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Antagande av detaljplan för bostäder vid Siriusgatan inom 
stadsdelen Bergsjön  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder vid Siriusgatan inom stadsdelen Bergsjön. 

Sammanfattning 
Planområdet är beläget i sydvästra Bergsjön i nära anslutning till Gärdsås torg, cirka 8 
kilometer nordost om Göteborgs centrum. Detaljplanen möjliggör nya bostäder i 
sydvästra Bergsjön och skapar en mer varierad bebyggelse inom området, samt förbättrar 
tillgängligheten och tryggheten i området. Sammantaget möjliggör detaljplanen omkring 
100 nya bostäder med olika upplåtelseformer. Detaljplanen möjliggör även en utbyggnad 
av runt 20 befintliga hyreslägenheter i markplan på fyra befintliga bostadshus. 
Detaljplanen bekräftar även befintlig markanvändning av stadslantgården Galaxen och 
del av våtmarksparken Gärdsås mosse som allmän platsmark. Området har god tillgång 
till park och natur. Våtmarkspark vid Gärdsås mosse bedöms vara värdefull för vissa 
fågelarter och groddjur, och undantas därför exploatering.  

Längs med Siriusgatan finns en enkelsidig rad med lönnar, varav fyra träd står inom 
planområdet. Dispens behövs från biotopskydd kopplat till allén i och med ombyggnad av 
Siriusgatan.  

Inom planområdet finns en fornlämning i form av hällkista (stenåldern) och bedöms inte 
påverkas av planförslaget.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planavtal har tecknats med intressent. Planarbetet kan utföras inom kontorets budget.  

Projektkalkyl 

Fastighetskontorets beräkningar visar att projektet resulterar i ett ekonomiskt underskott.  
Projektets intäkter bedöms till ca 28 miljoner kronor och projektets utgifter till ca 46 
miljoner kronor. Projektet bedöms därför ge ett negativt projektnetto. Behovet av att 
utveckla området bedöms dock som stort i stadsdelen och projektet anses ändå motiverat. 
Den sociala hållbarheten i området är det viktigaste målet för projektet. Området är 
kuperat och bergigt vilket är kostnadsdrivande parametrar i utbyggnaden av den allmänna 
platsen för att få den så tillgänglig som möjligt.  

Fastighetskontorets motivering till varför ett negativt resultat är godtagbart. 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-11-18 
Byggnadsnämnden 2022-12-13 
Diarienummer 0678/13 
 

Handläggare 
Lii Tiemda 
Telefon: 031-368 16 51 
E-post: Lii.Tiemda@sbk.goteborg.se  
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Fastighetsnämnden får inkomster till följd av försäljning av kvartersmark och genom 
exploateringsbidrag. Fastighetsnämnden får utgifter till följd av detaljplanen för 
iordningställande av allmän plats inom och utanför planområdet, eventuell marksanering, 
ledningsflytt, förrättningskostnader och kompensationsåtgärder. Vidare får 
Fastighetsnämnden inkomst från försäljning av fastigheten Bergsjön 36:3.  

Projektgruppen har arbetat enligt framtagna riktlinjer för kompensationsåtgärder och efter 
en gemensam bedömning kommit fram till att ett antal värden behöver kompenseras. 
Åtgärderna bedöms uppgå till ca 1 mkr och blir en kostnad för projektet och bidrar till att 
projektet beräknas få ett negativt resultat. I områden med lägre markvärden slår 
kostnaden för kompensationsåtgärder hårt mot projektets totalekonomi. Samtidigt är det 
viktigt att alla projekt arbetar utifrån samma riktlinjer, oavsett var i staden de är belägna.  

Fastighetsnämnden får vidare en utgift för köp av kvartersmark avsedd för BmSS. 
Fastighetskontoret har under planarbetets gång arbetat efter intentionen att området sedan 
ska markanvisas och säljas till en privat aktör. Men det har visat sig att 
Lokalförvaltningen är osäkra på den lösningen. Om området ska upplåtas till 
Lokalförvaltningen bedöms underskottet för projektet totalt öka med ca 2 miljoner. 

