Flera av de frågeställningar och synpunkter som framförts liknar varandra. Nedan 
följer bemötanden till de vanligast förekommande synpunkterna.  

Bilder och redovisning av förslagen bebyggelse 

Det framförs att effekterna av påbyggnad och tillbyggnad inte framgår tillräckligt 
tydligt av text och bild. Tydligare bildredovisning efterfrågas från park/gård och 
omgivande gator. 

I granskningshandlingen finns två fotorealistiska perspektiv från Karl 
Gustavsgatan och Föreningsgatan. Utöver detta finns två volymvyer från parken 
och från västra delen av Föreningsgatan. I övrigt redovisas planförslagets 
konsekvenser i text under ”konsekvenser” i planbeskrivningen. Det bör noteras att 
de fotorealistiska perspektiven enbart är exempel på hur bebyggelsen kan 
utformas utifrån planbestämmelserna på plankartan. Planhandlingarna 
kompletteras med volymbild från gården. 

Boendemiljö 

Flera boende har frågor kring kommande ombyggnationer. Det ifrågasätts hur 
gaveln ska sammanbyggas med tillbyggnaden utan att ljusinsläpp förloras. Man 
undrar även om de nya hissarna ska byggas om för våning 6/7. Det ifrågasätts om 
tillgången till garaget från trappan vid Föreningsgatan försvinner och om ny 
ingång ska tillskapas från gatuplanet. Det framförs att tillkommande bostäder ger 
ökad belastning på gemensamhetsytor och park. Det framförs att man inte får 
göra ändringar i planlösningen utan hyresgästens medgivande. Det ifrågasätts 
om befintligt hyreshus klarar påbyggnaden då sprickor mm noterats i byggnaden. 
Geoteknisk utredning för påbyggnad efterfrågas. 

Förslaget ger sannolikt en ökad användning av grådsyta och park. Ökad 
användning av gemensamma ytor är något som får accepteras när staden förtätas.  
Det skapar behov av kvalitativa ytor och ökat underhåll, men ger också underlag 
för ett förbättrat utbud av offentlig och kommersiell service, lekplatser med mera. 
Gemensamhetsytor i byggnaden ska dimensioneras efter antalet tillkommande 
bostäder.  

Hur ombyggnationen ska hanteras (omflyttning, lägenhetsutformning etc.) styrs 
inte med detaljplan. Enligt uppgift från Skandiafastigheter som är den nuvarande 
ägaren av fastigheten, är de befintliga hissarna förberedda för att dras hela vägen 
upp. Tillgången till garaget från trappan vid Föreningsgatan försvinner och en ny 
ingång kan behöva tillskapas från gatuplanet. Detta är dock frågor som behöver 
studeras mer i detalj i samband med bygglov/projektering. Detsamma gäller för 
ombyggnation av gavellägenheter där ljusinsläpp och balkonger behöver studeras 
och hanteras.  

En geoteknisk utredning utförs normalt i samband med framtagande av detaljplan 
för att kontrollera risk för ras och skred. Byggnaders tekniska egenskaper och 
invändig utformning av byggnader hanteras vid bygglov, kompletterande 
geotekniska undersökningar kan då behövas. Skandiafastigheter har studerat 
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byggnadens skick och påbyggnad översiktligt och ansvarar för att projektet är 
byggtekniskt genomförbart.  

Brist på skolplatser i centrum 

Kapacitetsbrist för förskole- och skolplatser i centrum. 

Bristen på förskole- och skolplatser är ett problem och behöver hanteras på 
övergripande nivå. Frågan kan inte hanteras i denna detaljplan då det saknas 
utrymme för att planlägga förskola/skola inom planområdet samt att större delen 
av planområdet är privatägd. Detaljplanen ger ett litet tillskott av bostäder och 
bedöms därmed inte påverka bristen på ett betydande sätt. Problematiken 
avseende brist på förskole- /skolplatser redovisas under ”Konsekvenser” och 
”vardagsliv” i planbeskrivningen. 

Informationsspridning 

Informationsspridningen kritiseras. Nyinflyttade har inte fått information om 
projektet. Några undrar hur man överklagar. Det framförs kritik mot att boende 
på okänd adress tillåts yttra sig i ärendet. 

