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Ärendet 
Diarienummer: 0288/22 

Handläggare SBK: Emily Eidevåg 

Stadsområde:  Centrum 

Fastighet:  Kallebäck 3:4, 4:1, 4:2 och 4:5 samt delar av Göteborgs 
stads fastigheter Kallebäck 752:77 och Kallebäck 752:186 
(markanvisning finns) 

Sökande:  Wallenstam, Ernst Rosén, Amlövs och Stena fastigheter. 
Medgivande finns från berörda fastighetsägare där sökanden 
inte äger marken. 

Området ligger i Kallebäck vid Mejerigatan. Marken används idag för industriändamål 
(tidigare Arlas verksamhet) den östra sidan av planområdet utgörs främst av 
parkeringsplatser i dagsläget. 

Förslaget innehåller totalt ca 112 000 m² BTA som är fördelat på 70 500 m² för bostäder, 
22 200 m² BTA för service, kontor, idrott med mera, 1700 m² BTA för 8 
förskoleavdelningar och 13 300 m² BTA för parkering som anordnas inom föreslagna 
kontorsbyggnader. 210 stycken befintliga parkeringsplatser föreslås tas bort för att 
nuvarande parkeringsplatser ska kunna bebyggas med bostäder. Dessa föreslås ersättas i 
parkeringshus.  

Ansökan föreslår totalt 830 nya bostäder i flerbostadshus, samt förskola och verksamheter 
utmed Mejerigatan i Kallebäck. Den föreslagna bebyggelsen syftar till att omvandla 
befintlig industriverksamhet till nya bostadskvarter. Mejerigatan föreslås omdanas till 
stadsgata med lokaler i bottenvåningarna. En torgyta föreslås mellan Ostkupan och ett 
nytt punkthus. Lameller föreslås utefter leden i väst innehållandes parkering och 
verksamheter. Väster om Mejerigatan föreslås nya bostadskvarter och befintliga 
bostadshus öster om Mejerigatan ramas in av bebyggelse som skapar gaturum och 
skyddade gårdsrum. 
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Figur 1. Situationsplan för ansökan om planbesked. 

 

Figur 2. Illustration från ansökan om planbesked. De gråa volymerna är Kallebäcks terrasser som byggs nu. 
De vita volymerna närmast i bilden är den föreslagna bebyggelsen i denna ansökan om planbesked. 
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Styrande dokument och tidigare beslut 
Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige maj år 2022, anger att 
området ligger i mellanstaden och inriktningen i markanvändningskartan är blandad 
stadsbebyggelse - Förändrad markanvändning. I rekommendationen för området anges 
följande: Områden utpekade för framtida utveckling för blandad stadsbebyggelse. De 
utgörs dels av tidigare industrimark, dels av idag obebyggda områden i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Ingen ny enstaka bebyggelse eller anläggningar som kan försvåra 
framtida lämplig planläggning bör tillkomma innan dessa områden tas i anspråk. Om 
ansökan inkommer om bygglov för åtgärder förenliga med gällande detaljplan, men som 
strider mot syftet i översiktsplanen, får övervägas om beslut ska fattas om anstånd enligt 
8 kap. 23 § PBL tills dess att ny detaljplan antagits för det aktuella området, eller om 
beslut ska fattas om att upphäva planen. 

I Fördjupad översiktsplan för Mölndals dalgång från år 2016 så anges att ”Öster om E6 
och järnväg föreslås en utveckling av området i Kallebäck till blandad bebyggelse. Här 
finns i gällande översiktsplan ett industriområde runt f.d. Arlas anläggning och ett 
grönområde (Lackarebäcksfjället). Arlaområdet är föremål för detaljplaneläggning för 1 
500 bostäder inom ramen för BoStad 2021. Kallebäck kopplas till sin omgivning genom 
att man överbryggar de barriärer som finns. En ny gata mellan Kallebäck och 
Lackarebäck föreslås i samband med utbyggnaden av Arla, för att koppla Kallebäck 
söderut till Mölndals innerstad, vilket även möjliggör busstrafik. En ny gång- och 
cykelbro norr om ICA Maxi föreslås mellan Kallebäck och Grafiska vägen–
Mölndalsvägen. Därigenom skapas även en gen förbindelse mellan Mölndalsåns dalgång 
och Delsjöns naturområde. Befintliga stråk såsom längs Sankt Sigfridsgatan och 
gångförbindelsen under väg 40 vid Gustafs Källa bör utvecklas utifrån fotgängare och 
cyklisters behov. I samband med ombyggnad av Kallebäcksmotet bör man studera 
möjligheten att bygga längs Sankt Sigfridsgatan och på så sätt ytterligare binda samman 
Krokslätt och Kallebäck.” Den markanvändning som anges i den fördjupade 
översiktsplanen är Bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. I huvudsak 
bostäder, arbetsplatser, service mindre grönytor med mera. 

Gällande detaljplan akt II-4380 anger j1 – miljövänlig industri. Närboende skall ej vållas 
olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Genomförandetiden har 
gått ut.  

Bedömning 
 

Översiktlig planering 
Ansökan om planbesked ligger i linje med vad som föreslås för området i översiktsplanen 
och i fördjupad översiktsplan för Mölndals dalgång. 
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Stadsmiljö 
Förslaget innebär att Mejerigatan omvandlas till stadsgata. Detta medför att området 
Kallebäcks terrasser som byggs nu knyts samman med ytterligare bebyggelse längs med 
Mejerigatan, vilket skapar ett sammanhängande stråk med bostäder och lokaler. Framför 
byggnaden ”Ostkupan” föreslås att en öppen yta med träd tillskapas istället för den 
parkeringsplats som finns där idag. Förslaget innebär att Arlas före detta mejeribyggnad 
rivs. Mejeribyggnaden är en storskalig och sluten byggnad, området är även omgärdat av 
staket idag. Förslaget kan bidra till att skapa nya byggnadsvolymer som är mer öppna mot 
gatan, med lokaler i bottenvåningarna kan området aktiveras och mer stadsliv kan 
tillskapas. Förslaget föreslår ytterligare verksamheter i området, vilket är positivt då 
Kallebäck har en övervägande del bostadsbebyggelse idag.  

Kallebäck som området präglas av relativt höga bostadsbyggnader. Vid Smörgatan och 
Omvägen finns bostadsbebyggelse från omkring 1940-50- talet i tre och fyra våningar. I 
området finns lamellhus och punkthus som har mellan 10 och 20 våningar. I Kallebäcks 
terrasser byggs både fristående punkthus och slutna eller delvis slutna kvarter.  

Förslaget bygger vidare på stadsbyggnadsidén om slutna eller delvis slutna kvarter som 
även återfinns i Kallebäcks terrasser men som i övrigt är en ny byggnadsform för 
området. Skalan som föreslås varierar mellan sex och elva våningar, där merparten av 
bebyggelsen föreslås ha sex till åtta våningar. Föreslagen skala och byggnadstypologi kan 
vara lämplig för området ur ett stadsbildsperspektiv, men tätheten innebär problem för 
bland annat friytan vilket beskrivs nedan. 

 

Friyta förskola 
I ansökan föreslås att de förskolor som har park i sin närmiljö ska kunna använda den 
som en del av friytan. Den park som ansökan hänvisar till är Kallebäcksparken. Friytan 
för vissa av förskolegårdarna är därför utformad med 20 m² per barn. Förskolegårdarna 
föreslås även fortsätta in under bostadsbyggnaderna.  

 

Figur 3. Skiss på hur förskolegård föreslås fortsätta in under bostadsbyggnad. 

Friytor i form av förskolegårdar som fortsätter in under byggnaderna kommer ha brister 
då dessa utrymmen kommer att vara hårdgjorda, skuggiga, mörka, blåsiga och få en 
sämre akustik. I Plan- och bygglagen definieras en byggnad på följande sätt ”en varaktig 
konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på 
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mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten 
samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den". Utifrån de 
negativa aspekter som finns med friytor under byggnader samt att ytorna bör räknas som 
en del av byggnaderna är kontorets bedömning att dessa utrymmen inte ska inräknas som 
friyta.  

Under 2019 gavs ett positivt planbesked för ny F-3-skola vid Smörgatan (Kallebäck 10:1) 
som föreslår att delar av befintlig parkmark övergår till kvartersmark för att säkra 
tillräcklig förskolegård. Just nu pågår arbete med att ta fram denna detaljplan. I 
planarbetet studeras om skolan kan utökas så att den blir en F-6 skola med fler antal 
elever. Utifrån att det pågår ett arbete som kommer minska den begränsade yta av 
parkmark som finns i Kallebäck så finns det inte möjlighet att samnyttja ytan så som 
föreslås i denna ansökan. Park- och natur har bedömt att det inte är möjligt att samnyttja 
parkytan med hänsyn till rådande parkbrist i Kallebäck (se remissvar från Park- och 
natur).  

Det finns inga allmänna råd om storlekar på förskolegårdar, men olika kommuner har 
tagit fram olika rekommendationer i denna fråga. I Ramprogram för 
förskole/skolbyggnader för kommunala skolbyggnader i Göteborg stad så 
rekommenderas 35 m² friyta per barn. Stadsledningskontoret håller på med en översyn av 
nyckeltalen i ramprogrammet. Rekommendationerna kan därmed komma att ändras. 

Boverket skriver följande i frågan om friyor: ”Vid bedömningen av om friytan är 
tillräckligt stor bör hänsyn tas till både storleken på friytan per barn och till den totala 
storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta kan vara 40 m2 per barn i förskolan och 30 
m2 per barn i grundskolan. Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör 
överstiga 3000 m2. På en gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få 
svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov. Friytan 
bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna 
varierande terräng- och vegetationsförhållanden.” 