Trafiknämnden bedöms inte få några utgifter till följd av genomförandet av detaljplanen.  

Park- och naturnämnden får inga utgifter för genomförandet av detaljplanen.  

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgifter 
för utbyggnad av allmänna vatten- och avloppsledningar. Kretslopp och vattennämnden 
kan få utgifter för förrättningskostnader. 

Driftkonsekvenser 

Fastighetsnämnden får minskade utgifter för drift och underhåll samt för avskrivningar av 
byggnader inom fastigheten Bergsjön 36:3 om den avyttras. 

Trafiknämnden får kostnader för driften av anläggningar inom allmän plats GATA1, 
GÅNG och CYKEL i form av ränta och avskrivningar samt för skötsel och underhåll. 

Park- och Naturnämnden får kostnader för driften av anläggningen inom allmän plats 
PARK i form av ränta och avskrivningar samt för skötsel och underhåll.  

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för ränta 
och avskrivningar samt driften av vatten och avloppsledningar.  

Om Lokalförvaltningen ska bygga ett BmSS får de utgifter för utbyggnad av 
kvartersmark, anläggningsavgifter, bygglov, arrendeavgift med mera. Om privat aktör 
förvärvar mark för bostad med särskild service får de utgifter för markförvärv, utbyggnad 
av kvartersmark, anläggningsavgifter, bygglov med mera. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Undersökningssamråd har hållits med länsstyrelsen 2021-03-
05 som då delade kommunens bedömning.  

Enligt målbilden i Miljö- och klimatprogram 2021-2030 ska Göteborg ställa om till en 
ekologiskt hållbar stad till 2030. Planförslaget bedöms påverka miljömålen: Göteborg har 
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en hög biologisk mångfald; Göteborgs klimatavtryck är nära noll; göteborgarna har en 
hälsosam livsmiljö.  

Planen inverkar övervägande positivt i målet om hög biologisk mångfald, delmål 1 om 
Göteborgs Stad sköter och skyddar arters livsmiljöer så att naturvärdena utvecklas. 
Befintlig våtmark bekräftas som parkmark för att bibehålla stora naturvärden. Däremot 
behöver delar av befintlig skog tas ned för att möjliggöra exploatering utmed ny lokalgata 
i östra delen av planområdet. Den biologiska mångfalden och fungerande ekologiska 
processer, påverkas således i viss grad. Delmål 3 Göteborgs Stad ökar den biologiska 
mångfalden i stadsmiljön påverkas även i positiv bemärkelse av detaljplanen eftersom 
den säkerställer bevarande av en sammanhängande våtmark och stadsdelspark. 

Detaljplanen inverkar positivt i Göteborgs klimatavtryck, delmål 1 Göteborgs Stad 
minskar energianvändningen i bostäder och lokaler. Planen möjliggör en minskad 
energianvändningen i bostäder genom att möjliggöra en energieffektivisering av 
befintliga bostadshus. Däremot tillför planen också nybyggnation av bostäder som bidrar 
till ett ökat klimatavtryck via behov av el och uppvärmning av fler bostäder. Visserligen 
finns möjlighet att endast välja el och fjärrvärme som produceras av förnybara bränslen. 
Delmål 3 Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från transporter inverkas negativt i och 
med att fler bostäder tillkommer. För att minska negativ påverkan sker förtätning i 
områden med närhet till fungerande kollektivtrafik.   

Planen inverkar positivt i målet om hälsosam livsmiljö eftersom planen säkerställer 
bevarande av naturområden som bidrar till totala andelen bibehållen grönyta i Bergsjön. I 
detaljplanen har bullernivåer utretts. Delmål 3 Göteborgs Stad säkrar en god ljudmiljö för 
göteborgarna inverkas övervägande positivt. Tillkommande bostadshus närmast 
Bergsjövägen fungerar som en bullerdämpande ridå för bebyggelsen norr om. I 
planarbetet har säkerställts att tillkommande bostäder har möjlighet att uppnå ljudmiljöer 
innehållande riktvärdena. Delmål 4 Göteborgs Stad säkrar tillgången till grönområden 
och nyttjar ekosystemtjänster inverkas positivt då planen föreslår kompensationsåtgärder 
inom området och avser genomföra åtgärder som har ekologiska och sociala värden.  

