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Ärendet 

Diarienummer: 0397/22 

Handläggare SBK:  Erica Folkesson 

Stadsområde:  Sydväst 

Fastighet:  Brottkärr 2:235 

Sökande:  Fastighetsägarna 

 

Området ligger i stadsdelen Askim i norra Brottkärr, cirka 11 kilometer sydväst om 

Göteborgs centrum. Marken omfattar 7 880 m2, är privatägd och inte planlagd sedan 

tidigare. Marken är idag obebyggt naturområde samt används i den nordöstra delen som 

infartsväg till tre grannfastigheter. Dessa har servitut med rätt att använda befintlig väg 

till Ryttarstigen. 

Förslaget innebär byggnation av fyra småhus med tillhörande garage, alternativt två 

stadsvillor eller två radhuslängor. Villorna föreslås bli vardera cirka 115 m2 byggnadsarea 

och garagen vardera cirka 40 m2 byggnadsarea. För illustration se Figur 1. 

Befintlig infartsväg föreslås förlängas och avslutas med en vändplats. Sökande anger 

också att en gångväg kan anläggas i den sydvästra delen av fastigheten, för att via 

grannfastigheterna Brottkärr 2:215 och Brottkärr S:56, snabbare kunna nå 

kollektivtrafiken på Brottkärrsvägen. Brottkärr S:56 ingår i pågående detaljplanearbete 

och föreslås där som allmän plats natur. 

Sökande har tidigare lämnat in förhandsbesked samt planbesked, dnr 1180/15, med 

samma innehåll. Planbeskedsansökan återtogs av sökande efter förhandsinformation från 

stadsbyggnadskontoret (SBK) om att ärendet föreslogs för negativt beslut till 

byggnadsnämnden. Sökande har bekräftat att nu gällande förslag på bebyggelse 

överensstämmer med tidigare ansökan, med komplettering av ny gångväg söderut.  

Direkt söder om fastigheten pågår Detaljplan för bostäder på ängar och berg norr om 

Gamla Brottkärrsvägen (dnr 0538/14) med förslag på 250 nya bostäder i en blandning av 

småhus och flerbostadshus. Planförslaget är ute på samråd hösten 2022. För illustration 

av planförslaget se Figur 5. 
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Figur 1 Situationsplan med fyra villor med tillhörande komplementbyggnad och 

gemensam tillfartsväg. Illustrationen kommer från tidigare ansökan om planbesked, dnr 

1180/15, vilken överensstämmer med nu gällande ansökan. Denna illustration används 

då den håller bättre visuell kvalitet än underlaget i aktuell ansökan. SBK har 

kompletterat illustrationen med streckad linje med pil som visar sökandes förslag på ny 

gångväg samt utbredning av fornlämningen RAÄ Askim 295 med blå linje. 

 

Figur 2 Utdrag ur nybyggnadskarta från kommunens kartverktyg GOkart. Fastigheten 

Brottkärr 2:235, tillika området som planbesked söks för, är markerad med blå linje.  

Vägsträckningen utgår 

från befintlig infart och 

innebär att även 

Brottkärr 2:110 berörs. 

Gräns som markerar 

fornlämningen RAÄ 

Askim 295. 

Föreslagen ny gångväg som 

innebär att även Brottkärr 

2:215 berörs. 
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Styrande dokument och tidigare beslut 

Översiktsplan 

Översiktsplan för Göteborg (ÖP), antagen av kommunfullmäktige 2022-05-19, anger 

Blandad stadsbebyggelse – Övriga bebyggelseområden i ytterstaden i 

markanvändningskartan, se Figur 3.  

För dessa områden rekommenderas bland annat:  

• Förnyelse genom ombyggnad och nybyggnad ska i första hand ske inom områden 

som kan försörjas med god kollektivtrafik och närhet till service. I första hand 

ska komplettering med sådant som saknas prioriteras. I övrigt bör endast enstaka 

ny bostadsbebyggelse tillkomma.  

• Vid lokaliseringsprövning av ny bebyggelse ska möjligheten att lösa tillfart och 

vatten och avlopp beaktas, liksom att byggnader utformas och placeras med 

hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 

platsen.  

• Om större etableringar skulle vara aktuella i dessa områden behöver 

möjligheterna att skapa god kollektivtrafik och goda förutsättningar för resande 

med cykel och till fots först utredas.  

• Värna ytterstadens stora sammanhängande naturområden och kustbandet. Ta 

hänsyn till värdefulla natur-, kulturmiljö- och landskapsbildsvärden vid ny 

bebyggelse och infrastruktur. 

• Bevara och utveckla värdefulla rekreationsområden. Eftersträva 

sammanhängande gångstråk och ökad tillgänglighet till kusten. 