Boverket har även kartlagt storlekar på skolgårdar runt om i landet. Kartläggningen har 
skett år 2018 och år 2022 och visar på att grundskoleelevernas möjlighet till lek och 
rörelse utomhus minskar. Skolgården är en av de utemiljöer där barnen är en stor del av 
sin vakna tid. Studier visar att vistelse utomhus stimulerar till fysisk aktivitet och att det 
är positivt för barnens lek, lärande och hälsa att vara ute i naturen.  

 För lite friytor på förskolor och skolor ger stort slitage på marken, vilket till exempel kan 
innebära att konstgräs behöver användas istället för riktigt gräs. Mindre förskole- och 
skolgårdar där barnen ska samnyttja en näraliggande park genererar större personalbehov 
och ger svårigheter för personalen att överblicka barnen.  

Kontorets bedömning är att föreslagna förskolor behöver ha större friyta och att all friyta 
ska lösas inom privat kvartersmark. För att uppnå större sammanhållen friyta kan 
förskoleavdelningarna behöva samlas i ett eller ett par lägen istället för de sju möjliga 
lägen som redovisas i ansökan om planbesked. När planarbetet startas upp behöver 
planförslaget uppfylla aktuella riktlinjer från Göteborg stad gällande storlek på friyta för 
förskola och skola.  
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Friyta i Kallebäck 
I ansökan så anges att offentlig plats ökar från 7 % till 32 %. Socialförvaltningen centrum 
lyfter i sitt remissvar att ”Ansökan behöver tydligare redogöra sin sammanställning av 
indikatorer för stadskvaliteter vid en bedömning av bland annat yta för offentlig plats. 
Resultatet behöver kopplas till hur måtten är framtagna för att kunna följa vilka ytor som 
beräknats som vad och det finns behov av att särskilja privat och offentlig friyta. Vidare 
är en beräkning på ett större område, i detta fall hela Kallebäck, mer relevant.” 

År 2021 tog stadsbyggnadskontoret fram Friytor i Kallebäck – en kartläggning av 
offentliga och privata friytor med inventering av friytan i Kallebäck. Slutsatsen av den är 
att området före utbyggnad av Kallebäcks terrasser, skola vid Smörgatan och Kallebäcks 
allé har en friyta på 24 m² per person och 19 m² privat friyta per person. Efter 
genomförande av nämnda projekt så skulle friytan den offentliga friytan minska med 62 
%, den privata friytan minska med 44 % och den totala friytan minska med 11 %. 
Invånarantalet ökar med 133 % 

I inventeringen räknas Kallebäcks terrasser och Kallebäcks allé in.  I beräkningen av 
Kallebäcks allé så utgår man dock från ett tidigare skissförslag där BTA för bostäder är 
78 200 BTA för bostäder, BTA i inlämnat ansökan är 70 500 BTA för bostäder. 

Beräkning på skissförslag före ansökan om planbesked 
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Beräkning på inlämnad ansökan om planbesked 

Beräkningen är omräknad utifrån uppgifterna i ansökan om planbesked. Uppgifterna om 
beräkningsområde, offentlig friyta, personer med mera är hämtade ifrån Friytor i 
Kallebäck – en kartläggning av offentliga och privata friytor.  

 Tillkommande 
kvm / antal 

Per 
tillkommande 
person 

Totalt Per 
person 

Andel av 
området 

Beräkningsområde 520154     
Offentlig friyta 0  84006 10 0,18 
Privat friyta 9706 8 99876 12 0,22 
Personer  1175  8465   
BTA bostäder 70 500  452 720   
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Ansökan om planbesked redovisar 8 kvm tillkommande privat friyta per person i 
Kallebäck allé. Om projektet genomför enligt skissen i ansökan om planbesked innebär 
det att den offentliga friytan i Kallebäck hamnar på 10 kvm per person vilket ger 18 % 
offentlig friyta för Kallebäck som område. I Anvisning: Indikationer för god gestaltad 
livsmiljö: Stadsliv och förtätning, stadsbyggnadskontoret 2021-06-15 anges att 
rekommendationen är minst 15 % offentlig friyta oavsett läge i staden. Rekommenderad 
offentlig friyta är 10 kvm per boende i mellanområden och privat friyta i mellanområden 
rekommenderas vara 7 kvm per boende. I och med att förslaget ligger på gränsen för de 
angivna kvadratmetrarna för offentlig och privat friyta i anvisningen så innebär det att 
måttet i praktiken inte uppnås om exempelvis förskolegårdar, cykelplatser eller privata 
uteplatser ska tillkomma på gårdarna. Merparten av den privata friyta som redovisas i 
förslaget är även tänkt att användas som förskolegårdar, vilket innebär att ytan under 
dagtid på veckodagarna inte kommer att kunna nyttjas som friyta av de boende.  

De offentliga friytor som finns i Kallebäck är till stor del utsatta för höga bullernivåer och 
höga halter kvävedioxid i luften. De största områdena med offentlig friyta finns vid 
kullen vid Kallebäcksmotet i den norra delen av området samt i Bokskogen och 
Kallebäcksparken (se bild nedan). En luftmiljöutredning gjordes år 2017 av Cowi i 
samband med planarbetet för Kallebäcksterrasser den visar på att miljökvalitetsmålet 
överskrids både för år och timme gällande kvävedioxid i stora delar av området, inklusive 
Bokskogen och Kallebäcksparken. Skulle områdena som inte uppfyller 
miljökvalitetsmålet räknas bort så skulle mängden offentlig friyta minska markant. 
Kallebäcksparkens kvalitéer och tillgänglighet är därtill begränsade till följd av bland 
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annat skuggeffekter från befintlig bebyggelse samt kuperad terräng utmed den långsmala 
parken. Även om andelen offentlig friyta hamnar på 18 % i området, vilket är i linje med 
anvisningen om indikatorer för god gestaltat livsmiljö så är det fortsatt brist på kvalitativ 
offentlig friyta i Kallebäck. Slitaget på den offentliga friyta som finns förväntas också att 
öka i och med den exploatering som genomförs i området nu i och med byggandet av 
Kallebäcks terrasser.  

Kallebäcksparken (Bokskogen) är en är en befintlig bostadsnära park som i ny 
översiktsplan för Göteborg föreslås utvecklas till stadsdelspark. Planer som medger 
ytterligare bostäder i Kallebäck behöver vara med och bekosta sådan utveckling. 

 

 

I förslaget redovisas friyta på taken för bostäderna. För de nya kvarteren väster om 
Mejerigatan får flera bostadshus i princip bara friyta på taken som en följd av föreslagen 
lösning för förskolegård. Kontorets bedömning är att friyta på tak kan utgöra ett 
komplement till annan friyta, men att den inte bör utgöra den enda friytan för boende. 
Friytor på tak blir inte lika användbara som de på marknivå. Ur ett barnperspektiv är det 
även svårare för barn att nyttja och leka på en friyta på ett tak. Miljöförvaltningen 

Bokskogen 
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upplyser även om att området är mycket bullerutsatt, det finns därmed risk att 
bullerförordningens krav på 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 
vid en uteplats kan vara svåra att uppfylla för uteplatserna på taken, särskilt för den 
bebyggelse som är högre än kontors- och verksamhetsbebyggelsen närmast E6.  

Lekplatser och parker 
Utöver att det är brist på kvalitativ friyta i Kallebäck så är det även brist på stadsdelspark 
och lekplatser, Kallebäcksparken (bokskogen) är idag en bostadsnära park som föreslås 
utvecklas till stadsdelspark med fler kvalitéer och större utbud. Stadsdelspark saknas helt 
inom Kallebäck och behöver säkerställas.  

Enligt park- och naturs riktlinjer för lekplatser så ska en områdeslekplats finnas inom 
högst 500 meters gångavstånd och att stadsdelslekplats nås inom 1000 meter.  

Kallebäcks idag enda kommunala lekplats (nr 214, vid Omvägen) nås inom 500 meter 
gångavstånd från delar av området. Lekplatsen är omgiven av flerbostadshus och privata 
friytor vilket gör att den kan uppfattas som mindre tillgänglig för invånare i andra delar 
av Kallebäck.  

Buller 
Det finns mycket bakgrundsbuller i området. Framför allt från E6/E20 och järnvägen i 
väster, men också från Boråsleden i öster. Mejerigatan är också vältrafikerad. Föreslagna 
kontorsbyggnader mot E6/E20 borde ha en bra bullerdämpande effekt. Några av de 
föreslagna byggnaderna är dock högre än kontorslängan vilket innebär att det kan bli 
svårt att klara trafikbullerförordningen för samtliga lägenheter. Det kan till exempel bli 
svårt med en ljuddämpad sida eftersom det finns buller från två stora leder plus en 
vältrafikerad lokalgata, Mejerigatan, i mitten. Trafiken kommer också öka mycket i 
området på grund av de nya byggnaderna. 

Miljöförvaltningen uppger att det kan vara svårt att klara naturvårdsverkets riktvärden för 
buller vid skolor och förskolor. Den höga bakgrundsbullernivån tillsammans med att 
gårdarna är delvis öppna gör att det kan vara svårt att klara bullernivåer under 50 dBA 
och 70 dBA, i synnerhet på förskolgårdarna. 

Dagsljus och skuggning 
Avskärmningsvinkeln mellan verksamhetsbyggnaderna närmast E6 och 
bostadsbyggnaderna är omkring 45 grader, detsamma gäller för avskärmningsvinkeln 
mellan bostadsbyggnaderna på båda sidorna av Mejerigatan. Detta innebär att det kan 
vara svårt att uppfylla dagsljuskraven i Boverkets byggregler. 
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Figur 4. Illustration över vilka avskärmningsvinklar som innebär att dagsljuset blir tillfredställande eller 
nästan omöjligt att uppfylla enligt Boverkets byggregler. God tillgång till direkt dagsljus i rum är ett tekniskt 
egenskapskrav enligt avsnitt 6:322 i Boverkets byggregler. 

