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Planbesked för bostäder och verksamheter 
vid Mejerigatan (Kallebäck 3:4 med flera) inom 
stadsdelen Kallebäck  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

bostäder och verksamheter vid Mejerigatan (Kallebäck 3:4 med flera) inom 

stadsdelen Kallebäck  

 

2. Planarbetet bedöms påbörjas år 2024.  

 

Sammanfattning 
Förslaget innehåller ny bostadsbebyggelse i flerbostadshus med lokaler i vissa 

bottenvåningar, nya förskoleavdelningar samt verksamheter så som kontor, idrott och 

parkering. Förslaget är i linje med översiktsplanen som anger att området är utpekat för 

blandad stadsbebyggelse – förändrad markanvändning.  Då exploateringen som föreslås 

är omfattande med ca 830 nya lägenheter så uppstår problem med att få tillräcklig friyta 

för tillkommande förskoleavdelningar och bostäder. Kontoret föreslår därför positivt 

planbesked med villkor som innebär att exploateringen sänks. Trafikkontoret och 

Trafikverket har framfört synpunkter på trafiksituationen i och i anslutning till området. 

Därför föreslås även villkor som innebär att trafiksituationen ska utredas före det att 

arbetet med att ta fram detaljplanen startar.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med 

intressent.  

Staden kommer att få kostnader för ombyggnad av Mejerigatan. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån denna dimension.   

Bedömning ur social dimension 
Förslaget kan anses uppfylla den högsta komplexitetsnivån utifrån det stora 

bostadsinnehållet och bristen på offentliga friytor.  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-10-24 

Byggnadsnämnden 2022-11-22 

Diarienummer 0288/22 

 

Handläggare 

Emily Eidevåg 

Telefon: 031-368 16 53 

E-post: emily.eidevag@sbk.goteborg.se 
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Det finns särskilda utredningsbehov utifrån socialt perspektiv, 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.  

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 

beaktats i förprövningen. Frågor om friyta för kommande förskolor kommer att studeras 

vidare inom ramen för planarbetet. 

Bilagor 
1. Ansökan om planbesked (Publiceras inte på Internet)  

2. Förprövningsrapport  
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Ärendet  
Ärendet gäller en begäran om planbesked.  

Området ligger vid Mejerigatan i Kallebäck, ca 4 kilometer från Göteborgs centrum. 

Förfrågan innebär planläggning för bostäder, förskola och verksamheter så som kontor, 

idrott och parkering. Förslaget omfattar ca 112 000 m² BTA. Området består idag av en 

industribyggnad (f.d Arla) och parkeringsplatser på mark.   

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. 

Den markanvändning som anges i den fördjupade översiktsplanen för Mölndals dalgång 

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. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Ansökan 

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.  

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 i stället för den 

parkeringsplats som finns där idag. Väster om Mejerigatan föreslås nya bostadskvarter 

och befintliga bostadshus öster om Mejerigatan ramas in av bebyggelse som skapar 

gaturum och skyddade gårdsrum. 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 
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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.  

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.  

Friyta 

I ansökan föreslås att vissa förskoleavdelningar använder Kallebäcksparken som en del av 

sin friyta. Friytan föreslås bli 21 m² per barn för dessa avdelningar. I Kallebäck råder det 

brist på allmän plats park. I pågående arbete med detaljplan för skola vid Smörgatan så 

blir det aktuellt att omvandla allmän plats park till kvartersmark för att säkerställa friyta 

till den nya skolan. Det finns därmed inte möjlighet för nya förskoleavdelningar att 

samnyttja befintlig park. Den friyta som krävs för tillkommande förskoleavdelningar 

behöver lösas inom privat kvartersmark.  

Det är även brist på kvalitativ offentlig friyta i Kallebäck. 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. 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. 

Då förslaget innehåller en stor andel bostäder uppstår det en konflikt mellan att få till 

tillräcklig friyta för tillkommande förskoleavdelningar och tillkommande bostäder. För att 

förslaget ska vara genomförbart och skapa goda livsmiljöer behöver exploateringen 

sänkas. Om exploateringen sänks kan erforderlig friyta säkerställas för både boende och 

förskolor. 

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. Detta behöver därmed 

studeras vidare under planarbetet. 

Dagsljus och solljus 

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 
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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. 

Även om förslaget inte innehåller någon kommunal mark så skulle viss kommunal 

service komma lösas inom den tillkommande privata kvartersmarken.  

Trafik 

I dagsläget är det problem med köbildning i Kallebäcksmotet. I och med att 

Kallebäcksterrasser inte är färdigt byggt ännu så är det ännu oklart hur resmönster och 

trafiksituationen inne i Kallebäck kommer att se ut efter färdigställandet av de ca 1 800 

bostäderna som projektet innehåller. Trafikkontoret och Trafikverket lyfter fram behovet 

av att trafiksituationer utreds före det att detaljplanearbetet startar. Uppföljning av 

Trafikverkets åtgärder för att minska köbildningen i Kallebäcksmotet behöver ske under 

planarbete. 

Sammantagen bedömning 

Förslaget bedöms vara lämpligt att pröva i en detaljplan under förutsättning att 

stadsbyggnadskontorets villkor beaktas. 

Beslut om positivt planbesked föreslås. Planarbetet bedöms bli mycket stort.  

Villkor för planläggningen är att: 

• 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 
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• Konflikt mellan kvalitativ friyta och nya bostäder 

• Bullersituationen. Bullerpåverkan på bostadsbebyggelsen och förskolegårdar. 

• Sol- och dagsljus förhållanden för bostäder, bostads- och förskolegårdar.  

• Biotopskydd. Inom planområdet finns trädrader som kan omfattas av generellt 

biotopskyddsområde. 

• Närhet till farligt gods 

Området för planbesked berörs av Förslag till Göteborgs utvidgade innerstad baserat på 

en historisk stadsplaneanalys, dnr 0120/16, framtaget 2016 - 2018 på uppdrag av 

Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden. Kontoret bedömer att förslaget är i linje med 

stadsplaneanalysen. I stadsplaneanalysen redovisas bebyggelse möjlig före år 2040 på det 

område som ansökan om planbesked avser. I stadsplaneanalysen visas slutna kvarter, 

förslaget avser delvis slutna kvarter. Den exakta utformningen av bebyggelsen behöver 

studeras vidare under planarbetet.  

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

I närområdet finns det pågående och kommande projekt som angränsar till området som 

ansökan avser.  

Det planeras för en 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. Detaljplanen har direkt beroende till denna ansökan om planbesked då den innebär 

att parkmark kan komma att omvandlas till kvartersmark. 

Planarbetet är även beroende av Trafikverkets utredningar och arbeten för att avlasta 

Kallebäcksmotet från köbildning. Om trafikproblemen inte är lösta innan planarbetet 

startar kan det i planarbetet ställas krav på 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. 

Stadsbyggnadskontoret  
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