Informationsspridningen följer kontorets rutiner. Informationsbrev har skickats ut 
till myndigheter, förvaltningar och sakägare enligt fastighetsförteckningen, där 
fastighetsägare uppmanas informera hyresgäster eller inneboende. Vid start av 
samråd och granskning annonseras också i GP. Under granskningen har 
hyresvärden delat ut kommunens informationsbrev och eget framtaget 
informationsmaterial kring projektet. Utöver detta har affischer satts upp i 
området. Vid inflyttning är det önskvärt att man informeras om pågående projekt, 
men det finns även ett personligt ansvar att ta del av allmän information.  

De som lämnat synpunkter senast under granskningstiden och inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda informeras efter antagande om hur detaljplanen kan 
överklagas.  

Planprocessen syftar till att ge möjlighet till insyn och påverkan. Alla som vill får 
lämna synpunkter på förslaget. Det är domstolen som beslutar vilka som anses 
vara besvärsberättigade och har rätt att överklaga. 

Insyn, utsikt och ljus 

Kritik framförs om ökad insyn samt att utblickarna mot grönområdet försvinner. 
Det framförs även att det blir minskat ljusinsläpp för omkringboende samt att 
solljus och dagsljus inskränks i den grad att Boverkets normer underskridas. Man 
undrar hur gården påverkas och hur planerade komplementbyggnader påverkar 
sol på gården. 
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Utblickar mot parken förändras till viss del men det bedöms inte innebära en 
betydande olägenhet. Insynen i området ligger i linje med vad som kan förväntas 
inom en kvarterstruktur. 

BBR tillämpas vid bygglovsgivning och utformning av nya byggnader, men kan 
även användas som vägledning vid bedömning av påverkan på befintlig 
bebyggelse i planprocessen. I BBR anges att rum eller avskiljbara delar av rum 
där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att god 
tillgång till dagsljus är möjlig. Vad god tillgång innebär är inte närmare 
specificerat men som målvärde tillämpas en dagsljusfaktor om 1%. I områden där 
en tät bebyggelse önskas kan det vara svårt att uppfylla dagsljuskraven i alla rum. 
Den täta bebyggelsen och kvarterstaden har dock andra fördelar. En avvägning 
behöver göras utifrån det totala antalet befintliga och tillkommande lägenheter 
och hur många som får risk för försämrat dagsljus.  

Innan byggnation har omkring 7 lägenheter risk för otillräckligt dagsljus inom den 
del som påverkas av planförslaget. Efter byggnation ökar detta antal till omkring 
15. Totalt finns ca 87 lägenheter i hela den norra byggnadskroppen inom det 
motstående kvarteret (brf Askungen). I Göteborgs stads riktlinjer för hantering av 
dagsljus beskrivs att en avvikelse om ca 20% från målvärdet av det totala antalet 
lägenheter kan accepteras i vissa fall. 

I dagsljusutredningen har en analys gjorts av två lägenhetstyper där man ser störst 
påverkan på dagsljus. Studierna visar att det inne i lägenheterna blir en försämring 
med omkring 0,03–0,05 procentenheter. Det finns en viss osäkerhet i 
beräkningarna, dagsljusfaktorn kan exempelvis påverkas i positiv riktning genom 
att lägenheten inreds i ljusa färger, i den grad att dagsljusfaktor 1% uppnås. 
Sammanfattningsvis bedöms att försämringen får accepteras med hänsyn till 
behovet av de tillkommande lägenheterna. Texten avseende dagsljus i 
planbeskrivningen förtydligas inför antagande. 

Detaljplanen medger 100 kvm byggnadsarea för komplementbyggnader på 
gårdsytan. Redan idag finns komplementbyggnader i form av pergola, cykelförråd 
mm. Gården ligger i söderläge men skuggas av det kuperade parkområdet och 
träd. Det bör finns goda möjligheter att placera tillkommande 
komplementbyggnader så att ytterligare skuggning undviks, exempelvis genom att 
byggnader placeras i kant mot parken. 

Kompensationsåtgärder 

Det framförs att kompensationsåtgärderna inte är tillräckliga.  

De föreslagna kompensationsåtgärderna är frivilliga för kommunen/exploatören 
och har tagits fram tillsammans med park- och naturförvaltningen. Ofta är det inte 
möjligt att ersätta exakt det som finns på platsen men nya värden kan uppstå 
genom föreslagna åtgärder. 
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Beskrivning av konsekvenser 

Det ifrågasätts att barnperspektivet inte redovisas under ”Sociala konsekvenser 
och barnperspektiv".  