Övriga miljömål bedöms inte påverkas alls eller i mycket liten omfattning och kommer 
inte att tas upp i denna sammanfattning. 

Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. 

Bedömning ur social dimension 
Barnkonventionen blev svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 
beaktats vid framtagande av planförslaget. Planen bedöms även inverka positivt i 
miljömålet göteborgarna har en hälsosam livsmiljö. 

Detaljplanen säkerställer god tillgång till parkmark och rekreativa ytor som är stora 
kvaliteter för boende och besökande i Bergsjön. Planen bevarar befintliga Galaxen 
stadslantgård som är ett värdefullt inslag för boende och besökande i olika åldersgrupper, 
särskilt barn. Detaljplanen förstärker många sociala värden i området, framförallt har 
ökad trygghet, tillgänglighet samt identitet varit i fokus i utformandet av planen. Fler 
boende i området bidrar till att fler rör sig i området samt främjar områdets utbud av 
handel och service. Det befintliga bostadsbeståndet kompletteras med alternativa 
bostadstyper, upplåtelseformer och möjliggör för fler att bo kvar och flytta till stadsdelen.  
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Planen avser främja den upplevda tryggheten utmed viktiga stråk utmed Siriusgatan och 
genom parken med placering på nya bostadshus. Den nya nordsydliga lokalgatan kantas 
av bostäder. Planen stärker rörelsefrihet och trafiksäkerhet i området genom att 
Siriusgatan byggs om med gångbanor och en kombinerad gång- och cykelbana på västra 
sidan av gatan som fortsätter på den östra sidan om den nya lokalgatan. Gångstråken i 
parken och i området bevaras och till viss del förbättras. Detta hjälper till att bevara 
rörelsefriheten i området. Särskilt barns självständiga rörelse främjas i och med 
trafikseparerade gång- och cykelstråk. 

Bilagor 
Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser 
2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 
3. Illustrationsritning  
4. Grundkarta 
5. Samrådsredogörelse 
6. Granskningsutlåtande 
7. Fastighetsförteckning 
8. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 

Utredningar 
Framtagna utredningar finns sammanfattade i planbeskrivningen.  
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Ärendet  
Nämnden ska besluta om att anta detaljplan för bostäder vid Siriusgatan inom stadsdelen 
Bergsjön. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 
Planområdet ligger i sydvästra Bergsjön i nära anslutning till Gärdsås torg, cirka 8 
kilometer nordost om Göteborgs centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya 
bostäder i sydvästra Bergsjön och skapa en mer varierad bebyggelse inom området, samt 
att förbättra tillgängligheten och tryggheten i området. Detaljplanen syftar även till att 
möjliggöra byggnation av komplementbyggnader på de befintliga bostadsgårdarna, 
tillbyggnader för bostäder i markplan samt påbyggnationer på befintliga flerbostadshus i 
syfte att uppnå energieffektivisering och viss förnyelse i det estetiska uttrycket. 
Detaljplanen bekräftar även befintlig markanvändning av stadslantgården Galaxen och 
våtmarkspark som allmän platsmark. Planförslaget innebär sammantaget att omkring 100 
nya bostäder med olika upplåtelseformer kan uppföras inom området. Planen innebär en 
förtätning av området med två till fyra våningar höga flerbostadshus samt två våningar 
höga sammanbyggda eller friliggande småhus (par- och radhus). Detaljplanen möjliggör 
även en utbyggnad av runt 20 befintliga hyreslägenheter i markplan på fyra befintliga 
bostadshus.  

