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Diarienummer:  0131/18 

André Berggren /Agneta Runevad 

Telefon: 031-368 17 47  

E-post: agneta.runevad@sbk.gote-

borg.se 

    

Förprövningsrapport gällande planbesked för vindsinredning vid 
Baldersgatan (Stampen 13:15), inom stadsdelen Stampen 

Begäran avser:  Planbesked 

Ärendet 

Inkom:  2018-01-12 

Kompletta handlingar:  18-08-28 

SDN:  Centrum 

Fastighet:  Stampen 13:15 

Sökande:  Klang Arkitekter AB åt Larsen Fastigheter AB 

Medgivande från ägaren finns bifogad med ansökan.  

Läge 

Området är beläget på Baldersgatan 2 (Stampen 13:15) vid Odinsplatsen i centrala 

Göteborg. Marken inom området är bebyggd med ett flerbostadshus i 6 våningar 

samt vindsvåning. Fastigheten ligger cirka 200 meter från Ullevi Norra som närmaste 

spårvagnshållplats.   

 

Ortofoto med ungefärligt läge för gällande fastighet markerat i rött. 
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Sammanfattning av ansökan 

Fastighetsägaren skulle vilja möjliggöra för att inreda 6 stycken lägenheter på vinds-

planet 1–2 rum och kökslägenheter (35-49 kvm BOA). Vinden består idag av 2 större 

lägenheter, en liten tvättstuga och några få vindsförråd på vinden. Tvättstugan före-

slås att flyttas ner till en komplementbyggnad på gården då den idag stör underlig-

gande lägenheter. Förråden kommer att flyttas ner till källaren och i komplement-

byggnaden. Komplementbyggnaden är planenlig och har redan fått bygglov. Försla-

get innebär ett komplement av fyra lägenheter.  

 

Det är möjligt att få in fyra stycken av sex stycken lägenheter på vindsplanet, med ut-

rymning mot gatan, med befintliga kupor. Resterande två lägenheter kan få takföns-

ter, takfönsterbalkonger, inverterade kupor eller liknande kupor som redan finns på 

fastigheten. En ny takkupa föreslås ut mot Odinsplatsen och en ny takkupa föreslås 

ut mot Baldersgatan. Alternativt förslag finns där två av lägenheterna inte har någon 

takkupa och därmed ingen utblick.  

 

Vid inredning av nya bostäder i en befintlig vind så kan undantag från hisskravet gö-

ras för bostäder på högst 35 kvm. För att klara tillgängligheten har ansökan komplet-

terats med förslag om att man installerar rullstolstrapphiss från översta våningen till 

vindsplanet vilket uppfyller kraven på tillgänglighet enligt BBR. Rullstolstrapphiss 

föreslås för att göra så lite åverkan som möjligt på befintliga trapphus och hiss och 

samtidigt göra vindsplanet tillgängligt.  

 

 

 

 
Planskiss. Grön prick = tillkommande lägenhet. Grön triangel= tillkommande takku-

por. Gult sträck= befintlig lägenhet. 



 

 

  3 (12) 

 

Ställningstaganden 

Förslag till beslut  

Planbesked  Positivt 

Beslutsgrund 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att ansökan om planbesked har relativt god målupp-

fyllelse enligt byggnadsnämndens strategi för utbyggnadsplanering (STUP) och de 

prioriteringsunderlag som föreligger kommunens förprövningsarbete. Fastigheten 

ligger inom centra Göteborg – innerstaden och inom innerstaden som är prioriterat 

utbyggnadsområde enligt STUP. Förslaget möjliggör ett litet tillskott av bostäder 

inom centrala Göteborg. 

Avsikt med planläggning  

Syftet med planläggning är att möjliggöra för bostadsändamål på befintlig fastighets 

vindsvåning för att skapa fler lägenheter i området. 

Fastighetskarta över gällande fastighet Stampen 13:15 vid Baldersgatan. 

  

Fastighetsägaren skulle vilja möjliggöra för att inreda 6 stycken lägenheter på vinds-

planet 1-2 rum och köks-lägenheter (35-49 kvm BOA). Vinden består idag av 2 

större lägenheter, en liten tvättstuga och några få vindsförråd på vinden. Tvättstugan 

föreslås att flyttas ner till en komplementbyggnad på gården då den idag stör under-

liggande lägenheter. Förråden kommer att flyttas ner till källaren och i komplement-

byggnaden. Komplementbyggnaden är planenlig och har redan fått bygglov. Försla-

get innebär ett komplement av fyra lägenheter.  