I och med att bebyggelsen som föreslås är mellan sex och åtta våningar och bebyggelsen 
på västra sidan om Mejerigatan är utformad som delvis slutna kvarter så finns det risk att 
alla lägenheter inte klarar dagsljuskraven. Föreslagen bebyggelse riskerar även att skugga 
föreslagna friytor och förskolegårdar under större delen av dygnet. I det nordligaste 
kvarteret ser det särskilt svårt ut att klara detta. Dagsljus och skuggning kommer att 
behöva studeras närmare i planprocessen och bebyggelsen behöver utformas så att de nya 
bostäderna får tillfredställande dagsljus och solbelysta gårdar. Då dagsljus och skuggning 
relaterar till bebyggelsens höjd behöver föreslagen bebyggelse troligen sänkas. 

Kommunal service  
I Kallebäck är det brist på kommunal service. Det saknas bland annat olika typer av 
idrottshallar och varsamhetslokaler i varierande storlekar. 

Förslaget föreslår att lokaler i bottenvåningarna skapas mot Mejerigatan och att kontor, 
verksamhets och idrottslokaler kan placeras i byggnaderna närmast E6.  

Föreslagna förskolor placeras på privat kvartersmark då ansökan inte avser någon allmän 
plats. När förskolor placeras på kvartersmark kan det vara svårt att långsiktigt säkerställa 
tillgång till kommunal service på privat mark där förskola förväntas genomföras och 
drivas av privata aktörer. 

Den mark som staden äger inom det område som ansökan avser är den mark som ligger 
närmast Mejerigatan på fastigheten Kallebäck 752:77. Området används idag för 
parkeringsplatser. Detta område är markanvisat av fastighetskontoret för bostäder.  

Det råder generell brist på verksamhetslokaler i Kallebäck och annan kommunal 
verksamhet än förskolor kan behöva tillkomma, både för befintligt underskott och ökat 
behov. I dagsläget finns exempelvis ingen fullmåtts idrottshall i Kallebäck och det finns 
behov av flera olika typer av idrottshallar samt verksamhetslokaler i varierande storlekar 
för föreningslivet. 

Exploateringen behöver anpassas till behovet av kommunal service.  

Trafik och parkering 
Både E6 och riksväg 40 utgör transportled för farligt gods. I planarbetet behöver 
riskfrågor inom 150 meter från transportled beaktas. Eventuella skyddsavstånd och 
skyddsåtgärder behöver utredas under planarbetet. 
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Figur 5. Orange markering visar översiktsplanens redovisning av vart leder för farligt gods löper. Röd 
markering visar planområdets placering.  

Trafikkontoret och Trafikverket ser hinder med en utveckling av Kallebäcks allé. I 
nuläget finns det många frågor kopplade till trafikkapacitet och kollektivtrafikförsörjning 
som behöver studeras vidare innan planarbetet kan startas upp (se Trafikkontorets och 
Trafikverkets remissvar). 

Trafikkontorets bedömning är att trafiken på Mejerigatan har ökat och inte minskat, vilket 
anges i ansökan. In / utfarten till området via Mejerigatan har idag en ansträngd 
trafiksituation. Förslaget bedöms även påverka korsningen Mölndalsvägen – Sankt 
Sigfridsgatan som är högt ansatt idag med mycket trafik från framförallt Mölndalsvägen 
med köbildning söder ifrån. Den bussbundna kollektivtrafiken fastnar även i långa köer 
under högtrafikstimmarna. Föreslagen exploatering riskerar att förstärka en redan 
belastad punkt och att köerna växer ut mot motet.  

Trafikkontoret avser att utreda trafiksituationen och påverkan på infrastrukturen i 
området, men menar att dessa inte kan göras förrän minst hälften av lägenheterna i 
Kallebäcks terrasser är inflyttade och resmönstren har satt sig.  

Trafikkontoret anser även att gång- och cykelbro bör komma på plats före det att staden 
börjar planera för ytterligare bostäder 

Trafikverket har förslag på två åtgärder för att minska köbildningen i Kallebäcksmotet. I 
nuläget finns bara beslut om att utreda förslagen, det finns ingen beslutad lösning som är 
redo för byggstart. Detta leder till att Trafikverket inte kan säkerställa en tidsplan för när 



 

Förprövningsrapport 15 (32) 
Planbesked för bostäder och verksamheter vid Mejerigatan (Kallebäck 3:4 mfl) inom 
stadsdelen Kallebäck, dnr 0288/22 

 

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2022-10-24 

trafikproblemen i Kallebäcksmotet kan vara åtgärdade. Trafikverket anser att det är 
viktigt att detta är löst innan en större exploatering kan påbörjas och anser därmed att 
planstart bör invänta mer information. Alternativt ska det i planen säkerställas att 
problemen åtgärdas i samband med detaljplanering. Detta kan göras genom de lösningar 
Trafikverket föreslår eller andra motsvarande lösningar. I ett sådant scenario faller 
finansieringsansvaret på kommunen, eller den part kommunen kommer överens om 
finansiering med. 

Enligt plan- och bygglagen 2 kap. § 5 och 6 så ska bebyggelse och byggnadsverk 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att 
anordna trafik. Bebyggelse och byggnadsverk ska också utformas och placeras på den 
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till trafikförsörjning och god 
trafikmiljö. 

Trafiksituationen behöver utredas före det att detaljplanearbetet startar. Uppföljning av 
Trafikverkets åtgärder för att minska köbildningen i Kallebäcksmotet behöver ske under 
planarbete. Om och när Trafikverkets åtgärder genomförs kan komma att påverka 
genomförbarheten av planarbetet. Gång- och cykelbron från Kallebäck över E6 mot Ica 
Maxi bör vara genomförd innan detaljplanen vinner laga kraft. 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund  
I närområdet finns det pågående och kommande projekt som angränsar till området som 
ansökan avser.  

Gång- och cykelbro över E6 (landar ner vid ICA Maxi Mölndalsvägen). Det är ännu inte 
klarlagt vilket år bron beräknas vara på plats.  

Planbesked för spårbreddning, järnväg vid Almedal (Gullbergsvass 703:6 m.fl.) inom 
stadsdelen Kallebäck, dnr 0982/21. Planarbetet föreslås startas under år 2022. 
Spårbreddningen avser att skapa nya stambanor mellan Göteborg och Stockholm och 
Göteborg och Malmö. Området ligger på andra sidan E6, vid grafiska vägen. I nuläget är 
det oklart om planarbetet kommer att påverka bebyggelsen i Kallebäck, men området som 
ansökan om planbesked avser ligger inom det utredningsområde som Trafikverket har 
utrett.  

Detaljplan för skola vid Smörgatan (Kallebäck 10:1 m fl), drn 21/0596. Planarbetet 
pågår, startmöte har hållits och man håller nu på att ta fram ett samrådsförslag. 
Detaljplanen har direkt beroende till denna ansökan om planbesked då den innebär att 
parkmark kan komma att omvandlas till kvartersmark. 

Planbesked för Bostäder/påbyggnad på fastigheten Kallebäck 4:1 m.fl. inom stadsdelen 
Kallebäck, drn 16/0790. År 2017 gavs positivt planbesked för påbyggnader av befintliga 
lamellhus vid Mejerigatan 6-10, 12-16 samt 18-22 i Kallebäck. Dessa byggnader ingår 
även i denna ansökan om planbesked. Byggnaderna ägs av Ernst Rosén, Amlövs 
fastigheter och Stena fastigheter. I nuläget är det bara Ernst Rosén som fortfarande är 
intresserade av att genomföra planbeskedet. I och med att byggnaden även ingår i denna 
ansökan om planbesked så skulle påbyggnaden skulle kunna inkluderas i kommande 
planarbete.  
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Slutsats 
Sammanfattning och slutsats 
Stadsbyggnadskontoret föreslår positivt planbesked med villkor att förslaget om- och 
bearbetas och att trafikkontoret genomför utredning av trafiksituationen i området före 
planstart. 

Ansökan om planbesked ligger i linje med vad som föreslås för området i översiktsplanen 
och i fördjupad översiktsplan för Mölndals dalgång. Det är positivt att förslaget föreslår 
omvandling av Mejerigatan till stadsgata. Vidare är det positivt att föreslagen bebyggelse 
med kontor, parkering och verksamheter skapar en möjlighet för ny bostadsbebyggelse 
innanför dessa byggnader som fungerar som ett skydd från trafikbuller och risker med 
farligt gods. I Kallebäck är det brist på service och verksamheter, att förslaget innehåller 
möjlighet att tillskapa fler butiker, restauranger med mera bedöms vara positivt för 
området.  

Kontoret ser dock att det inte är lämpligt att genomföra förslaget utifrån redovisad friyta 
för föreslagna förskolor, friyta för boende i föreslagna bostäder och nuvarande 
trafiksituation. Samt att det kan vara svårt att klara bullerkraven för förskolegårdarna, 
bullerförordningens krav för vissa delar av föreslagen bebyggelse och att det kan vara 
svårt att uppnå dagsljuskraven i Boverkets byggregler. 

Problemet med friytan härrör framförallt till storleken på föreslagen exploatering och att 
friytan disponeras som flera mindre åtskilda friytor. För att friytan för förskolorna ska 
vara kvalitativ och uppnå riktlinjerna om minst 3000 m² sammanhängande förskolegård 
så behöver friytorna för förskolorna samlas. Exploateringen kommer därmed att behöva 
sänkas för det ska vara möjligt att komma fram med en genomförbar detaljplan.   

I och med att området har brist på kvalitativ friyta i dagsläget så behöver förslaget i ett 
tidigt skede visa på att det går att lösa tillräcklig med kvalitativ friyta för både förskolor 
och boende. I utvärderingen från bostadsprojekten i Bostad 2021 så har ett antal projekt 
utvärderats mot kvalitativa mål där friyta och grönyta är ett av dem. Utvärderingen visar 
på att de genomförda friytorna i flera fall blir belastade med cykelparkering, 
återvinningsbyggnader och i vissa fall placeras i direkt anslutning till parkering. Då 
friytan riskerar att hamna i konflikt med andra bostadsfunktioner är det viktigt att tidigt ta 
höjd för tillräcklig friyta i planeringsskedet.  