Socialkonsekvensanalys och barnkonsekvensanalys har utförts i enklare form 
tillsammans med berörda förvaltningar före samrådet. Beskrivningar utifrån 
barnperspektiv redovisas tillsammans med sociala konsekvenser under 
”konsekvenser”. 

Västlänken 

En konsekvensanalys av detaljplanen i relation till bygget av Västlänken 
efterfrågas. 

Om utbyggnad av planen sammanfaller med västlänken så får detta hanteras av 
byggherren i genomförandeskedet. Byggarbeten och byggtransporter anpassas 
efter befintlig situation. Bebyggelsens konstruktion ska anpassas så att stomljud 
inte överskrider angivna riktvärden. I övrigt bedöms det inte finnas någon direkt 
konfliktsituation mellan den planerade bebyggelsen och västlänkens dragning.  

Gestaltning, kulturmiljö, stadsbild 

En stor del av kritiken mot förslaget avser att förslaget påverkar 
kulturmiljövärden och stadsbild negativt. Avståndet till villorna i väster minskar 
vilket ifrågasätts ur kulturmiljösynpunkt. Flera anser att tillbyggnaden bör sänkas 
eller ändra utformning.  

Under planarbetet har två kulturmiljöutredningar tagits fram och förslaget har 
anpassats efter utpekade kulturmiljövärden. Tillbyggnadens höjd har studerats ur 
olika vinklar i 3d-modell och i planbeskrivningen redovisas några av de vinklar 
där byggnaden framträder mer tydligt. Byggnadsvolymen förändrar gatubilden 
lokalt, på längre avstånd skyms till- och påbyggnad av omgivande hus. En 
variation i höjd och placering bedöms kunna bidra positivt till stadsbilden.   

Avståndet till villorna i väster krymper vilket påverkar avläsningen av 
villakvarterets historiska sammanhang. De historiska sambanden är redan idag 
delvis brutna genom att olika tiders bebyggelse finns i området. Sammantaget 
bedöms påverkan inte vara så stor att det kan innebära en skada på riksintresset.  

Naturmiljö/djur/park 

Naturmiljön och hotade arter anses bli påverkade negativt då 670 m2 parkyta 
försvinner.  

Kontoret bedömer att planen innebär mycket begränsad påverkan på parken och 
hotade arter. Idag finns en transformatorstation och ett brant bergsparti med viss 
trädvegetation inom det område där tillbyggnaden planeras. Ingen vegetation med 
särskilt högt värde eller hotad art har funnits inom det parkområde som i-
anspråkstas. Ytan som förslås för bebyggelse har inte heller någon tydlig funktion 
som spridningsstråk för den mindre hackspetten. 

Soprum 

Planerat soprum vid Föreningsgatan anses innebära en olägenhet. 
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Soprummens utformning ska följa de krav som ställs vid nybyggnation så att 
olägenheter inte uppstår.  Det anses olämpligt att regalera placering av soprum i 
detaljplan då det berör invändig utformning av byggnaden. I planhandlingen står 
att soprum bör placeras mot omgivande gator, syftet är att förenkla 
sophämtningen. Det är möjligt att fördela soprummen på en eller flera enheter.  

Parkering 

Flera boende anser att planen inte tillgodoser behovet av parkering. 

Antal parkeringsplatser utgår från stadens riktlinjer avseende mobilitet- och 
parkering. I innerstaden råder generellt lägre krav på parkeringsplatser jämfört 
med ytterstadsområden. Gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras i innerstaden. 
Enligt uppgifter i parkeringsutredningen finns i dagsläget ledig kapacitet i 
befintlig parkeringsanläggning inom kvarteret. Antalet parkeringsplatser 

är fler än vad som hyrs ut till de nuvarande hyresgästerna. Jämfört med nuvarande 
användning bedöms inte befintlig bebyggelse påverkas 

nämnvärt. 

Räddningstjänst 

Boende framför att tillbyggnaden minskar framkomligheten och tillgängligheten 
och medför en ökad säkerhetsrisk.  

Utrymning bedöms kunna ske med hjälp av stegbil från gata samt från gård likt 
idag. Avstämning med räddningstjänsten har skett under planarbetet. Betydande 
säkerhetsrisker bedöms inte finnas. Se Räddningstjänstens yttrande sida 7-8. 

Skyfall/Dagvatten 

Det framförs att skyfallssituationen försämras då den västra avrinningsvägen 
byggs bort. Det framförs att ventiler etc. som kan översvämmas bör åtgärdas. 