De viktigaste stadsbyggnadsidéerna i förslaget är kompletteringen med varierad 
bebyggelse samt olika upplåtelseformer inom stadsdelen. Den nya bebyggelsen har hållits 
i en lägre skala för att bryta av mot de befintliga sjuvåningshusen. Detta bedöms stärka 
stadsdelen som helhet och bidrar till att de allmänna ytorna och stråken upplevs som 
tryggare. Siriusgatan ges även en smalare utformning jämfört med idag, till förmån för 
gång- och cykeltrafikanter. 

Förslag till detaljplan överensstämmer med översiktsplanen.  

För området gäller tre detaljplaner: aktbeteckning 1480K-II-3177 laga kraft år 1966, 
aktbeteckning 1480K-II-3202 laga kraft år 1967 och aktbeteckning 1480K-II-3749 laga 
kraft år 1989).  

Inom planområdet finns fyra fastighetsindelningsbestämmelser: 1480K-III-6322, 1480K-
III-6314, 1480K-III-6555, 1480K-III-6154. Fastighetsindelningsbestämmelsen 1480K-
III-6555 upphör med aktuell detaljplan. Övriga fastighetsindelningsbestämmelser 
upphävs i separat/-a detaljplan/-er.   

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Illustrationsritning.  

Bakgrund och förändringar efter granskning 
Byggnadsnämnden beslutade 2022-08-23 att låta granska detaljplan för bostäder vid 
Siriusgatan. Granskning har hållits under tiden 2022-09-14 – 2022-10-05. Förslaget till 
detaljplan har under granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt 
varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram. 

Planförslaget har inte ändrats efter granskningen. Ändringar i handlingarna är av 
redaktionell art och rör förtydliganden i texten och komplettering med planbestämmelser. 
Plankartan kompletteras inför antagande med planbestämmelse som avser säkerställa 
minskad risk för översvämning vid skyfall samt att bullernivåer innehållande 
bullerriktvärden säkerställs. 

Ärendets handläggning 
Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen bedöms vara av den 
karaktären att den ska hanteras med normalt planförfarande och antas av 
byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2014-03-20 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2021-11-23  att genomföra samråd om detaljplanen 

2022-08-23 att låta granska detaljplanen 

Miljöpåverkan 
Kommunen har gjort en undersökning om betydande miljöpåverkan enligt PBL 5 kap. 11 
§ och Miljöbalken (MB) 6 kap. 6 § för aktuell detaljplan. Kommunen har bedömt att ett 
genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
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Bedömningen har utgått från kriterierna i Miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) 
5 §. Undersökningssamråd har hållits med länsstyrelsen 2021-03-05. Länsstyrelsen 
delade då kommunens bedömning. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 
konstaterades att ett genomförande av planen inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte 
har gjorts. En redogörelse för vad som talar för och emot betydande miljöpåverkan finns i 
planbeskrivningen under rubrik Miljökonsekvenser.  

Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt 
mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Avvägningar 
har gjorts mellan olika intressen. Överväganden har gjorts mellan att bibehålla befintlig 
naturmark och att tillföra ett varierat bostadsutbud. I området finns påtaglig natur- och 
djurliv, särskilt i våtmarksparken och stadslantgården. För att bibehålla dessa värdefulla 
områden för biologisk mångfald har tillkommande bebyggelse koncentrerats i östra delar 
av planområdet, på platser där ny bebyggelse har störst möjlighet att bidra till att främja 
ökad trygghet på allmänna ytor. En koncentration av nybebyggelse i öster möjliggör en 
nordsydlig gång- och cykelkoppling utmed en ny lokalgata som kantas av småhus och 
flerbostadshus. Lokalgatan och kringliggande bebyggelse tar i anspråk tidigare 
oexploaterade ytor med skog och naturkaraktär. Den vegetation och rekreativa ytor som 
tas i anspråk kompenseras via nyplanteringar, gallring och upprustning av befintlig 
lekplats i området. 