Trafikkapaciteten måste utredas före det att planarbetet startas. Uppföljning behöver även 
ske av hur Trafikverket ligger till gällande beslut och genomförande av åtgärder för att 
minska köbildning i Kallebäcksmotet.  

Slutsatsen är att förslaget redovisar en för hög exploatering som inte rymmer de 
tillhörande funktioner som krävs i området, samt att en tillfredsställande trafikförsörjning 
för tillkommande bebyggelse inte är säkerställd. 

Utifrån att förslaget är i linje med Göteborgs stads översiktsplan och platsen bedöms vara 
lämplig för bostäder och service så föreslår kontoret att positivt planbesked medges, men 
förslaget behöver om- och bearbetas för att det ska bli genomförbart.  

Detaljplanarbete  
Följande villkor ska beaktas: 
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• Friyta för förskolor ska följa stadens riktlinjer gällande lämplig area per barn och 
rekommendationer för sammanhållen friyta. Friytan ska säkerställas inom privat 
kvartersmark. Allmän plats park kan inte utnyttjas för friyta. 

• Exploateringen behöver sänkas så den service som bostäderna kräver i form av 
nya förskole- och skolplatser med tillhörande friytor ryms inom planområdet.  

• Friytan för de nya bostäderna ska vara tillräcklig och kvalitativ. Friyta som 
samnyttjas med förskolor ska inte utgöra den enda friytan för de nya bostäderna.   

• Användningen av bebyggelsen närmast E6 ska vara mångsidig och stärka utbudet 
av service i Kallebäck. 

• Trafiksituationen i Kallebäck och Kallebäcksmotet ska utredas innan planstart. 
• Planeringen och genomförandet av gång- och cykelbron mellan Kallebäck och 

Ica maxi ska vara så långt framme att den är genomförd när detaljplanen får laga 
kraft.  

• Under planarbetet ska det utredas om exploatören ska medverka till 
finansieringen av utveckling av Kallebäcksparken till stadsdelapark.  

Knäckfrågor 

• Åtgärder för att minska köbildning i Kallebäcksmotet. Samordning med 
Trafikverkets projekt, alternativt att kommunen eller exploatören kan behöva 
bekosta trafikåtgärder. 

• Hög social komplexitet 
• Konflikt mellan kvalitativ friyta och nya bostäder 
• Bullersituationen. Bullerpåverkan på bostadsbebyggelsen och förskolegårdar. 
• Sol- och dagsljus förhållanden för bostäder, bostads- och förskolegårdar.  
• Luftmiljö 
• Biotopskydd. Inom planområdet finns trädrader som kan omfattas av generellt 

biotopskyddsområde. 
• Närhet till farligt gods 

Inkomna yttranden 
Ärendet har sänts till Göteborg Energi AB, Kretslopp och vatten, Kulturförvaltningen, 
Lokalsekretariatet, SBK Geotekniker, socialförvaltningen centrum, Trafikkontoret, 
Fastighetskontoret, Stadsledningskontoret, Park- och natur, miljöförvaltningen och 
strategiska avdelningen på stadsbyggnadskontoret för eventuellt yttrande. Följande 
yttranden har inkommit:  

Göteborg Energi AB 
Göteborg Energi AB med dotterbolag har tagit del av nämnda remiss. Nedan följer 
synpunkter på förslaget från berörda. 

Vid schaktningsarbeten i närheten av i mark förlagda ledningar hänvisas till våra gällande 
Bestämmelser vid markarbeten som omfattar el-, fjärrvärme-, fjärrkyla-, signalkabel, 
optostyrkabel optofiber och gasledningar tillhörande Göteborg Energi AB, Göteborg 
Energi, Gothnet AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB och Ale 
Fjärrvärme AB. Det poängteras att det är för var tid gällande version som skall uppfyllas 
och att uppdaterade bestämmelser finns tillgängliga via länken: 
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https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning 

Giltighetstiden för av oss lämnat projekteringsunderlag är begränsad, se uppgifter i ert 
utkvitterade svar. Göteborg Energi lämnar endast synpunkter på föreslagna ledningslägen 
baserat på utkvitterade underlag från oss. 

Det är viktigt att korrekt ledningsanvisning av befintliga ledningar och anläggningar 
utförs och schaktning och andra markarbeten sker med stor försiktighet. För 
ledningsanvisning, projekteringsunderlag, samordnings ärenden och samhällsplanerings 
ärenden hänvisas till: 

https://www.ledningskollen.se 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 

GENAB ser inga hinder för att utveckla området enligt ansökan. Redan nu vill vi dock 
påpeka att det finns kablar som kommer behöva läggas om för att ett genomförande ska 
vara möjligt. För att klara elförsörjningen kommer vi behöva bygga uppskattningsvis tre 
nya transformatorstationer 

Kontaktperson för GENAB angående remissvaret: Erland Jonsson, 031 - 62 81 59, 
erland.jonsson@goteborgenergi.se 

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar. 

Göteborg Energi Fjärrvärme har driftsatta ledningar i området, närmast i Mejerigatan. 
Dessa ledningar behöver beaktas vid exploatering. Huruvida kapaciteten i befintliga 
ledningar räcker till för en framtida anslutning får utredas vidare när exploatören kommit 
igång med sin projektering. 

Göteborg Energi Fjärrkyla: Närmsta driftsatta ledning för en eventuell anslutning finns i 
tändsticksgatan, väster om Kungsbackaleden. Huruvida kapaciteten i befintliga ledningar 
räcker till för en framtida anslutning får utredas vidare när exploatören kommit igång med 
sin projektering. 

Kontaktperson: Johan Fransson, 031 – 62 66 65, johan.fransson@goteborgenergi.se 

Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB). 

Göteborg Energi Gas har en driftsatt huvudledning strax väster om fastighet Kallebäck 
3:4 som noggrant måste beaktas vid exploatering. 

Vid gasläckage ska räddningstjänsten omgående larmas, tfn 112. 

Kontaktperson: Johan Fransson, 031 – 62 66 65 johan.fransson@goteborgenergi.se 

Göteborg Energi GothNet AB. 

Vi är intresserade av att delta i kommande projektering för att tillgodose behovet av 
fibertjänster inom planen. 

Kontaktperson för GothNet: Johnny Wassmuth, 031-62 65 38 
johnny.wassmuth@goteborgenergi.se 
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Kulturförvaltningen 
Bakgrund 

Kallebäck har fått sitt namn efter Kallebäcks by i Örgryte socken. Byns ägor sträckte sig 
från Delsjön i öster till Mölndalsån i väster och byplatsen låg i närheten av nuvarande 
Kallebäcks Byväg. Kallebäcks/Gustafs källa belägen norr om Boråsvägen har en lång 
historia med fint färskvatten och en vattenledning drogs in till Göteborg redan på 1700-
talet. Den lantliga miljön i Kallebäck omvandlades på 1960-talet till industri- och 
bostadsområde med etablering av Arlas mejeri vid motorvägen och flerbostadshus 
uppfördes i området. Genom anläggandet av E6 Kungsbackaleden i väster och 
Boråsvägen i norr skapades tydliga barriärer i väster och norr. 

Kallebäcks västra delar har under senare år genomgått en omvandling där ny bebyggelse 
har tillkommit söder om Arlas mejeri mot Kungsbackaleden och bostadsområdet 
Kallebäcks terrasser är under uppbyggnad.  

Förvaltningens yttrande 

Kallebäcks byplats ligger i östra kanten av det planerade verksamhetsområdet. Utbyggnad 
av vägar och till husen befintliga gräsytor kan vara anledning till en begränsad 
arkeologisk utredning. Det är länsstyrelsen som beslutar om arkeologiska utredningar och 
deras ambitionsnivå. 

Kulturförvaltningen har ur kulturhistoriskt perspektiv inga invändningar mot att förslaget 
prövas i en detaljplan. Bebyggelsehöjder och gestaltning i relation till befintlig 
bebyggelse och till stadsbilden behöver studeras mer ingående i det fortsatta planarbetet. 

Stadsledningskontoret 
Stadsbyggnadskontoret har begärt ett remissvar från Stadsledningskontoret angående 
planansökan för bostäder vid Mejerigatan inom stadsdelen Kallebäck. Ansökan omfattar 
totalt 830 bostäder.  

Enligt stadsledningskontorets normala beräkningsmodell för tidiga skeden motsvarar en 
exploatering med 830 bostäder ett behov av ca 8 avdelningar förskola och ca 170 
grundskoleplatser.  

Förskola 

Stadsledningskontorets bedömning är att den planerade volymen om 8 avdelningar är 
rimlig. Bedömningen är dock att det endast planeras för mindre förskoleenheter vilket 
inte är önskvärt då det ger en sämre driftsekonomi och större utmaningar med att erhålla 
rätt kompetens i personalgruppen än större enheter.  

Förskolegårdarna i de östra kvarteren planeras för att endast hålla en friyta om ca 20 kvm 
per barn med hänvisning till att de har tillgång till parkområde i öster. Den planerade 
friytan är avsevärt lägre än målbilden om 35 kvm per barn. Stadsledningskontoret ser att 
det finns risk för en målkonflikt med den planerade skolan på Smörgatan om friyta i 
parken. Att notera är att förskolegårdar behöver hållas inhägnade och under dagtid är de 
endast till för förskolans verksamhet, övrig tid är de öppna. Om det planeras för 
kompensatorisk yta för att möta det låga friytetalet behöver den kompensatoriska ytan 
kunna hägnas in. 
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Stadsledningskontorets bedömning är att mer hänsyn behöver tas till förskolans behov 
både i form av friyta men även avseende enhetsstorleken. 

 

Grundskola 

Stadsledningskontorets bedömning gällande behovet av skolplatser inom detta närområde 
kommer att tillgodoses genom den skola som byggs vid Kallebäcks Terasser dvs området 
söder om detta planområde och i den pågående detaljplanen för en skola vid Smörgatan.  