 

Det är möjligt att få in fyra stycken av sex stycken lägenheter på vindsplanet, med ut-

rymning mot gatan, med befintliga kupor. Resterande två lägenheter kan få takföns-

ter, takfönsterbalkonger, inverterade kupor eller liknande kupor som redan finns på 

fastigheten. En ny takkupa föreslås ut mot Odinsplatsen och en ny takkupa föreslås 
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ut mot Baldersgatan. Alternativt förslag finns där två av lägenheterna inte har någon 

takkupa och därmed ingen utblick.  

 

 
Foto på befintlig fastighet sett från Odinsgatan. Förslag på en tillkommande takkupa 

samt tre takfönster mot Odinsplatsen samt två takfönster och en takkupa mot Bal-

dersgatan. 

 

Vid inredning av nya bostäder i en befintlig vind så kan undantag från hisskravet gö-

ras för bostäder på högst 35 kvm. För att klara tillgängligheten har ansökan komplet-

terats med förslag om att man installerar rullstolstrapphiss från översta våningen till 

vindsplanet vilket uppfyller kraven på tillgänglighet enligt BBR. Rullstolstrapphiss 

föreslås för att göra så lite åverkan som möjligt på befintliga trapphus och hiss och 

samtidigt göra vindsplanet tillgängligt. Vändradier med rullstol enligt BBR skall kla-

ras Vändmått i gemensamma delar i bostadshus är en cirkel med diametern 1,50 me-

ter. Vändmått inne i enskilda bostadslägenheter är en cirkel med diametern 1,30. 

 

Utredningsbehov: 

• Buller 

• Luftkvalitet 

Knäckfrågor som har identifierats i bedömningen: 

• Buller 

• Luftmiljö 

• Gestaltning och utformning av takkupor eller takfönster 

Bedömning av begäran 

Planen möjliggör ett tillskott på fyra lägenheter och två större lägenheter byggs om 

för att möjliggöra totalt sex lägenheter på vinden. Befintlig tvättstuga ligger idag på 

vinden och stör boende under och kan med fördel flyttas. Förråd och tvättstuga före-

slås flyttas ner till en komplementbyggnad på gården. Komplementbyggnaden har 

beviljats bygglov 2018-02-14. 
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Gällande plan medger att vind får inredas endast för ekonomiändamål så som tvätt-

stuga, torkrum och dylikt. De två befintliga vindslägenheterna som finns på vindsvå-

ningen har fått bygglov på 1980-talet när större avvikelser från gällande plan kunde 

göras. Det är möjligt att få in fyra stycken av sex stycken lägenheter på vindsplanet, 

med utrymning mot gatan, med befintliga kupor. Resterande två lägenheter kan få 

takfönster, takfönsterbalkonger, inverterade kupor eller liknande kupor som redan 

finns på fastigheten. En ny takkupa föreslås ut mot Odinsplatsen och en ny takkupa 

föreslås ut mot Baldersgatan. Om inte nya takkupor möjliggörs får två lägenheter inte 

utblick vilket rekommenderas enligt Boverkets byggregler. Utformningen och ge-

staltningen av tillkommande takkupor behöver studeras vidare i detaljplanen, fram-

förallt ut mot Odinsplatsen. Om nya takkupor ska möjliggöras kan detaljplanens vå-

ningsantal alternativt våningshöjd behöva regleras. Utformningen av byggnaden och 

påverkan på gestaltningen av Odinsplatsen och Baldersgatan bedöms inte påverkas 

negativt vid byggnation enligt förslaget. Stadsbyggnadskontoret gjorde en översiktlig 

studie över behovet att ta ett helhetsgrepp för taklandskapet kring Odinsplatsen och 

bedömer utifrån den att huvuddelen av vindsvåningarna redan är inredda med lägen-

heter och ser därmed inget större behov av att utvidga planområdet för att möjliggöra 

vindsinredning för fler fastigheter. 

 

Öster om gällande fastighet pågår ett planarbete för ändring av gällande detaljplan på 

Stampen 13:30 för att möjliggöra vindsinredning och höjning av tak samt möjliggöra 

för hotellverksamhet (dnr 0500/12).  