  

Figur 3 Utdrag ur ÖP där beige yta representerar övriga bebyggelseområden i 

ytterstaden och lila linje representerar det lokala cykelvägnätet. Aktuellt område för 

planbesked är markerat med röd linje. Busshållplats Enebacken är markerad med 

bussymbol. 

Ryttarstigen, som är områdets tillfart, är utpekad cykelväg under Infrastruktur – 

Cykelvägnät i ÖP. Ryttarstigen rekommenderas som en del i ett lokalt cykelvägnät med 
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syfte att koppla samman områden i en mindre skala och skapa anslutningar till lokala 

målpunkter. Det lokala cykelvägnätet ska komplettera pendlingscykelnätet. 

Program 

Program för Bostäder mm i Brottkärr godkändes av byggnadsnämnden 1998-04-28. 

Programmet har legat till grund för detaljplanering i Brottkärr. Programmet föreslår 

tillskott på cirka 350 nya bostäder inom programområdet, varav merparten i området runt 

Brottkärrsvägen. Flera delar av programområdet har byggts ut. I aktuellt område för 

planbesked anges mark för nya bostäder, respektive naturmark. Sedan gällande 

planprogrammet antogs har stadens strategiska inriktningar samt flera lagar och krav för 

att kunna bebygga ändrats. 

Programmet fastslår att det behövs en ny tillfartsväg för att kunna bygga ut fler bostäder i 

området. Programförslaget anger en ungefärlig sträckning; från Klåvavägen över 

fastigheten Hovås 1:49, ungefär från texten ”Hovåsmotet” till ”Norra Brottkärr” i Figur 

4.1 Denna har inte byggts ut och är inte under planering. 

 

Figur 4.1 Programkarta från Program för Bostäder mm i Brottkärr godkänt 1998.  

Figur 4.2 Programkartan överlagrad med områden som representerar område för 

tidigare planarbete som aldrig vann laga kraft (streckad svart linje), pågående 

planarbete Detaljplan för bostäder på ängar och berg norr om Gamla Brottkärrsvägen 

(röd linje) samt nu aktuell planbeskedsansökan (blå linje). 

Detaljplaner 

Området för ansökan om planbesked saknar detaljplan. 

Det har gjorts försök att planlägga hela det område som markerats med streckad svart 

linje i Figur 4.2: Detaljplan för bostäder norr om Brottkärrsvägen, vilket nu aktuellt 

område ingår i. Detta planförslag antogs 2003 men blev upphävt på grund av att de 

allmänna platserna hade enskilt huvudmannaskap. Ett nytt försök gjordes att planlägga 
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hela området med kommunalt huvudmannaskap för de allmänna platserna. Detta arbete 

avbröts innan antagandet på grund av problem med genomförandeekonomin.  

Direkt söder om fastigheten pågår Detaljplan för bostäder på ängar och berg norr om 

Gamla Brottkärrsvägen, se Figur 5. Planförslaget är på samråd hösten 2022. Planförslaget 

innebär cirka 250 nya bostäder i en blandning av småhus och flerbostadshus samt allmän 

plats med kommunalt huvudmannaskap. I den allmänna platsen ingår gator, parker och 

naturområden.  

 

Planbesked 

Sökande har tidigare lämnat in förhandsbesked samt planbesked, dnr 1180/15, med 

samma innehåll som i nu aktuell ansökan. Samma utformning föreslogs i det avbrutna 

planarbetet. Planbeskedsansökan återtogs av sökande efter förhandsinformation om att 

ärendet föreslogs för negativt beslut till byggnadsnämnden. 

Positiva planbesked har lämnats norr om aktuellt område vid Grinnekärrsvägen och väster 

om pågående detaljplanearbete vid Matildehemsvägen och Brottkärrs byväg. Preliminärt 

kan dessa rymma cirka 250 bostäder. Planarbete för dessa har ännu inte påbörjats.  

Riksintresse 

Området ingår i riksintresse enligt 4 kap 4 § Miljöbalken, Högexploaterad kust 

(Kustområdet och skärgården Bohuslän). 

  

Figur 5 Illustration från pågående planarbete Detaljplan för bostäder på ängar och berg 

norr om Gamla Brottkärrsvägen som är på samråd hösten 2022. Aktuell ansökan om 

planbesked gäller det område direkt norr om illustrationskartan som markerats med blå 

linje. 
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Bedömning 

Översiktlig planering 

Vid prövningen av planbesked har det stor betydelse om åtgärden och ändamålet 

överensstämmer med ÖP:s strategier, inriktningar och rekommendationer vilka beskrivs 

under kapitlet Styrande dokument och tidigare beslut – Översiktsplan. 