Hänsyn behöver tas till detaljplanen för skolan vid Smörgatan så att inte det naturområde 
som ligger mellan den planerade skolan och bostadsgårdarna ianspråktas i denna 
detaljplan. Det finns risk att skolvolymen påverkas negativt om den planerade grönytan 
blir utpekad för nyttjande av förskolegårdarna intill. 

BmSS 

Det finns ett generellt underskott av platser inom BmSS vilket kan konstateras i stadens 
långsiktiga lokalförsörjningsplan. Underskottet är främst inom kategorin friliggande 
byggnader. Stadsledningskontoret bedömer att BmSS inte bör prövas inom kommande 
planarbete då det inte är möjligt med friliggande byggnad. 

SBK Geotekniker 
I förprövningar utförs en förenklad geoteknisk kartavläsning. Om detaljplanen startas 
behövs en komplett kartavläsning inför startmötet. 

Marken inom området utgörs av lera. Enligt SGU:s jorddjupskarta varierar jorddjupen 
inom spannet 10–30 meter. Den östra delen av området omfattas av en översiktlig 
stabilitetsutredning 

(Sweco, 2011). Utredningen bedömer stabiliteten som tillfredsställande god inom hela 
delområdet. Inga stabilitetsberäkningar har dock utförts då området bedöms som flackt 
med berg i dagen på höjderna. 

Om detaljplanen startas behövs en geoteknisk handling enligt SBK:s kravspecifikation. 
Handlingen ska bland annat innehålla en beskrivning av markförhållandena, bedömning 
av stabilitet, sättningsrisk, samt grundläggningsförslag. 

Baserat på den förenklade kartavläsningen ser jag inga geotekniska hinder för att ge ett 
positivt planbesked för bostäder och verksamheter vid Mejerigatan (Kallebäck 3:4 mfl). 

Stadsområde Centrum 
Primärområdet 



 

Förprövningsrapport 21 (32) 
Planbesked för bostäder och verksamheter vid Mejerigatan (Kallebäck 3:4 mfl) inom 
stadsdelen Kallebäck, dnr 0288/22 

 

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2022-10-24 

Den föreslagna platsen för ansökan är beläget inom primärområdet Kallebäck. I dag bor 
drygt 4600 personer (2022) i Kallebäck, vilket är en siffra som kommer öka kraftigt i och 
med tillkommande bostäder som byggs vid Smörgatan. Medelinkomsten för 
primärområdet är lägre än snittet för både stadsområdet i stort och Göteborgssnittet. 
Jämfört med övriga Göteborg har området en förhållandevis stor andel invånare mellan 
20–35 år. 

Riksväg 40, E6 och Västkustbanan går genom Kallebäck, som utgör barriärer mellan 
Kallebäck, och övriga stadsområdet. Motorlederna orsakar buller och dålig luftkvalitet i 
områdena närmast vägarna. Det finns en in- och utfart för biltrafik till Kallebäck förutom 
Gamla Boråsvägen som går via tunnel mot Delsjöområdet. Riksväg 40, E6 och 
Västkustbanan går genom Kallebäck. Det innebär att även kollektivtrafiken endast 
kommer in och ut ur området via en väg. Det finns flera gång- och cykelkopplingar in till 
Kallebäck från Krokslätt och Skår. Dock går samtliga via tunnlar under trafiklederna. I 
Kallebäck finns begränsat utbud av service, med en matvarubutik och några mindre 
verksamheter såsom frisör, utspritt i området. Den kommunala servicen består av ett par 
förskolor samt ett äldreboende för personer med aktivt missbruk beläget i sydöstra 
Kallebäck.  

Förvaltningens överväganden 

Utifrån Kallebäcks geografiska läge med trafikleder som utgör barriärer mot övriga 
staden är det viktigt att det finns ett varierat serviceutbud inom området, vilket det inte 
gör i dagsläget. Förslaget om bostäder och verksamhetslokaler i planansökan ger ökat 
befolkningsunderlag samt möjlighet för utökad service. De hinder som förvaltningen ser 
rör framför allt påverkan på de totala friytorna i Kallebäck. Området går redan igenom en 
kraftig förändring med tillkommande bostäder utmed Smörgatan som väntas fördubbla 
befolkningen i Kallebäck.   

Vistelseytor 

Kallebäcksparken är idag en bostadsnära park som behöver utvecklas till stadsdelspark 
med fler vistelsekvaliteter för att möta befolkningsökningen i området. 
Kallebäcksparkens kvaliteter och tillgänglighet är begränsade till följd av bland annat 
skuggeffekter från befintlig bebyggelse samt kuperad terräng utmed den långsmala 
parken. Det är därmed svårt att tillgodose grönyta för både nyinflyttade och nuvarande 
befolkning och det riskerar bli högre slitage på de delar av parken som lämpar sig till 
vistelse. Även Bokskogen är idag otillgänglig och har problem med vattenavrinning. 
Kvaliteten på befintliga park- och grönområden behöver ställas i relation till den höga 
exploateringsgraden, för att avgöra om grönområdena går att tillgodoses i föreslagen 
utveckling.   

Även om en utveckling av parken genomförs ser förvaltningen risker med ansökans 
förslag med att samnyttja förskolegård på den idag begränsade parkytan. Detta då 
intilliggande pågående detaljplanearbete med skola kan behöva ta parkmark i anspråk, 
men också eventuellt samnyttja parken som kompensation för att inte tillräcklig friyta på 
gård väntas uppnås i förhållande till elevantal. Förvaltningen ifrågasätter även 
lämpligheten i att belägga förskolas friyta under en huskropp som friyta för lek och 
utevistelse för barn, enligt det förslag som tas upp i ansökan. Samtliga verksamhetsfrågor 
rörande förskola och förskolegård behöver utredas utifrån verksamhetsbehov i samråd 
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med berörd förvaltning. Det finns även en risk för att inte tillräckligt många 
förskoleplatser kan tillgodoses inom området, vilket då kan leda till ett ohållbart 
vardagsliv för boende. I förlängningen kan det troligtvis ge ett ökat bilberoende för att nå 
de platser utanför Kallebäck där exempelvis förskola finns att tillgå, vilket ger negativa 
konsekvenser och ställer högre krav på befintlig trafikstrukturen. 

Ansökan behöver tydligare redogöra sin sammanställning av indikatorer för 
stadskvaliteter vid en bedömning av bland annat yta för offentlig plats. Resultatet behöver 
kopplas till hur måtten är framtagna för att kunna följa vilka ytor som beräknats som vad 
och det finns behov av att särskilja privat och offentlig friyta. Vidare är en beräkning på 
ett större område, i detta fall hela Kallebäck, mer relevant. Beräkningen kan med fördel 
även genomföras för mer avgränsade delar av planområdet. Exempelvis för området i 
sydöstra delarna av tänkt planområde, med samnyttjade gårdsytor för förskoleverksamhet 
som försämrar boendekvaliteterna för befintliga bostäder i lamellhusen.  

Den planerade gång- och cykelvägsbron mellan södra Kallebäck och Krokslätt är 
avgörande för ytterligare tillskott av bostäder i området. 

Kommunal service 

Det råder generell brist på verksamhetslokaler i Kallebäck och annan kommunal 
verksamhet än förskolor kan behöva tillkomma, både för befintligt underskott och ökat 
behov. I dagsläget finns exempelvis ingen fullmåtts idrottshall i Kallebäck och det finns 
behov av flera olika typer av idrottshallar samt verksamhetslokaler i varierande storlekar 
för föreningslivet.  

Social konsekvensanalys (SKA), barnkonsekvensanalys (BKA) och dialog 

Sociala komplexitetsnivåer är ett verktyg som används som stöd för arbetet med sociala 
frågor i en detaljplan. Genom att tidigt i planprocessen bedöma en detaljplans sociala 
komplexitetsnivå på en skala från 1 till 4 underlättas bedömningen av vilka utredningar, 
dialoger eller liknande arbeten som behöver genomföras. Socialförvaltningen bedömer att 
det remitterade förslaget bör ges social komplexitetsnivå 3 alternativt 4. Avgörandet för 
vilken nivå som beslutas behöver föregås av en tydligare bedömning av målkonflikter. 
Förslaget kan anses uppfylla den högsta komplexitetsnivån utifrån det stora 
bostadsinnehållet, bristen på offentliga friytor samt utifrån frågan om samnyttjan av park. 
Vidare har ett eventuellt detaljplanearbete inte stöd i ett antaget planprogram för området 
vilket innebär att frågor av mer strukturell karaktär för hela Kallebäck behöver behandlas 
inom detaljplanearbetet.  

Förvaltningen ser att särskilda utredningsbehov utifrån socialt perspektiv finns, framför 
allt utifrån barnperspektiv. Frågan om barns utemiljöer och att inkludera ett 
verksamhetsperspektiv är viktig grund för en barnkonsekvensanalys. Barns perspektiv 
och varierande behov utifrån blandade ålderskategorier är också viktig att ta med i 
arbetet.  

Generellt blir dialog med boende, framför allt boende i äldre delarna av Kallebäck, viktig 
vid ett detaljplanearbete för området. Vidare är även identitetsfrågan viktig att behandla 
utifrån att Kallebäck redan nu genomgår en omfattande förändring med stort antal nya 
bostäder och nyinflyttade invånare. Det nya behöver länkas samman med det befintliga. 
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Exempelvis kan identitetsmarkörer från nuvarande industriverksamheter på platsen, eller 
äldre bebyggelse gå att knyta an till för att skapa en bättre helhet för området.    