 

En befintlig hiss finns i huset men den når inte vindsvåningen idag där maskinrum-

met ligger. Enligt BBR 3:513 ska en tillgänglig och användbar hiss anordnas vid om-

byggnad vid omfattande ändringar av flerbostadshus med fler än två våningar. Syn-

nerliga skäl krävs för att göra avsteg från detta. Exempel på synnerliga skäl ges i för-

ordningen. De omfattar bland annat om installationen av hiss innebär en förvansk-

ning av en byggnad som enligt PBL 8 kap 13 § är särskilt värdefull från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.  

 

Enligt PBL 2014:900 8 kap § 7 får avsteg göras för tillgänglighetskrav om ändringen 

av en byggnad rör bostäder på vind som är högst 35 kvm. Vidare får avsteg göras 

från kraven på tillgänglighet om det med hänsyn till ändringens omfattning eller 

byggnadens standard är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. 

 

För att klara tillgängligheten har ansökan kompletterats med förslag om att man in-

stallerar rullstolstrapphiss från översta våningen till vindsplanet vilket uppfyller kra-

ven på tillgänglighet enligt BBR. Rullstolstrapphiss föreslås för att göra så lite åver-

kan som möjligt på befintliga trapphus och hiss och samtidigt göra vindsplanet till-

gängligt. Vändradier med rullstol enligt BBR skall klaras Vändmått i gemensamma 

delar i bostadshus är en cirkel med diametern 1,50 meter. Vändmått inne i enskilda 

bostadslägenheter är en cirkel med diametern 1,30. Rumshöjden behöver vara minst 

2,4 meter i minst cirka 50% av bostadsrummens yta. Samtliga föreslagna lägenheter 

klarar detta utan höjning av taken.  

 

Enligt riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborg Stad skulle projektet skulle 

planen kunna innebära ett undantagsfall vilket innebär att den nytillkommande be-

byggelsen ges parkeringstalet noll (för bil) utan särskild mobilitets- och parkeringsut-

redning förutsatt att byggherren åtar sig att tillhandahålla ett baspaket med mobili-

tetsåtgärder. Om inga byggherren inte önskar åta sig att tillhandahålla ett baspaket 
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mobilitetsåtgärder behöver en mobilitets- och parkeringsutredning utföras i planarbe-

tet. 

 

Ansökan gäller en enda fastighet. Det har inte bedömts vara möjligt at samordna gäl-

lande planbesked med pågående planarbete på intilliggande fastighet vid Stampen 

13:30, Baldersgatan. Det har även bedömts olämpligt att samordna gällande planbe-

sked med någon större planändring för omkringliggande kvarter då huvuddelen av 

befintliga vindar redan är inredda.  

 

Styrande dokument och tidigare beslut 

Kommunens översiktsplan anger Pågående användning för Bebyggelse med grön- 

och rekreationsytor vilket överensstämmer med ansökan. Fastigheten ligger inom 

Centrala Göteborg – Innerstaden och inom de prioriterade utbyggnadsområdena en-

ligt utbyggnadsplaneringen. Inriktningen inom centrala Göteborg ska kunna utveck-

las och stärkas som en plats för handel, arbete, boende och förströelse. Genom att ge 

goda förutsättningar för evenemang, utbildning, kultur och turism kan ett levande 

centrum bibehållas och utvecklas. God regional tillgänglighet bör skapas genom att 

förbättra kommunikationerna inom och till centrum.   

    

Läge på gällande fastighet inom Översiktsplan för Göteborg samt Strategi för ut-

byggnadsplanering Göteborg 2035. 

 

Gällande detaljplan är en stadsplan från 1935 (1480K-II-2146) anger Bh för bostads 

och affärsändamål. Vind får inredas endast för ekonomiändamål så som tvättstuga, 

torkrum och dylikt. Ändring från 2012 (5163) möjliggör att bygga komplementbygg-

nader på gården. Genomförandetiden har gått ut 2017-07-23. Tomtindelning finns 

1480K-III-2228.  
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Gällande plan 1480K-11-2146 

 

Tidigare fattande beslut av byggnadsnämnden:  

- 2018-02-14 – Beviljat bygglov för nybyggnad komplementbyggnad med 

tvättstuga och förråd, i byggnadsnämnden 2017-008428. 

- 2012-06-19 – Antagande av ändring av detaljplaner F2183 och E2146 för 13 

kv. Breitenfeld inom stadsdelen Stampen i Göteborg §259 i byggnadsnämn-

dens protokoll 

Stadsmiljö 

Bebyggelsen i Stampen är till en tredjedel byggd före 1940, en tredjedel är byggd 

mellan 1960-2000 och den sista tredjedelen är byggd mellan 2010 till idag. 