• Förslaget bidrar inte till en blandning av bostadsformer, bostadsstorlekar eller 

upplåtelseformer då bostadsbeståndet i närområdet idag består av samma typ av 

villabebyggelse som den föreslagna bebyggelsen. Detta gäller oavsett om det är 

enbostadshus, stadsvillor eller radhus som föreslås. Förslaget bidrar inte till nya 

mötesplatser då ingen allmän plats föreslås. 

• Förslaget ligger inte inom område med god kollektivtrafik då det är mer än 400 

meter gångväg till närmsta hållplats1, vilken bara trafikeras med en busslinje som 

också förutsätter byte för att komma till centrala Göteborg.  

• Förslaget ligger inte nära service. Närmsta område med service är Nya Hovås 

som ligger två kilometer österut. Två kilometer är den yttersta gränsen till vad 

som kan uppfattas som gångavstånd.  

• Förslaget kan eventuellt förbättra möjligheterna att gå och cykla på en sträcka om 

50–150 meter på Ryttarstigen, om denna sträcka blir kommunal och får ökad 

standard. Detta förutsätter dock att pågående Detaljplan för bostäder på ängar 

och berg norr om Gamla Brottkärrsvägen först vinner laga kraft då den föreslår 

att Ryttarstigen ska bli kommunal från Gamla Brottkärrsvägen. Om förslaget inte 

innebär att Ryttarstigen blir kommunal gata har förslaget ingen positiv påverkan 

på möjligheten att gå eller cykla i området, möjligtvis negativ påverkan på grund 

av ökad biltrafik. Tidigare upphävd detaljplan indikerar att enskilt 

huvudmannaskap i form av vägföreningar inte kan accepteras när ny detaljplan 

tas fram. 

Program 

Den bebyggelseutveckling om 350 bostäder som föreslås i Program för Bostäder mm i 

Brottkärr är med råge tillgodosedd genom redan antagna detaljplaner (210 bostäder), 

pågående planarbete (250 bostäder) samt ansökningar som fått positivt planbesked och 

som ligger antingen i väntelistan eller i startplanen (250 bostäder). Parallellt med 

ovanstående planering tillkommer dessutom cirka 50 nya bostäder per år genom bygglov 

och förhandsbesked.  

Ovanstående visar att det råder stor efterfrågan på området för bebyggande och att 

ansökan inte kan ses som en sådan enstaka ny bostadsbebyggelse som kan tillkomma 

enligt ÖP:s rekommendationer för bebyggelseområden i ytterstaden.  

SBK bedömer att ny exploatering i området behöver utredas i ett större sammanhang där 

intresset för ny bebyggelse kan avvägas mot de knäckfrågor som beskrivs nedan. Sedan 

 
1 ÖP hänvisar till dokumentet Principer för arbetet med ett gångvänligt Göteborg (Trafikkontoret, 2019) där det 
beskrivs att vad som är gångavstånd upplevs olika beroende på vad det är för målpunkt och olika för olika 
människor. Funktioner som man rör sig mellan dagligen (till exempel jobb, skola och bostad) kan ha ett 
gångavstånd upp till 2 kilometer. Mer flexibla målpunkter, såsom kollektivtrafikhållplatser, närbutiker och 
lekparker är känsligare för avstånd och bör ligga inom 200–400 meter via gångnätet. 
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gällande planprogram antogs för över 20 år sedan har stadens strategiska inriktningar 

samt lagar och krav för att kunna bebygga ändrats. 

Naturmiljö 

Befintlig naturmiljö 

Planbeskedsområdet utgörs av hällmarkstallskog med inslag av lövdominerade svackor i 

områdets mitt. Västra delen ligger i en dal nedanför den huvudsakliga delen av 

fastigheten och gränsar i nordväst till en bäck som går i nord-sydlig riktning. I denna del 

finns varierad alsumpskog och tillhörande brynmiljöer. Den norra flackare delen av 

området gränsar till ett obebyggt markområde och nyttjas som tillfartsväg av tre befintliga 

grannfastigheter: Brottkärr 2:215, Brottkärr 2:164 och Brottkärr 2:294. I anslutning till 

dessa grannfastigheter finns en mindre yta av igenvuxen trädgårdsmark. I öster gränsar 

fastigheten till fem villatomter vilka har tillfart direkt till Ryttarstigen. I söder finns ett 

bergsparti med hällmarker vilket efter bergskrönet gränsar till en stor villafastighet.  

Närområdet utgörs av tidigare jordbrukslandskap och skogsklädda bergsområden. Även 

om mycket av jordbruksmarken har bebyggts, framför allt sedan 1950-talet, finns vissa 

inslag kvar som öppna ängar alternativt som igenväxt jordbruksmark med ung skog.  