Under planarbetet har en dagvatten- och skyfallsutredning tagits fram. För att ett 
instängt område inte ska skapas på innergården behöver en skyfallsled behållas 
mellan berg och tillbyggnad. Detta föreslås ske i form av en kulvert. På 
innergården finns redan idag lågt sittande ventiler etc. som riskerar att 
översvämmas vid framtida skyfall. Detta är ett befintligt problem och orsakas inte 
av planerad byggnation. Ny bebyggelse bör dock utformas med hänsyn till 
framtida översvämningsnivåer. Tillbyggnadens föreslagna nockhöjd höjs 0,3 
meter med hänsyn till att entréer ska kunna placeras över översvämningsnivån.  

Trafikstörningar/Trafiksäkerhet 

Förslaget medför ökad trafik vilket försämrar trafiksäkerheten på Föreningsgatan 
där det finns skola och förskola.  

Utifrån Göteborgs planeringstal för bilalstring i innerstaden bedöms antalet 
tillkommande resor ligga omkring 60 fordonsrörelser per dag. Enligt 
Trafikkontorets mätningar har trafikmängend bilar/dygn minskat från 2000 (2014) 
till 1500 (2018) på Föreningsgatan utmed sträckan Karl Gustavsgatan – Södra 
Viktoriagatan. Det finns förutsättningar för att antalet resor med bil minskar 
ytterligare då staden blir tätare och resvanemönster förändras. Eftersom den 
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tillkommande trafiken är begränsad bedöms det inte finnas risk att 
trafiksäkerheten påverkas. 

Överenstämmelse med översiktsplanen mm. 

Överenstämmelse med ÖP samt andra övergripande beslutsdokument så som 
riksintresse för kulturmiljö, kommunens bevarandeprogram, gällande detaljplaner 
samt grönstrategin, ifrågasätts: Det framförs att en motivering och diskussion 
saknas kring varför detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanen. 

På markanvändningskartan tillhörande översiktsplanen ligger planområdet inom 
”Bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor med Bostäder, arbetsplatser, 
service, handel, mindre grönytor mm. En blandning av bostäder och icke störande 
verksamheter är önskvärd”. Stadsbyggnadskontorets bedömning är att förslaget 
överensstämmer med översiktsplanen eftersom planens markanvändning är 
förenlig med den som anges i översiktsplanen. Motivet till ställningstagandet 
förtydligas i planbeskrivningen. 

Enligt avsnittet ”utbyggnadstrategier” som anger huvuddragen i översiktsplanen 
kopplat till geografiska områden ligger planområdet inom Centrala Göteborg – 
Innerstaden. De områdesvisa utgångspunkterna för centrala staden är att skapa 
god regional tillgänglighet, eftersträva ett levande centrum med attraktiva 
stadsrum blanda i form och funktion, öka bostadsinnehållet, prioritera 
kollektivtrafik, gående och cyklande samt värna de kulturhistoriska värdena och 
utveckla parkerna. Kontoret har bedömt att planen bidrar positivt till målen. 
Inriktningen om att utveckla parkerna bedöms inte bli påverkad då en mycket liten 
del av parkområdet tas i anspråk samt att den del som påverkas är relativt 
otillgänglig och saknar höga naturvärden.  

Under utbyggnadsordning i översiktsplanen anges att de centrala delarna av 
staden ska prioriteras vid planering av ny bebyggelse.  

Det bör noteras att översiktsplanen inte är juridiskt bindande likt en detaljplan. 

Minskat bostadsvärde 

Flera bostadsrättshavare framför att deras lägenheter kommer sjunka i värde till 
följd av den planerade bebyggelsen.  

Det finns inga säkra belägg för att ny bebyggelse innebär en värdeminskning för 
närliggande fastigheter, oftare kan ny bebyggelse leda till att området blir mer 
attraktivt och följdinvesteringar som gör att värdet stiger. Bostadsvärdet följer 
sannolikt den allmänna konjunkturen i Göteborg. 

Transformator, säkerhetsrisker 

Flera boende anser att en transformatorstation inte bör inrymmas i bostadshuset, 
bland annat då det medför risker för brand i byggnaden, elallergi, 
strålningsrisker med mera. Det framförs även att en tillfällig transformatorstation 
inte kan förläggas på parkeringsplatsen vid Föreningsgatan då den enligt 
plankartan bör placeras fem meter från bostäder. 
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På plankartan finns en upplysning om att elektromagnetiska fält ska beaktas inom 
5 meter från transformator. Mätningar utförda nära transformatorstationer i 
Göteborg visar att magnetfältsnivåer avtar snabbt med avståndet, ca 2 meter från 
stationens fasad finns inte förhöjda nivåer jämfört med en genomsnittlig bostad. 
Det finns även tekniska åtgärder som kan reducera strålning. Planen tillåter inte 
att lokaler för stadigvarandevistelse inklusive bostäder placeras i de två nedre 
våningsplanen av tillbyggnaden.  