Fastigheten ligger vid Odinsplatsen som ansluter till två områden som är med i Beva-

randeprogram 1999, Stampen 4B och Gullbergsvass 3A. Gatustråket med den cirkel-

formade Odinsplatsen omfattar typiska exempel på byggnader präglade av funktion-

alismens ideal. Inga byggnader inom fastigheten är särskilt utpekade i bevarandepro-

grammet. 

Mot gatorna föreslås fler av samma typ av indragna takfönster som redan finns på 

huset. Det bedöms vara lämpligt att tillkommande fönster får samma utseende som 

befintliga, för att få ett enhetligt utseende. 

Rullstolstrapphiss föreslås för att göra så lite åverkan som möjligt på befintliga trapp-

hus och hiss och samtidigt göra vindsplanet tillgängligt.  

Utbildningslokaler / bostäder med särskild service  

I primärområdet finns tre förskolor, varav en med tillfälligt bygglov som på sikt be-

höver få en permanent lösning för att tillgodose behovet av förskolor i området. En 

av de permanenta förskolorna har sin utomhusmiljö i den innergård som finns vid 

den aktuella fastigheten. 

Eftersom ansökan rör ett ringa antal bostäder bedöms den kommunal service inte be-

höva hanteras i samband med planläggning.  

Sociala aspekter  

Social komplexitetsnivå 1 
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Planbeskedet innehåller endast enstaka bostäder och ingen ny samhällsfunktion. De 

behov som förvaltningen ser som relevanta att utreda och behandla härrör till möjlig-

heten till utevistelse för boende, särskilt barn, och bullerstörningar. 

 

Sammanhållen stad 

Området ligger i det som i översiktsplanen ingår i innerstaden i Göteborg och är en 

del av primärområdet Stampen i stadsdelen Centrum. Stampen har cirka 7000 invå-

nare och en befolkningsstruktur som är likt Centrums i stort. En knapp tredjedel av 

befolkningen i Stampen är mellan 19–29 år och en dryg tiondel är barn och unga 

mellan 0–18 år. Hälften av hushållen i Stampen är ensamhushåll. 

Bebyggelsen i Stampen är till en tredjedel byggd före 1940, en tredjedel är byggd 

mellan 1960–2000 och den sista tredjedelen är byggd mellan 2010 till idag. I primär-

området finns inga småhus och bland upplåtelseformen för flerbostadshus dominerar 

hyresrätterna något (60 % respektive 40 % för bostadsrätter). En femtedel av lägen-

heterna är idag upp till 40 m2. 

Samspel 

I Stampen är det ont om friytor och grönområden, vilket gör att de bostadsgårdar som 

finns är särskilt betydelsefulla. Stampens kyrkogård och Odinsplatsen är populära 

och uppskattade platser för rekreation och lek. Barns möjligheter till utomhusvistelse 

är i huvudsak begränsad till bostadsgården då primärområdet i stort är dominerat av 

infrastruktur.  

Vardagsliv 

Blandningen av funktioner i området är god och det finns gott om restauranger och 

service i närområdet. Fastigheten bedöms ha god tillgång till kollektivtrafik och god 

orienterbarhet för fotgängare och cyklister.  

Identitet 

Längs Odinsgatan och Friggagatans norra sida ingår i Stadens bevarandeprogram 

från 1999. Odinsgatan–Friggagatan tillkom genom 1866 års utbyggnadsplan och den 

cirkelformade Odinsplatsen är en del av denna. 1936 upprättade U Åhrén en ny 

stadsplan för kvarteren norr om detta stråk. Arkitekter var bl a G Hoving och R Hall. 

Byggnaderna utformades alla i typisk funktionalistisk stil och många användes för en 

vid den tiden ny modern verksamhet. Gatustråket med den cirkelformade Odinsplat-

sen omfattar typiska exempel på byggnader präglade av funktionalismens ideal. 

 

Hälsa och säkerhet 

De gårdar som finns bör bevaras och ge boende möjligheter till både lek, vila och so-

ciala aktiviteter samt vistelse i både sol och skugga. 