 

Figur 6 Vybild från 2021 med området för planbeskedet ungefärligt markerat med blå 

linje. Copyright: Göteborgs Stad 

Naturvärden 

I planarbetet Detaljplan för bostäder på ängar och berg norr om Gamla Brottkärrsvägen 

har en naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) utförts där även nu 

aktuellt område för planbesked ingick (Naturvärdesinventering av ett område vid 

Brottkärr, Göteborgs Stad, Pro Natura, december 2021). I naturvärdesinventeringen 

avgränsades 21 olika naturvärdesobjekt som också bedömdes, enligt framtagen standard, 

till naturvärdesklass på skala 1 till 4, se Figur 7. 

Den västra, lägre, delen av fastigheten samt skogen väster och sydväst om 

planbeskedsområdet identifierades som naturvärdesobjekt 11 och bedömdes ha höga 

naturvärden (naturvärdesklass 2). Området med naturvärdesklass 2 bedöms ha stor 

betydelse för biologisk mångfald både i ett regionalt och kanske även nationellt 

Skog med höga 

naturvärden 

N 
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perspektiv. Varje enskilt område av denna typ är enligt standarden för NVI av stor 

betydelse och därmed är det betydelsefullt att bevara sådana där de är belägna idag. 

Skogen i detta område är opåverkat av rationellt skogsbruk och har därför en mer naturlig 

struktur och trädslagssammansättning. Detta gör att skogar av detta slag ofta utvecklar 

högre naturvärden även om trädskiktet inte är särdeles gammalt. 

Resten av planbeskedsområdet identifierades som naturvärdesobjekt 9 och bedömdes 

hysa vissa naturvärden (naturvärdesklass 4). Områden med naturvärdesklass 4 bedöms 

visserligen vara av betydelse för biologisk mångfald men, förutsatt att arealen av aktuella 

naturtyper inte reduceras i landskapet i stort, är inte varje enskilt område nödvändigtvis 

av samma betydelse. NVI:n slår därför fast att naturvärdesobjekt 11 bör betraktas som 

känsligt för byggnation men att områden med naturvärdesklass 4 (till exempel 

naturvärdesobjekt 9) som regel är relativt okänsliga för byggnation ur ett 

naturvårdsperspektiv. SBK bedömer dock att ny exploatering i området bör utredas i ett 

större sammanhang så att den sammantagna arealen av naturtypen inte försvinner genom 

bebyggande på ett mindre planområde eller ett förhandsbesked i taget. 

 

Figur 7 Karta över naturvärdesobjekt (1–21) inom inventeringsområdet, Pro Natura. 

Området för aktuellt planbesked är markerat med blå linje. 

Ett antal naturvårdsarter samt häckande mindre hackspett noterades inom 

naturvärdesobjekt 11. Naturvärdesobjekt 11 bedömdes vara mycket lämplig miljö för 

mindre hackspett och resten av området för planbeskedet (naturvärdesobjekt 9) bedömdes 

ha goda förutsättningar för den mindre hackspetten att söka föda. Den mindre hackspetten 

omfattas, liksom alla vilt förekommande fåglar, av Artskyddsförordningens § 4.  

Frågan om naturvärden och biologisk mångfald kan vara svår att hantera i enskilda 

bygglov eller detaljplaner då naturområdena omfattar ett större antal fastigheter. SBK 

bedömer att det skulle vara bra med översiktlig inventering för att identifiera områden 

som kan ha höga naturvärden, se dess kopplingar till befintliga naturområden, 
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konnektivitet, spridningskorridorer med mera för att säkerställa viktiga naturområden ur 

ett större perspektiv. Fördjupade inventeringar kan därefter göras inom ramen för ett 

planarbete.  

Bebyggd miljö 

Befintlig bebyggelse 

Bebyggelsen i Askim utgörs huvudsakligen av småhus och radhus. Stora delar av 

bebyggelsen är anpassad till topografin och ligger i dalgångar mellan i stort sett 

obebyggda berg. Aktuell fastighet är idag obebyggd men gränsar till en villatomt i 

nordväst, fem villatomter i öster och en större fastighet med en villa i söder. På den 

sistnämnda föreslås i planarbetet för Bostäder på ängar och berg norr om Gamla 

Brottkärrsvägen ett flerbostadshus på villans plats.  

Service i form av dagligvarubutik, handel, restauranger, förskola, med mera finns vid 

Brottkärrsmotet/Nya Hovås cirka 2 kilometer öster om området. Överordnad kommersiell 

service finns närmast vid Frölunda Torg och i Sisjön, cirka 7 kilometer norr om 

planområdet. Vårdcentral och folktandvård finns i Uggledal och i Nya Hovås.  

Kulturmiljö 

Inom fastigheten finns fornlämningen RAÄ Askim 295, vilken har skydd enligt 

kulturmiljölagen. För utbredning se Figur 1. 