Trafikkontoret 
Trafikkontoret har fått rubricerat ärende för synpunkter från stadsbyggnadskontoret. 
Förslaget innebär en omfattande stadsutveckling öster om E6 och på båda sidor om 
Mejerigatan. Nytillskottet innebär cirka 830 nya bostäder i flerbostadshus, förskola 
och verksamheter, totalt BTA cirka 112 000 kvm.  
Inför att stadsbyggnadskontoret tar beslut om planbesked vill trafikkontoret framföra 
följande:  
 
Trafikkontoret önskar att stadsbyggnadskontoret avstyrker planansökan och beslutar 
om negativt planbesked med anledning av att förvaltningen ser stora hinder med en 
utveckling av Kallebäcks allé. I nuläget finns det många frågor kopplade till 
trafikkapacitet och kollektivtrafikförsörjning som behöver studeras vidare innan 
planbesked kan ges.  
 
Innan trafikkontoret kan ta ställning till föreslagen exploatering behövs en 
uppfattning om hur utbyggnaden av Kallebäcks terrasser (cirka 1800 lägenheter) 
påverkar dagens infrastruktur och trafiksituation. Det är först efter inflyttning som 
resmönster och beteende sätter sig. Trafikkontoret ser att det blir viktigt att följa upp 
hur området och infrastrukturen påverkas av de nytillkomna invånarna. Det är först 
efter att minst hälften av tillkommande bostäder i Kallebäcks terrasser blivit 
inflyttade som trafikkontoret anser kunna genomföra dessa studier. Det bör också ha 
passerat några månader efter boendes inflyttning så att deras resebeteende hunnit 
stabilisera sig. En trafikutredning behöver då tas fram för att få kunskap om den nya 
situationen, vilka brister som finns samt ge förslag på vilka åtgärder som behövs. Det 
är först efter framtagen trafikutredning och analys som trafikkontoret kommer 
ompröva sitt ställningstagande till planansökan. Det har påbörjats en intern diskussion 
om hur upplägg och ansvar ska se ut gällande trafikutredningen hos förvaltningen.  
Det finns även frågor av strategisk karaktär som behöver hanteras och utredas i 
trafikutredningen som nämns ovan. Bland annat kan kopplingen mellan Kallebäck 
och Lackarebäcks industriområde, Flöjelbergsgatan studeras/utredas. Kopplingen 
finns med i antagen FÖP för Mölndalsåns dalgång (2016) och beskrivs ha funktionen 
som en kollektivtrafikkoppling med gång- och cykelmöjligheter. Enligt 
dokumentation från trafikräkningen (2022) hamnar den bussbundna kollektivtrafiken 
i långa köer under högtrafiktimmarna. Att studera möjligheten till bättre 
kollektivtrafikförsörjning och förbättrad framkomlighet för bussen blir ytterligare en 
del i trafikutredningen att undersöka.  
 
Inom arbetet med detaljplan för Kallebäcks terrasser gjordes trafikmätningar år 2017 
med komplettering gjord i år. Trafikmätningen redovisar att trafiken till/från 
Kallebäck (via Mejerigatan) har ökat, medan trafiken på rampen (vid Sankt 
Sigfridsgatan) har minskat. Minskningen bedöms härledas från den nya avfarten från 
E6 till E40. Problemet ligger vid in/utfarten till området, på Mejerigatan, som 
fungerar som huvudinfart till Kallebäck. I dagsläget är trafiksituationen ansträngd där.  
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Trafikanalysen som gjordes inom detaljplanearbetet för Kallebäcks terrasser 
baserades på att gång- och cykelbron över E6 (landar ner vid ICA Maxi 
Mölndalsvägen) ska komma på plats. En gång- och cykelbro behöver inte 
detaljplaneläggas men har inom detaljplanen för Kallebäcks terrasser fått ett dedikerat 
fysiskt utrymme att nyttja när den blir aktuell för planering och byggnation. Det finns 
avsatta medel på trafikkontoret för en genomförandestudie under 2023-2024. Innan 
staden kan börja planera för Kallebäcks allé behöver gång- och cykelbron komma på 
plats för att trafikkontoret ska veta hur utfallet/nyttjande av bron ser ut.  
Ett samband med gång- och cykelbron som staden behöver bevaka är Trafikverkets 
utredning om utbredning av järnvägskorridor längs med E6. Staden/trafikkontoret kan 
bara gå vidare med sin planering av gc-bro när Trafikverket har en definierad 
korridor. Troligtvis är korridoren definierad runt år 2024. Trafikkontoret ser behov att 
få byggt gc-kopplingen så snart som möjligt i och med att det blir en viktig del i att 
skapa förutsättningar för ett hållbart resande för kallebäcksbona.  
 
Stadsbyggnadskontoret behöver ta kontakt med Trafikverket i ett tidigt skede för att 
inhämta myndighetens synpunkter. Detta med anledning av påverkan på E6/E40 
vilket behöver utredas vidare. Inom arbetet med ÅVS för E6 redovisas en 
ombyggnadsåtgärd för Kallebäcksmotet (”Kringlan”) för att på längre sikt säkerställa 
trafiksäkerhet och kapacitet i anslutningen mellan E6 och väg 40. En sådan 
trafiklösning förväntas avlasta Sankt Sigfridsgatan och in- och utfarten vid 
Mejerigatan. En sådan lösning är mycket kostsam och har idag ingen finansiering. 
Det finns även andra åtgärder för platsen i åvs:en men som trafikkontoret för 
närvarande inte bedömer leder till förbättrat situation för Kallebäck (bland annat 
förslaget om förändring av körfältsindelning i korsning på bron). Trafikkontoret följer 
Trafikverkets planering och finansierade åtgärder. 

Exploateringen vid Kallebäcks allé förväntas även påverka en redan öm punkt för staden, 
nämligen korsningen Mölndalsvägen – Sankt Sigfridsgatan. Korsningen är högt ansatt 
med mycket trafik på framförallt Mölndalsvägen och då med köbildning söder ifrån. 
Trafikkontoret ser en risk att exploateringen förstärker en redan belastad punkt och att 
köerna växer ut mot motet, vilket i sin Trafikverket kan ha synpunkter om. Det pågår 
även planering för att bygga om korsningen för att kunna anlägga ett pendelcykelstråk, 
längst med Mölndalsvägen, vilket i sin tur kan begränsa framkomligheten för bil under en 
period. 

I materialet ”Kallebäcks allé, bilaga 8 – planansökan” nämns på s. 10 ”Göteborg stads 
trafikberäkningar visar att biltrafiken på E6/E20 och väg 40 förbi Kallebäck har ökat med 
50 % respektive 80 % från slutet av 1980-talet. Under samma tidsperiod har biltrafiken på 
Mejerigatan in och ut ur området halverats. Att antalet boende i Kallebäck samtidigt ökat 
med 30 % vittnar om ett betydande skifte i resmönster bland befolkningen.” 
Trafikkontoret har undersökt detta och enligt den trafikdata som finns allmänt tillgänglig 
på Göteborgs stads hemsida visas ett trafikflöde på 7 300 fordon/dygn för Mejerigatan 
(snittet Kallebäcksmotet – Ostgatan). Siffror från mätning 1988 redovisar 7500 
fordon/dygn. Att trafiken halverats för in- och utfarten anser Trafikkontoret vara felaktig 
information. Som nämnts ovan så har trafikkontoret gjort två mätningar vid in/utfarten till 
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Mejerigatan. Mätningen redovisar en ökning på cirka 35 procent (förmiddag) och 57 
procent ökning (eftermiddag), detta i norrgående riktning, från Kallebäck in mot stan. 

Trafikkontoret vill även nämna att buller och luftmiljö kan bli problematiska utifrån 
lokalisering vid E6. 

Park- och natur 
Ansökan om planbesked föreslår en bebyggelseförtätning längs med Mejerigatan i 
Kallebäck med flerbostadshus, handel, kontor och förskola med 8 avdelningar. Området 
utgörs idag till stor del av industrimark. Totalt föreslås ett tillskott på 830 bostäder i nya 
bostadskvarter väster om Mejerigatan och genom komplettering av befintliga bostadshus 
öster om Mejerigatan. Förslaget medger inget tillskott av allmän plats park. Lokalisering 
av förskola bygger på att friytor tillgodoses genom samnyttjan med parkmark. Hur 
tillkommande behov av skolplatser tillgodoses framstår som oklart. 

Del av Kallebäck som omfattas av förslaget är inklämd mellan de absoluta barriärerna 
Boråsvägen (rv40) och Kungsbackaleden (E6) som sammanstrålar vid Kallebäcksmotet. 
Detta medför att tillgång till parker och natur med tillräckliga kvaliteter inom området är 
särskilt viktig. För nåbarhet till större natur- och rekreationsområde är koppling till 
Delsjöområdet viktig att beakta. I direkt anslutning till det föreslagna området ligger 
detaljplanen för Kallebäcks terrasser (Smörgatan) som är under genomförande. Denna 
plan möjliggör uppförande av bostadsbebyggelse med ca 2000 lägenheter. Planen 
möjliggör inget tillskott av allmän plats park. 

Under 2019 gavs ett positivt planbesked för ny F-3-skola vid Smörgatan (Kallebäck 10:1) 
som föreslår att delar av befintlig parkmark övergår till kvartersmark för att säkra 
tillräcklig förskolegård. 

Gällande FÖP för Mölndalsåns dalgång anger bebyggelseområde med grön- och 
rekreationsytor. Friytetillgång på privat mark bedöms av FÖP vara mindre god (lägsta 
kategorin som anges). 

Bedömning av förslaget: 

Park- och naturförvaltningen bedömer att förslaget som helhet inte är möjligt. Det är 
positivt att förslaget i princip innebär exploatering på redan hårdgjord mark, men 
förslaget överensstämmer inte med målen i Stadens grönstrategi avseende god tillgång till 
park och natur. 

Förslaget bidrar inte heller till att tillgodose riktvärdena för parker i Stadens nya 
översiktsplan. Förslag gällande ny förskola bedöms inte vara genomfört med avseende på 
föreslagen samnyttjan. 