Vid ett 100-årsregn bedöms vatten bli stående på fastighetens innergård, öster om 

byggnaden. Det är viktigt att framkomlighet och byggnadsfunktion inte påverkas av 

stående vatten utan att fria vattenvägar skapas vid ett skyfall så att vatten leds bort 

och fördröjs på lämplig plats. För att framkomlighet till byggnader ska vara möjlig 

under skyfall ska höjdsättningen utarbetas så att maximalt 20 cm vatten blir stående 

på vägar och stråk fram till byggnadsentréer vid ett klimatanpassat 100-års regn. Det 

är även viktigt att nybyggnationen inte förvärrar situationen för befintlig bebyggelse i 

samband med skyfall. 
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Trafik och parkering  

Närmaste kollektivtrafikhållplats är belägen på Stampgatan (Ullevi Norra) ungefär ca 

200 meter från fastigheten och har god kollektivtrafik enligt definitionen om god kol-

lektivtrafik i ÖP samt Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad. Enligt 

inriktningar i ÖP ska nya bebyggelse lokaliseras i anslutning till god kollektivtrafik 

och särskilt kring bytespunkter.  

Planen bidrar till två av trafikstrategins tre huvudmål – Ett lättillgängligt regioncent-

rum, attraktiva stadsmiljöer. Planen följer även trafikstrategins strategi för resor ge-

nom att stärka resmöjligheterna till, från och mellan stadens tyngdpunkter och vik-

tiga målpunkter samt effektiviserar användningen av vägar och gator 

Området nås med bil från omgivande gator. GC-väg finns bland annat på Friggagatan 

och vid Odinsplatsen. 

Enligt riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborg Stad skulle projektet skulle 

planen kunna innebära ett undantagsfall vilket innebär att den nytillkommande be-

byggelsen ges parkeringstalet noll (för bil) utan särskild mobilitets- och parkeringsut-

redning förutsatt att byggherren åtar sig att tillhandahålla ett baspaket med mobili-

tetsåtgärder. Om inga byggherren inte önskar åta sig att tillhandahålla ett baspaket 

mobilitetsåtgärder behöver en mobilitets- och parkeringsutredning utföras i planarbe-

tet. Antalet cykelparkeringar för fyra tillkommande lägenheter beror på hur stora lä-

genheterna blir. Med ett parkeringstal för cykel mellan 2.0 - 2,5 behövs plats för 8-10 

cyklar. 

Teknisk försörjning och mark  

Det finns teknisk försörjning i anslutning till fastigheten idag. VA-ledningar samt 

fjärrvärme finns. Kapaciteten på alla befintliga VA-ledningar behöver utredas i ett se-

nare skede. Genomförs planen behöver Kretslopp och vatten dessutom se över lednings-

kapaciteten med avseende på ett eventuellt behov av skrynklat vatten. 

Göteborg Energi bedömer att de i och med att man kommer att öka antalet lägenheter 

så behöver man se över fjärrvärmeservisens dimension och växlarens storlek för att 

se att man klarar av det ökade effektbehovet som uppkommer. I pågående planarbete 

på intilliggande fastighet bedöms det att befintlig fjärrvärmecentral på Baldersgatan 

2 kan behöva byggas om i samband med den byggnationen. Dimensioneringen för 

dessa två projekt bör samordnas. 

För el och tele kan befintliga ledningar och anläggningar nyttjas. 

Göteborg Energi har en gas-servisledning till fastigheten Stampen 13:15. 

Avfallshanteringen får en ny placering på gården med likvärdigt avstånd från gatan. 

Andelen hårdgjord yta ökar inte och bedöms därmed inte påverka dagvattenhanteringen. 

Planen ska dock sträva efter att minimera dagvattenavrinning och fördröjning och rening 

av dagvattnet ska lösas inom fastigheten enligt Kretslopp och vattens och Miljöförvalt-

ningens krav. 

Miljö- och hälsoaspekter 

Underlag för undersökning om betydande miljöpåverkan 

Projektet bedöms preliminärt inte föranleda betydande miljöpåverkan. Ställningsta-

gande till om en miljöbedömning ska göras eller inte, undersöks i planarbetet enligt 6 

kap. miljöbalken. 
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Miljökvalitetsnormer 

Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet behöver diskuteras/utredas men det 

bedöms preliminärt inte vara ett problem  

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet riskerar inte att överskridas. Miljöförvaltningen har 

bedömt 

NO2 år 23 ug/m3 

NO2 dygn 50 ug/m3 

Trafikbuller 

Bullersituationen har studerats utifrån tillgängligt material och det bedöms finnas 

förutsättningar att klara gällande riktvärden. Enligt miljöförvaltningens bullerkart-

läggning för utbredning ligger den dygnsekvivalenta ljudnivån mellan 60-65 dBA i 

markplan mot Odinsplatsen och 55-60 dBA mot Baldersgatan. Enligt miljöförvalt-

ningens bullerkartläggning fasadpunkter ligger bullernivåerna för översta våningen 