Sökande refererar till Länsstyrelsens yttrande från 2014 angående tillstånd till 

borttagande av fornlämning i samband med avstyckning för nybyggnation på aktuell 

fastighet. Länsstyrelsen skrev då att tillstånd till ingrepp i fornlämning endast får ges om 

exploateringsintresset/samhällsintresset överväger bevarandeintresset och att denna 

avvägning endast kan göras vid ett så kallat arbetsföretag (till exempel upprättande av 

detaljplan) där intressena vägs mot varandra. Då det råder högt bebyggelsetryck i området 

håller SBK med Länsstyrelsen i att intresseavvägningen endast kan ske genom 

planläggning och inte genom förhandsbesked.  

I tidigare avbrutna och nu pågående planarbeten med ett till antalet större bostads- och 

serviceinnehåll har SBK gjort bedömningen att samhällsintresset har övervägt 

bevarandeintresset och att bebyggande därmed skulle kunna tillåtas på fornlämningen. 

SBK bedömer dock i detta skede att samhällsintresset för en sådan liten exploatering som 

nu är aktuell inte överväger bevarandeintresset.  

Kommunal service 

På ett avstånd om cirka 1–2 kilometer finns flera förskolor. De närmsta skolorna är 

Brottkärrsskolan (F–6 skola), Nygårdsskolan (F–9) och Noblaskolan Nya Hovås (F–9).  

Stadsdelen har idag en brist på kommunal service i form av skola och förskola. Göteborg 

stad äger väldigt lite mark i stadsdelen och har därför svårt för att hitta nya lägen för 

kommunal service. SBK bedömer att det inte går att planera för fler tillkommande 

bostäder utan att också planera för en utbyggnad av kommunal service. 

I planarbetet för Bostäder på ängar och berg norr om Gamla Brottkärrsvägen föreslås en 

ny förskola med 6 avdelningar. Dock finns inga planer för nya skolor i stadsdelen.  



 

Förprövningsrapport 12 (17) 

Planbesked för bostäder vid Ryttarstigen (Brottkärr 2:235) inom stadsdelen Askim, dnr 
0397/22 

 

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2022-11-25 

Kommunikationer 

Vägar och gator 

Väg 158 går som en kroppspulsåder genom Askim och all bebyggelse i stadsdelen är 

beroende av denna statliga väg för att komma in till staden eller söderut mot Kungsbacka. 

Varje tillkommande bostad riskerar att generera ett högt antal bilresor per dag. 

Trafikverket (TRV) är väghållare för väg 158. TRV anser att vägen redan är så hårt 

trafikerad att det bildas långa köer vid morgon- och eftermiddagsrusning. Om inte 

kollektivtrafik eller gång- och cykeltrafik kan ta över en större del av trafikmängderna 

kommer tillkommande bostäder och verksamheter i området generera ytterligare 

trafikmängder på väg 158.  

Det finns en liten kapacitet för ytterligare belastning av ökad biltrafik på väg 158 enligt 

framtagen åtgärdsvalsstudie för väg 158. Enligt SBK:s byggavdelning tillkommer cirka 

50 bostäder per år i området genom bygglov och förhandsbesked. Den lilla marginal för 

ökad trafik som bedöms finnas kan då snart vara uppnådd. SBK anser att staden behöver 

göra en bedömning av hur denna begränsade möjlighet till kapacitetsökning kan nyttjas 

på bästa sätt. Vidare ser SBK att en prioritering behöver göras mellan vilka 

exploateringsområden som är mest lämpliga och möjliga att bygga ut för att säkerställa en 

långsiktigt hållbar utveckling, inklusive förutsättningar för en ökad kollektivtrafik. 

Planbeskedsområdet nås främst från Brottkärrsvägen i söder via Ryttarstigen. 

Ryttarstigen går även att nå norrifrån, men främst med gång och cykel då denna väg är 

avstängd med en vägbom.  

Ryttarstigen är en mindre lokalgata där all rörelse sker i blandtrafik. Gatan är smal och 

över lag är gatorna i närområdet otillgängliga för gående och cyklande. Pågående 

planarbete Detaljplan för bostäder på ängar och berg norr om Gamla Brottkärrsvägen 

föreslår att Ryttarstigen ska få gångväg längs med ena sidan. Förbättrad framkomlighet 

för gående och cyklister kan minska ett framtida bilberoende. 

Trafikkontoret är inte väghållare för Ryttarstigen och har därför ingen rådighet över 

denna. Ryttarstigen är en gemensamhetsanläggning som förvaltas av Brottkärr S:6. 

Brottkärr 2:235, som planbeskedet berör, ingår inte i denna gemensamhetsanläggning. 

Gemensamhetsanläggningen bör höras i en fråga som rör anslutningen till deras 

anläggning för föreslagen trafikförsörjning. 