Vad gäller olycksrisk (brand, explosion) förutsätts relevant standard uppfylls 
avseende brandklassning i byggnaden så att risknivån för omgivande bebyggelse 
blir acceptabel. 

Störningar under byggtid 

Det finns en oro om att planen kommer medföra betydande störningar för boende 
under byggtiden, bland annat till följd av ombyggnationer i huset och byggtrafik. 

En byggnation innebär alltid vissa störningar. Byggherren ansvarar för att anpassa 
byggstörningar så att boende i närområdet påverkas så lite som möjligt. 
Naturvårdsverkets allmänna råd om byggbuller ska generellt följas. Vid klagomål 
ska dessa i första hand meddelas till byggherren och i andra hand 
tillsynsmyndigheten (miljökontoret). 

Revideringar  
Planförslaget revideras. En utformningsbestämmelse om att sockelvåning ska vara 
markerad införs på plankartan. Utöver detta höjs tillbyggnadens nockhöjd 0,3 m 
med hänsyn nivåer för skyfall. Kompletterande solstudier har utförts för höst- och 
vårdagjämning efter granskning och presenteras nedan.  

Studierna visar att höjningen inte ger någon märkbar effekt för omgivningen. 
Revideringen anses inte innebära en väsentlig ändring. Solstudierna i 
planbeskrivningen uppdateras inte då skuggverkan för en justering av nockhöjden 
om 0.3 m i princip är ofärändrad.  

 

Planbeskrivningen justeras och förtydligas avseende: 
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 Uppdaterad sektion för att illustrera mötet med park och föreslagen 
skyfallshantering.  

 Volymbild från gården. 

 Konsekvenser avseende dagsljus. 

 Motivet till ställningstagandet om att planen anses förenlig med 
översiktsplanen.  

 Redaktionella ändringar avseende VA och brandvattenkapacitet enligt 
yttrande från KoV samt Räddningstjänst, beskrivning av bullersituationen. 

 Påverkan på vatten. 

 

Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen 
inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny 
granskning. 
 

 

 

Arvid Törnqvist   Åsa Åkesson 
Planchef    Projektledare 
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Sändlista granskning 
 
Kommunala nämnder och bolag 
m.fl. 
Fastighetskontorets 
tillgänglighetsavd 
Fastighetsnämnden/kontoret 
Grundskoleförvaltningen 
Göteborg Energi AB (Med 
dotterbolag) 
Göteborgs Stads Parkerings AB 
Kretslopp och Vatten 
Kulturnämnden/förvaltningen 
Miljö- och 
klimatnämnden/Miljöförvaltningen 
Namnberedningen och GDA adresser 
Park- och 
naturnämnden/förvaltningen 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsnämnden/förvaltning i 
Centrum 
Trafiknämnden/kontoret 
Lokalsekretariatet 

Statliga och regionala myndigheter 
m.fl. 
Lantmäterimyndigheten 
Länsstyrelsen  
Skanova Nätplanering D3N 
Statens geotekniska institut 
Trafikverket 
Vattenfall Eldistribution AB 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, 
hyresgäster, boende 
De som tidigare yttrat sig i ärendet 

Övriga 
De som tidigare yttrat sig i ärendet, 
samt 
Hyresgästfören. Region V Sverige
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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: 0375/12

Granskningsyttrande över detaljplan bostäder mm. vid 
Karl Gustavsgatan inom stadsdelen Vasastaden, i 
Göteborgs kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade maj 2020 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. 

I granskningsförslaget har de punkthus om 17 våningar som föreslogs i 
samrådet utgått. I och med denna anpassning så anser Länsstyrelsen att risk 
för påtaglig skada på riksintresse Göteborgs innerstad (O 2:1-5) inte längre 
föreligger och att förslagen förtätning är väl anpassad till kulturmiljön. 

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

Detta beslut har fattats av planhandläggare Maria Freiholtz efter 
föredragning av planhandläggare Torun Signer.

Maria Freiholtz
Torun Signer

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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