Hinder för utveckling av området enligt ansökan 

• Förslaget innebär inget tillskott av allmän plats park eller natur. Tillsammans 
med pågående genomförande av detaljplan för Kallebäcks terrasser innebär 
förslaget mer än en fördubbling av befolkningen i Kallebäck. Vid ett eventuellt 
genomförande av förslaget till bebyggelseförtätning längs Mejerigatan skulle 
detta innebära att andelen offentlig friyta per person i Kallebäck mer än halveras. 
Exploatering av sådan grad ökar trycket på befintlig allmän plats på ett betydande 
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sätt, samtidigt som det redan idag råder brist på tillgänglig park och natur med 
tillräckliga sociotopvärden inom området. 

• Stadsdelspark saknas helt inom Kallebäck och behöver säkerställas. 
Kallebäcksparken (Bokskogen) är en befintlig bostadsnära park som i ny 
översiktsplan för Göteborg föreslås utvecklas till stadsdelspark. Planer som 
medger ytterligare bostäder i Kallebäck behöver vara med och bekosta sådan 
utveckling. Bristen på obebyggda och relativt plana ytor är en försvårande faktor 
för att inom befintlig park och natur tillgodose behovet av tillgängliga och 
offentliga friytor som kan utvecklas och användas av alla. Sedan Arlas och Pripps 
verksamhet i Kallebäck upphörde har dessutom vattenavrinningen genom 
området ökat avsevärt. De ökade vattenmängderna har påverkat park och 
naturområden och särskilt träden inom Bokskogen som drabbats av Phytophthora 
vilket medför att träden dör. Den vattensjuka marken i området behöver 
återställas och nya träd behöver planteras. 

• Förslaget för ny förskola räknar med att samnyttja del av parkmark. 
Förvaltningen ser att detta inte är möjligt med hänsyn till rådande parkbrist. Den 
utpekade stadsdelsparken är en av få offentliga platser i Kallebäck och är 
samtidigt redan "intecknad" för samnyttjan av skolan vid Smörgatan. 
Förvaltningen ser även att det finns frågetecken kring lämpligheten att lösa del av 
förskolegård under byggnad.  

• Därutöver ser förvaltningen en risk i att det kan vara svårt att långsiktigt 
säkerställa tillgång till kommunal service på privat mark där förskola förväntas 
genomföras och drivas av privata aktörer. En lösning på områdesnivå som i 
alltför hög grad förlitar sig på privata aktörer riskerar att skapa framtida problem 
att tillgodose behov av kommunal service. I förlängningen kan detta innebära att 
ytterligare parkmark tas i anspråk. Även inom befintlig kvartersmark med 
bostäder innebär förslaget minskade friytor per person när flerbostadshus öster 
om Mejerigatan föreslås kompletteras utan att nya friytor tillskapas. I de 
föreslagna nya kvarteren väster om Mejerigatan får flera bostadshus i princip 
ingen friyta alls som följd av föreslagen lösning för förskolegård. 

• Förvaltningens riktlinje för lekplatser tillgodoses inte. Lekplatsriktlinjen 
föreskriver att områdeslekplats ska finnas inom ett gångavstånd från bostäder 
motsvarande högst 500 meter, och att stadsdelslekplats ska nås inom 1000 meter. 
Kallebäcks idag enda kommunala lekplats (nr 214, vid Omvägen) nås inom 500 
meter gångavstånd från delar av området. Lekplatsen är omgiven av 
flerbostadshus och privata friytor vilket gör att den kan uppfattas som mindre 
tillgänglig för invånare i andra delar av Kallebäck. Stadsdelslekplats behöver 
utvecklas i Kallebäck, om möjligt och lämpligt med lokalisering i framtida 
stadsdelspark. 

• Inom planområdet finns trädrader som kan omfattas av generellt 
biotopskyddsområde. Dessa utgör en planeringsförutsättning då de inte får 
påverkas negativt utan godkännande från länsstyrelsen. Sådan påverkan kan 
endast medges om det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 11 § MB. Beviljad 
dispens villkoras i regel med krav på kompensationsåtgärder. Göteborgs Stads 
rutin för hantering av biotopskydd i planprocessen ska följas. 

• I östra delen av området finns en fornlämning (bytomt/gårdstomt). Vidare 
utredning krävs för att denna ska kunna bedömas. 
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• Förslaget pekar ut ny förbindelse Mejerigatan-Lackarebäcksmotet som 
överbryggar Kungsbackaleden. Förvaltningen ser att detta är en viktig koppling 
för att binda ihop Kallebäck med centrala Göteborg och stadsutvecklingsområden 
längs Mölndalsån i linje med mål i gällande FÖP. Det framstår som oklart om 
kopplingen kommer att kunna genomföras inom planförslaget. 

Viktigt för en eventuellt kommande detaljplan att utreda och behandla: PoNF gör i 
förprövningen inga medskick till eventuellt kommande detaljplan då förvaltningen ser att 
förslaget inte är möjligt. 

Miljöförvaltningen 
Miljöförvaltningen ser att följande kan utgöra hinder mot fortsatt planarbete. 

Synpunkter 

Dagvatten 

En dagvattenutredning för området behöver genomföras. 

Ljudmiljö 

Buller på förskolegårdarna kan bli en knäckfråga och behöver därför utredas för att 
säkerställa att Naturvårdsverkets riktvärden för buller vid skolor och förskolor (NV-
01534-17) kan klaras. Stadens nya riktlinje för hantering av trafikbuller på skolor och 
förskolors friytor bör användas som ett underlag i bedömningen. Det ska också utredas 
om riktvärden i trafikbullerförordningen (SFS 2015:216) kan klaras vid bostäder. 

Det finns mycket bakgrundsbuller i området. Framför allt från E6/E20 och järnvägen i 
väster, men också från Boråsleden i öster. Mejerigatan är också vältrafikerad. 

Förslaget ser välplanerad ut - vettigt gjort i tidigt skede. Kontorsbyggnaden mot E6/E20 
är hög och borde ha en bra bullerdämpande effekt. 

Några av byggnaderna är dock högre än kontorslängan som kan innebära att det blir svårt 
att klara trafikbullerförordningen för samtliga lägenheter. Det kan till exempel bli svårt 
med en ljuddämpad sida eftersom det finns buller från två stora leder plus en vältrafikerad 
lokalgata, Mejerigatan, i mitten. Trafiken kommer också öka mycket i området på grund 
av de nya byggnaderna. 

Den höga bakgrundsbullernivån tillsammans med att gårdarna är delvis öppna gör att det 
kan vara svårt att klara bullernivåer under 50 dBA och 70 dBA, i synnerhet på 
förskolgårdarna. 

Luftmiljö  

En platsbedömning för luft ska tas fram enligt rutin. Med stor sannolikhet kommer 
luftutredningar behöva göras för området. 

Markmiljö I området har det tidigare funnits industrier och det är därmed troligt att 
marken kan vara förorenad. Det behöver göras en miljöteknisk undersökning av 
fastigheten. De bör föregås av en historisk inventering av tidigare verksamheter för att 
kartlägga vilka föroreningar som ska undersökas. Provtagningsplanen bör stämmas av 
med miljöförvaltningen. Det kan behöva göras markprov, grundvattenprov och 
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provtagning av byggnad. Även betongen kan vara förorenad och det kan finnas risk för 
PCB. Det har tidigare på platsen påträffats tjärasfalt. 

Kretslopp och vatten 
Övergripande bedömning 
Kretslopp och vatten ser ur ett VA-perspektiv inte några hinder med att starta ett 
planarbete. 

- Det behöver tas fram en dagvatten- och skyfallsutredning. Recipienten är känslig, 
klassad med miljökvalitetsnormer och har ett markavvattningsföretag. Dagvattenfrågan 
kommer bli en viktig fråga att hantera i planarbetet. 

Kretslopp och vatten har ur ett avfallsperspektiv inga synpunkter som hindrar att ett 
positivt planbesked ges, men det finns ett flertal parametrar som man behöver utreda och 
behandla för att avfallshanteringen ska fungera, se nedan beskrivning. 

Utredningsbehov och information 

Det behöver tas fram en dagvatten- och skyfallsutredning samt en utredning kring 
avfallshanteringen. 

VA-ledningar 
Planområdet är anslutet till allmänt VA-ledningsnät i Mejerigatan och Separatorsgatan 
samt dagvattenledningar i Mejerigatan och i väster till ledningar under som leds ut i 
Mölndalsån. Dessutom finns drickvattenledningar i Gräddfilen och spill- samt 
dagvattenledningar i Gräddgatan. 

Planen har en begränsad kapacitet i avloppsledningssystemet. Det innebär att det finns 
risk för bräddning i nätet. Detta innebär att det finns ett behov att fördröja dagvatten inom 
planområdet för att inte öka belastningen på ledningssystemet. Andelen hårdgjord yta 
påverkar fördröjningsbehovet. 

Kapaciteten i dricksvattenledningarna ser god ut. Västra delen av området ligger inom 
Kretslopp och vattens lågzon medan den östra delen ligger i högzon och det behöver 
tas i beaktning under planeringsstadiet. En viktig fråga att hantera blir om de 
tillkommande byggnaderna på östra sidan av Mejerigatan kommer bli separata 
fastigheter eller om de kommer ingå i de befintliga fastigheterna.  
Om byggnaden är mer än 40 m innebär det att byggnaden har större brandvattenkrav. 
Räddningstjänsten behöver då kontaktas inför startmötet. Lägsta normala vattentryck 
i lågzonen motsvarar nivån + 50 m (RH2000) och lägsta normala trycknivån i +95 m 
(RH2000). I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av 
fastighetsägaren.  
Det allmänna VA-ledningsnätet går fram till fastighetsgräns och ingen utbyggnad av 
VA behövs förutsatt att inte en ny fastighet bildas. Delas den befintliga fastigheten 
upp behöver allmänt VA byggas ut till respektive fastighet. I planförslaget föreslås att 
Mejerigatan omvandlas till en stadsgata och därmed kommer dess placering att 
ändras. Detta innebär att 200 m ledning i Mejerigatan behöver flyttas mellan 
Gräddgatan och Separatorsgatan. Denna flytt bekostas av exploatören/markägaren. 