Pågående planarbete Detaljplan för bostäder på ängar och berg norr om Gamla 

Brottkärrsvägen föreslår att Ryttarstigen ska övergå till kommunalt huvudmannaskap och 

få höjd standard. Den föreslagna plangränsen ligger cirka 50 meter söder om 

fastighetsgränsen till Brottkärr 2:235/ infartsvägen till aktuellt område, se Figur 5. Vid 

eventuell planläggning för Brottkärr 2:235 anser SBK att hela sträckan bör bli kommunal 

gata.  

Genomförandekostnader bedöms vara en mycket viktig aspekt för att kunna förbättra 

vägnätet. SBK ser därför att det är viktigt att inte tillåta mer utbyggnad utan att först ta 

fram ett underlag som gör att kostnaderna kan fördelas. Om fler fastigheter bebyggs utan 

bidra till kostnaderna för vägarna kan det innebära att man hindrar framtida utveckling av 

området.  

Parkering finns vid befintliga bostäder på tomtmark. Det finns inga allmänna parkeringar.  
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Kollektivtrafik 

Närmaste kollektivtrafikhållplats är Enebacken, belägen på Brottkärrsvägen, se Figur 3. 

Enebacken trafikeras av busslinje 82 mellan Brottkärr och Marklandsgatan. Avståndet till 

hållplatsen från planbeskedsområdet via befintlig tillfartsväg i norra delen av fastigheten 

är cirka 900 meter. Expressbuss till centrala Göteborg stannar vid Nya Hovås, cirka 1,7 

kilometer från planbeskedsområdet.  

När SBK studerat frågan framgår det att Västtrafik anser att det inte går att räkna med att 

busstrafik, utöver den som redan finns på Brottkärrsvägen och Klåvavägen, kan trafikera 

området. Trafikkontoret är tveksamma till om det går att få till en bra lösning för 

kollektivtrafik till en rimlig kostnad i förhållande till resandeunderlaget. För att kunna 

bygga ut busstrafik i nya stråk skulle det ställa stora krav på att förbättra vägstandarden, 

vilket i sin tur bedöms innebära inlösen av mark till höga kostnader. På många ställen gör 

topografi och naturvärden att det kan vara svårt att få fram tillgängliga vägar. 

Sökande föreslår att den nya interna vägen inom planbeskedsområdet kan ansluta till 

pågående planarbete Detaljplan för bostäder på ängar och berg norr om Gamla 

Brottkärrsvägen genom en gångväg söderut från fastighetens sydvästra del, se Figur 1. En 

sådan gångväg skulle minska sträckan till busshållplatsen till cirka 800 meter. Dock 

föreslår inte samrådsförslaget någon gångväg här, utan istället allmän plats natur. 

Teknisk försörjning och mark 

Största delen av fastigheten består enligt SGU:s jordartskarta av urberg. De lägre liggande 

delarna vid bäcken i väster består av glacial lera. Delarna i nordöst består av postglacial 

sand. 

Till de bebyggda grannfastigheterna finns kommunala ledningar för vatten och avlopp. 

Området för ansökan ingår i Göteborgs stads verksamhetsområde för drickvatten, 

spillvatten och dagvatten. När SBK studerat frågan framgår det att de befintliga systemen 

för vatten och avlopp behöver förbättras eftersom det inte tål en större mängd 

tillkommande bostäder. Om den föreslagna exploateringen går att göra utan förbättringar 

är inte känt.  

Det finns ledningar för el och tele. Ellevio ansvarar för elnätet i området. 

Skyfall 

Pågående planarbete Detaljplan för bostäder på ängar och berg norr om Gamla 

Brottkärrsvägen har tagit fram en dagvatten- och skyfallsutredning som beskriver 

detaljplanens förutsättningar, där även nu aktuellt område ingår (Dagvatten- och 

skyfallsutredning, Kretslopp och vatten/Sweco, 2021-11-05).  

Utgångspunkten för att en plan ska anses vara lämplig med avseende på skyfall, är att 

nedanstående punkter från Tematiskt tillägg för översvämningsrisker (TTÖP) (Göteborgs 

stad, 2019) och Jordabalken uppfylls: 

• Ny bebyggelse ska inte skadas vid skyfall (klimatanpassat 100-årsregn). 

Samhällsviktiga funktioner och golvnivåer ska ha en marginal till högsta 

vattennivån som uppstår vid skyfall.  

• Tillgänglighet till nya byggnaders entréer. 

• Framkomlighet till och från området. 

• Översvämningssituationen inom eller utanför planen skall inte försämras. 
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• Planen ska beakta strukturplaner.  