Södra delen av planområdet berörs av buller framför allt från Bergsjövägen men även 
från Siriusgatan. Bullerutredningarna visar att ljudnivån är generellt låg inom 
planområdet då det endast är nära Siriusgatan och Bergsjövägen som nivåerna är höga. I 
framtiden fås bättre ljudnivå i området mellan de nya byggnaderna på grund av deras 
skärmningseffekt. Det framgår i utredningarna att några av husen i södra delen av 
planområdet har förhöjda värden av både ekvivalent och maximal ljudnivå vid uteplats 
samt fasader. Utredningarna visar att det är möjligt att uppnå riktvärdena vid uteplats för 
samtliga bostadshus om gemensamma uteplatser anordnas. Privata balkonger kan ses som 
komplement. Inga åtgärder för buller vid uteplats bedöms behövas. Tillkommande 
byggnader som riskerar bli bullerstörda vid enstaka fasader kan klara riktvärde enligt 
bullerförordningen genom att bygga genomgående lägenheter med en tyst sida mot öster. 
Det är även möjligt att uppfylla bullerriktvärden och skapa bättre ljudmiljö för 
tillkommande hus med uppförande av en bullerskyddsskärm utmed södra 
fastighetsgränsen mot Bergsjön. Under genomförandeskede inför bygglov måste 
exploatören visa med uppdaterad bullerutredning att riktvärdena enligt nedanstående 
planbestämmelser uppfylls. Sammanfattningsvis, bedöms förutsättningarna för 
tillkommande bostäder enligt planförslaget som goda med avseende på trafikbuller. Två 
lägenheter på två översta våningarna i ett befintligt bostadshus närmast Bergsjövägen 
berörs av högre ekvivalent ljudnivå (61 dBA respektive 62 dBA) än riktvärdet utmed 
södra fasaden. Lägenheterna är genomgående och inga sovrum är vända mot bullerstörda 
fasaden. Ljudnivån för berörda lägenhetsfasader mot väst och öst ligger mellan 55-60 
dBA ekvivalent ljudnivå. Stadsbyggnadskontoret bedömer att inga åtgärder behöver göras 
i befintlig byggnad och att ett mindre avsteg från bullerförordningen är berättigad. 
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Planområdet bedöms på grund av sitt läge inte beröras av Förslag till Göteborgs 
utvidgade innerstad baserat på en historisk stadsplaneanalys, dnr 0120/16, framtaget 2016 
- 2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden.  

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. I programmet 
för Bergsjön som antogs i början av 2016 utfördes en SKA för hela stadsdelen. I 
planarbetet med västra Siriusgatan har social hållbarhet varit ett starkt fokus. 

Planen bedöms generera ett behov av skolplatser och förskoleplatser som bedöms kunna 
tillgodoses genom utrymme på befintliga förskolor och befintlig skola i stadsdelen 
Bergsjön. Inom och i anslutning till planområdet finns flera förskolor. Vald lösning är 
avstämd med Stadsledningskontoret, avdelningen för planering och analys, både innan 
och efter samråd.  

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under granskningstiden är säkerställande av 
ljudmiljöer innehållande bullerriktvärden och säkerställande av åtgärder som syftar till att 
göra översvämningsrisken vid skyfall acceptabel. Från samrådet finns kvarstående 
erinringar från boende avseende exploateringsförslagets ingrepp i naturen, ökad biltrafik 
som planförslaget ger upphov till inom befintligt bostadsområde, och förtätning i ett 
redan tätbebyggt bostadsområde. 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar är av redaktionell art och att detaljplanen kan 
antas med föreslagna förtydliganden i texten och kompletteringar på plankartan. Kontoret 
bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av planförslaget 
och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter granskning: 

• Plankartan kompletteras med planbestämmelser om att bullerriktvärden på 
uteplats ska innehållas och att bullerskyddsskärm får uppföras (avser 
egenskapsytor närmast Bergsjövägen). 

• Plankartan kompletteras med bestämmelser avseende dagvatten- och skyfallsregn 
inom allmän plats för lokalgata och park. Avsikten är att säkerställa att 
skyfallsvatten avrinner mot parkmarken i västra delen av området.  

• Plankartan kompletterats med planbestämmelse inom kvartersmarken i nordöst 
om att byggnader ska utformas och placeras så att minst två passager om fyra 
meter för skyfallsvatten kan anordnas. 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 
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