Skyfall 
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Vid ett 100-års regn uppskattas det att 2300 m3 vatten ansamlas inom planområdet. 
Norr om den stora byggnaden inom planområdet nås ett vattendjup om 0,7 m vid ett 
skyfall, och 0,4 m på byggnadens sydöstra sida. Vid det södra punkthuset längs med 
Separatorsgatan ställer sig 0,9 m vatten vid fasadeden. Den långsträckta 
vattenansamlingen längs med Kungsbackaleden är ett befintligt dike.  
För västra området kommer rivning av befintlig byggnad ske och nya byggnader 
uppföras. Hänsyn till skyfall bör tas med tanke på lågpunkten norr om byggnaden. 
Likaså vid fastigheten på Separatorsgatan. Planarbetet ska se till att framkomligheten 
till entréer är möjlig även under ett skyfall, se figur 1. För att entréer och 
utrymningsvägar ska vara framkomliga under ett klimatanpassat 100-års regn får 
maximalt 20 cm bli ståendes på vägar och stråk. Det är även viktigt att 
nybyggnationen inte förvärrar situationen för befintlig bebyggelse i samband med 
skyfall.  Finns en föreslagen skyfallshantering som behandlar skyfallsfrågan och där 
planeras vatten rinna i nord-/östlig riktning mot dagvattendiket längs med 
Kungsbackaleden eller till en översvämningsyta i detaljplanområdets norra spets. 
Skyfallet som det planerats för är ett 100-års regn. En skyfallsutredning kommer 
behöva göras för att undersöka den föreslagna skyfallshanteringen. 
 
Dagvatten  
Dagvattnet från planområdet avleds till Mölndalsån, vilken är klassad som en känslig 
recipient och klassad med miljökvalitetsnormer. Recipienten har också ett 
markavvattningsföretag vilket innebär att flödet till recipienten är reglerat. Det blir 
därför viktigt att rena och fördröja dagvattnet. I planarbetet ska det säkerställas att 
exploateringen inte försämrar möjligheten för recipienten att uppnå god vattenstatus.  
Yta för dagvattenhantering kommer behöva avsättas inom planområdet för att 
detaljplanen ska vara möjlig att genomföra. I planen föreslås att andelen grönytor ska 
öka markant vilket är positivt då vegetation har renande och fördröjande egenskaper. 
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Det finns även en föreslagen skyfalls- och dagvattenhantering vilket ses som positivt 
att frågor och lösningar kring dagvatten tas med ett tidigt skede av projektet och 
planarbetet.  
Planarbetet ska säkerställa att recipienten inte påverkas negativt av exploateringen. 
Det är därför av stor vikt att det tas fram en dagvatten- och skyfallsutredning i ett 
eventuellt planarbete. 
  
Ekonomi för VA  
Ledningar om en längd på 200 m kommer behöva flyttas som en del av arbetet och 
där tillkommer en kostnad om fyra miljoner kronor, enligt en grov uppskattning. 
Denna flytt bekostas av exploatören/markägaren. Kretslopp och vatten ser även 
eventuella kostnader för skyfallshantering.  
 
Avfall  
Avfallsutredning  
En lämplig avfallslösning för bostäderna, verksamheterna och förskolan kommer 
behöva utredas, som inkluderar en trafiksäker angöring för sopbilen.  
Det behöver dessutom säkerställas att sophämtningen från befintlig bebyggelse 
kommer att fungera framgent, med exempelvis angöringsytor och vändmöjligheter 
om rundkörning inte är möjligt.  
Återvinningsstation  
I dagsläget finns en återvinningsstation (ÅVS) på Mejerigatan 2. Det är positivt att en 
ÅVS finns inritad i illustrationsplanen. I en planprocess behöver antalet ÅVS:er och 
placeringar utredas ytterligare. 

Förskola 

Yta för förskolans avfallshantering behöver finnas beläget så att sopbil kan angöra så nära 
som möjligt. Ytan behöver vara tillräckligt stor för full källsortering (restavfall, matavfall, 
wellpapp, tidningar, farligt avfall samt förpackningar av plast, papper, metall och glas 
(färgat och ofärgat). Se nedan tabeller för att få en uppfattning av vilka ytor som behövs. 

 

Förskolan behöver ha fettavskiljare, vars tömningspunkt ska placeras nära 
angöringsplats för slambil.  
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Det är viktigt att sopbilen och slambilen inte behöver genomföra någon 
backningsmanöver vid förskolan.  
 
Bostäder  
Sopbilen behöver kunna angöra tillräckligt nära avfallslösningarna (minsta avstånd är 
olika för olika lösningar) och de boende ska kunna lämna sitt matavfall och restavfall 
inom 50 meter från byggnadens entré. De boende bör även kunna lämna 
förpackningsavfall på fastigheten, vilket kan vara bra att bära med sig vid 
diskussioner om vilka ytor som behöver avsättas för avfall. Ytor behöver även 
avsättas för grovavfall.  
 
Plankartan kommer behöva anpassas för att möjliggöra avfallslösningar tillräckligt 
nära angöringsplatser för sopbilen. Exempelvis om avfallshanteringen planeras att 
lösas i fristående miljöhus behöver plankartan möjliggöra komplementbyggnader.  
 
Verksamheter  
Det är oftast en fördel om verksamheters avfallshantering är skild från de boendes.  
Även för verksamheter behöver ytorna för avfallshantering vara tillräckligt stora för 
utsortering av förpackningsavfall. I verksamheter uppkommer vanligen stora mängder 
wellpapp-avfall, varför det kan vara bra att utrymme finns för balpress eller annan 
komprimator för att optimera både yta och transporter.  
 
Sopbilen behöver kunna angöra tillräckligt nära avfallslösningarna.  
 
Restauranger, caféer och dylik verksamhet behöver ha fettavskiljare, vars 
tömningspunkt ska placeras nära angöringsplats för slambil. 

Kretslopp och vatten står gärna till tjänst framöver vad gäller planering av 
avfallshanteringen. Kontakta vid behov ansvarig avfallshandläggare. 

Trafikverket 
Infrastruktur 

Väster om angivet område går väg E6/E20 Kungsbackaleden, för vilken Trafikverket är 
väghållare. Vägen är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt Miljöbalken 
kap 3 § 8 samt funktionellt prioriterad väg enligt samtliga kategorier. Kallebäck 
trafikförsörjs, för biltrafik och kollektivtrafik, via Kallebäcksmotet som är en del av väg 
E6/E20. 

Direkt väster om E6/E20 går järnvägarna Västkustbanan och Kust-till-kustbanan. Dessa 
är utpekade som riksintressen för kommunikationer enligt Miljöbalken kap 3 § 8. I 
området av dessa järnvägar ska Ny Stambana, delen Göteborg-Borås byggas. 
Järnvägsplan för etappen Almedal-Mölndal är under framtagande, och sträckan är 
utpekad som riksintresse enligt Miljöbalken kap 3 § 8. Då järnvägsplanen inte är färdig är 
exakt position inte fastställd. 

Norr och öster om Kallebäck går väg 40, som även den är utpekade som riksintresse för 
kommunikationer enligt Miljöbalken kap 3 § 8 samt funktionellt prioriterad väg av 
samtliga kategorier. 

Planområdet är inom MSA-ytan för Landvetter flygplats, som även detta är utpekat som 
riksintresse för kommunikationer enligt Miljöbalken kap 3 § 8. 
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Trafikverkets synpunkter 

Kallebäcksmotet är i nuläget en hårt belastad trafikplats med köproblematik som följd. 
Detta visas bland annat i Trafikverkets ÅVS E6 genom centrala Göteborg och Mölndal. 
Åtgärdsvalsstudien föreslår bland annat en större åtgärd för en direktramp mellan väg 40 
och E6/E20 i riktning söderut, kallad ”kringlan”. Denna åtgärd var inte någon som kom 
med i revideringen av Nationell plan för infrastruktur när denna beslutades i juni 2022. 
Det som efter åtgärdsvalstudien beslutades att tas vidare var bland annat två åtgärder som 
kan byggas etappvis på medellång sikt. Beslutet var dock enbart att ta dessa vidare 
utredning, och ingen lösning är därigenom beslutad för byggstart. 

Detta leder till att Trafikverket inte kan säkerställa en tidsplan för när trafikproblemen i 
Kallebäcksmotet kan vara åtgärdade. Trafikverket anser att det är viktigt att det är gjort 
innan en större exploatering kan påbörjas och anser därmed att planstart bör invänta mer 
information. Alternativt ska det i planen säkerställas att problemen åtgärdas i samband 
med detaljplanering. Detta kan göras genom de lösningar Trafikverket föreslår eller andra 
motsvarande lösningar. I ett sådant scenario faller finansieringsansvaret på kommunen, 
eller den part kommunen kommer överens om finansiering med. 

Förutom problem med trafikföring till planområdet utgår Trafikverket att kommunen 
kommer att säkerställa att krav på hälsa och säkerhet uppnås, genom att säkerställa att 
buller, luftkvalitet, risker med farligt gods och andra åtgärder som uppkommer genom 
närheten till dessa statliga vägar och järnvägar löses i samband med planarbetet. 


	Ärendet
	Styrande dokument och tidigare beslut
	Bedömning
	Översiktlig planering
	Stadsmiljö
	Friyta förskola
	Friyta i Kallebäck
	Lekplatser och parker
	Buller
	Dagsljus och skuggning

	Kommunal service
	Trafik och parkering
	Samband, beroenden och prioriteringsgrund

	Slutsats
	Sammanfattning och slutsats
	Detaljplanarbete

	Inkomna yttranden
	Göteborg Energi AB
	Kulturförvaltningen
	Stadsledningskontoret
	SBK Geotekniker
	Stadsområde Centrum
	Trafikkontoret
	Park- och natur
	Miljöförvaltningen
	Kretslopp och vatten
	Trafikverket