För aktuellt område visar dagvatten- och skyfallsutredning att 0,2–0,3 meter vatten kan 

bli ståendes i sänkan i planbeskedsområdets mitt vid ett klimatanpassat 100-årsregn, se 

Figur 8. I ansökan om planbesked är byggnader och ny angöringsväg placerade där. 

Eftersom bebyggelse föreslås på de ytor där modellen idag visar att skyfall rinner och blir 

stående finns en risk för översvämning av de föreslagna byggnaderna och den nya vägen 

vid skyfall. För att de nya byggnaderna och vägen ska uppfylla TTÖP ska det finnas en 

marginal från högsta vattenytan vid skyfall till färdigt golv på 20 cm och att det får stå 

max 20 cm vatten på gatan. 

En ny höjdsättning innebär dock att vattnet inte kan ta den väg och ställa sig på de platser 

som det gör idag. För att inte förvärra översvämningsproblematiken uppströms eller 

nedströms är det därför viktigt att vattnet fortsatt kan flöda genom området och att 

tillräckligt stora nya ytor för skyfallet finns tillgängliga.  

Det är enligt jordabalken fastighetsägarens ansvar att hantera det vatten som rinner in på 

ens fastighet, men man får inte vidta åtgärder som ökar avrinningen till omkringliggande 

fastigheter. Detta innebär i praktiken att samma flöden och volymer som finns inom 

området idag ska göra det även efter exploatering.  

 

 

 

Figur 8 Översiktsbild av planområdet för som visar modellerat resultat för vattendjupet 

vid skyfall utifrån befintliga förutsättningar. Svart streckad linje visar gräns för 

"Detaljplan för bostäder på ängar och berg norr om Gamla Brottkärrsvägen". Området 

för planbeskedsansökan ligger delvis inom kartbilden och markeras med röd linje. 
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Social miljö 

En socialkonsekvensanalys/barnkonsekvensanalys-process (SKA/BKA-process) har 

genomförts under samrådsförslagets framtagande för Bostäder på ängar och berg norr 

om Gamla Brottkärrsvägen. Då nu aktuell ansökan ligger kloss an planområdet är mycket 

tillämpligt även här.  

Brottkärr är en populär stadsdel med närhet till hav och natur. Stadsdelen är attraktiv och 

bostadspriserna är därmed höga, vilket medför att området är segregerat. Jämfört med 

Göteborgs kommun i stort har primärområdet Billdal högre andel barnhushåll, lägre andel 

boende med utländsk bakgrund, högre medelinkomst, större bilinnehav, lägre ohälsotal, 

högre utbildningsnivå och färre öppet arbetslösa. Statistiken kommer från Göteborgs stad 

2021, men samma fördelning kan ses flera år bakåt. 

Bebyggelsen i närområdet består idag av i huvudsak småhus i varierande storlek och 

ålder, med en dominans av småhus på över 120 m² bostadsarea. Närområdet saknar 

tillgängliga bostäder (hiss) och bostäder med mindre area (under 80 m²). Endast 11 % av 

bostäderna inom primärområdet är upplåtna som hyresrätter. En större variation av 

bostadstyper i området är önskvärt för att uppnå de kommunala målen.  

Brottkärr upplevs som en stadsdel med mycket tillgång till natur, men park/naturmarken 

som finns är privatägd och kan därmed enbart nyttjas genom allemansrätten. Stadsdelen i 

stort är kuperad med bebyggelse som främst ligger på de flacka delarna, vilket gör att 

bebyggelsestrukturen är uppdelad i kluster med grönska mellan. Höjdskillnaderna och 

vegetationen har vissa barriäreffekter, men spelar också en viktig roll som 

ekosystemtjänster samt som bostadsnära natur. 

Det råder brist på stadsdelspark i området, utifrån kriterierna i Grönstrategin för en tät 

och grön stad (2014) som anger att en stadsdelspark ska kunna nås inom 1 000 meter från 

alla bostäder. Den närmsta stadsdelsparken är Billdals park, cirka 2,5 kilometer sydöst 

fågelvägen. Närmsta bostadsnära park ligger 500 meter söderut vid Brottkärrsvägen, 

vilket är längre än de 300 meter som Grönstrategin anger. Det är också långt till närmsta 

områdeslekplats som ligger på Ryetvägen, samt att Park- och Naturförvaltningen uppger 

att den inte klarar ett högre besökstryck än dagens. Då det heller inte finns någon service 

eller handel i området idag råder en brist på anlagda mötesplatser för de boende.  

Pågående detaljplanearbete för Bostäder på ängar och berg norr om Gamla 

Brottkärrsvägen föreslår en ny bostadsnära park samt lekplats centralt i planområdet. 

Denna kommer, om planen vinner laga kraft, ligga precis 300 meter från nu aktuellt 

område för planbesked. 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

Komplexiteten på ett planarbete för endast denna fastighet samt kostnaden för utredningar 

bedöms bli relativt hög i förhållande till de få nya bostäder som kan tillkomma. 

Arbete med angränsande Detaljplan för bostäder på ängar och berg norr om Gamla 

Brottkärrsvägen har pågått sedan 2020 och handlingen är ute på samråd hösten 2022. 

Planarbetet har kommit så pass långt att detta planbesked inte kan ingå den detaljplanen. 

Tidigare i år har byggnadsnämnden gett beslut i två planbeskedsansökningar norr om 

nuvarande ärende.  
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2022-06-21 Planbesked för bostäder i Norra Brottkärr runt Grinnekärrsvägen 

(Brottkärr 63:1, 2:110, 2:166, 2:89, 2:7 m.fl.) inom stadsdelen Askim, dnr 

0413/12. Negativt planbesked. 

2022-10-18  Planbesked för småhus vid Östra Grinneskärsvägen (Brottkärr 2:89 m.fl.) 

inom stadsdelen Askim, dnr 0513/21. Positivt planbesked. 

Det första gällde ett större utbyggnadsområde med 6 olika fastighetsägare och föreslog 

drygt 600 bostäder i form av villor, parhus, stadsvillor, terrasshus och flerbostadshus, se 

Figur 9. Detta fick negativt planbesked med hänvisning till tjänsteskrivelsen där behovet 

av att lösa övergripande frågor och behovet av ett nytt planprogram angavs som skäl för 

negativt beslut.  

Det andra planbeskedet gällde en ansökan där delar av ovanstående område (gröna och 

lila ytor) brutits ut och föreslog byggnation av cirka 70 nya bostäder i främst småhusform. 

Detta fick positivt planbesked men där förutsättningen för planstart är att sökanden löser 

ut vägfrågan genom norra vägsträckningen, att planen kan hantera kommunal service, att 

VA-kapaciteten är löst samt att sökanden bär exploateringskostnader som aktualiseras 

med anledning av den föreslagna utbyggnaden.  

Ovanstående beslut visar att en helhetssyn och planering för genomförande behövs, till 

exempel kring upprustning av det lokala vägnätet, utbyggnad av kommunal service, 

hänsyn till värdefulla naturmiljöer och fornlämningar, hantering av skyfall och dagvatten. 

Genomförandekostnader måste studeras i förhållande till intäkter vilket saknas idag. 

 

Figur 9 Skiss över föreslagen bebyggelse i ansökan om planbesked, dnr 0413/12 med 

olika markägare markerade. Detta ärende fick negativt beslut av byggnadsnämnden. 

Gröna och lila ytor fick positivt planbesked i en separat ansökan, dnr 0513/21, med 

förbehåll om att samordning av flera frågor behöver ske innan planarbete kan påbörjas. 

Området för nu aktuell planbeskedsansökan är markerat med röd linje. 



 

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

Sammanfattning och slutsats 

Området ligger i stadsdelen Askim i norra Brottkärr. Marken omfattar 7 880 m2, är 

privatägd och inte planlagd sedan tidigare. Marken är idag obebyggt naturområde. 

Förslaget innebär byggnation av fyra småhus med tillhörande garage. 

Förslaget är förenligt med markanvändningen i ÖP (övriga bebyggelseområden i 

ytterstaden), dock uppfylls inte rekommendationerna för hur förnyelse i ytterstaden ska 

ske. En stor efterfrågan för bostäder råder inom norra Brottkärr och SBK har flera 

inkomna ansökningar om planbesked och förhandsbesked samt pågående 

detaljplanearbete. Förslaget kan därför inte ses som en sådan enstaka ny 

bostadsbebyggelse som kan tillkomma enligt ÖP. Förslaget bidrar inte till en 

komplettering av sådant som saknas i området då det redan idag domineras av 

villabebyggelse. Trafiklösningar, god tillgänglighet till kollektivtrafik och närhet till 

service saknas för att ge förutsättningar för en bostadskomplettering enligt ÖP:s 

rekommendationer. 

Sammantaget bedöms det för närvarande inte vara lämpligt att ge positivt planbesked 

enligt ansökan. En helhetssyn och planering för genomförande behövs, till exempel kring 

upprustning av det lokala vägnätet, utbyggnad av kommunal service, hänsyn till biologisk 

mångfald, värdefulla naturmiljöer och fornlämningar samt hantering av skyfall och 

dagvatten. Genomförandekostnader måste studeras i förhållande till intäkter för att säkra 

en ekonomisk genomförbarhet. Ny exploatering behöver utredas i ett större sammanhang 

för hela norra Brottkärr, då nuvarande planprograms bostadsmängd med råge antingen är 

redan utbyggt, detaljplaneras eller ligger i kommunens Startplan. 

Beslut om negativt planbesked föreslås.  

 