(6) för fastigheten mellan 56–59 dBA mot Odinsplatsen och delar av Baldersgatan 

och under 50 dBA mot gårdssidan. Riktvärdet för buller vid en bostadsbyggnads fa-

sad från spår- och vägtrafik är 65 dBA för bostäder upp till 35 kvm och 60 dBA för 

bostäder större än 35 dBA. Vid fortsatt planering behöver bullerfrågan eventuellt ut-

redas noggrannare för att säkerställa vilken lägenhetsstorlek som är lämplig. Hänsyn 

behöver tas till prognostiserade trafikmängder. 

Samband och beroenden 

Pågående arbete av Ändring av del av detaljplan F2183 samt upphävande av del av 

Ändring av detaljplan 5163 inom stadsdelen Stampen i Göteborg (0500/12) ligger på 

angränsande fastighet Stampen 13:14 och Stampen 13:30. Detaljplanen har varit på 

granskning i april 2018 vilket gör det svårt att samordna med denna förfrågan i på-

gående planarbete utan att minst göra om granskningsförfarandet, eventuellt även 

samrådsförfarandet. 

Det har bedömts olämpligt att samordna gällande planbesked med någon större plan-

ändring för omkringliggande kvarter då huvuddelen av befintliga vindar redan är in-

redda. 

Genomförande  

Ansökan gäller en enda fastighet. Kontoret bedömer att planarbetet kan bedrivas med 

begränsat standardförfarande. Om det under planarbetet visar sig att villkoren för be-

gränsat standardförfarande inte längre uppfylls så övergår planförfarandet till stan-

dardförfarande eller utökar förfarande. 

Ekonomi för planarbetet 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med in-

tressent.  

Avstämning med andra förvaltningar 

Ärendet har sänts till SDF Centrum, Miljöförvaltningen, Lokalsekretariatet, Göte-

borg Energi AB, Kulturförvaltningen för eventuellt yttrande. Följande yttranden har 

inkommit: 



 

 

  11 (12) 

SDF Centrum 

Området ligger i det som i översiktsplanen ingår i innerstaden i Göteborg och är en 

del av primärområdet Stampen i stadsdelen Centrum. Stampen har cirka 7000 invå-

nare och en befolkningsstruktur som är likt Centrums i stort. En knapp tredjedel av 

befolkningen i Stampen är mellan 19–29 år och en dryg tiondel är barn och unga 

mellan 0–18 år. Hälften av hushållen i Stampen är ensamhushåll. 

Bebyggelsen i Stampen är till en tredjedel byggd före 1940, en tredjedel är byggd 

mellan 1960–2000 och den sista tredjedelen är byggd mellan 2010 till idag. I primär-

området finns inga småhus och bland upplåtelseformen för flerbostadshus dominerar 

hyresrätterna något (60 % respektive 40 % för bostadsrätter). En femtedel av lägen-

heterna är idag upp till 40 m2. 

I Stampen är det ont om friytor och grönområden, vilket gör att de bostadsgårdar som 

finns är särskilt betydelsefulla. Stampens kyrkogård och Odinsplatsen är populära 

och uppskattade platser för rekreation och lek. Barns möjligheter till utomhusvistelse 

är i huvudsak begränsad till bostadsgården då primärområdet i stort är dominerat av 

infrastruktur.  

I primärområdet finns tre förskolor, varav en med tillfälligt bygglov som på sikt be-

höver få en permanent lösning för att tillgodose behovet av förskolor i området. En 

av de permanenta förskolorna har sin utomhusmiljö i den innergård som finns vid 

den aktuella fastigheten. 

Redovisning  

Det är positivt att området tillförs fler bostäder. Lägenheter med varierande storlek 

och utformning skapar förutsättningar för människor i olika livssituationer att hitta en 

bostad. Det är viktigt att de bostäder som tillkommer är tillgänglighetsanpassade.  

De gårdar som finns bör bevaras och ge boende möjligheter till både lek, vila och so-

ciala aktiviteter samt vistelse i både sol och skugga. 

Social konsekvensanalys (SKA), barnkonsekvensanalys och dialog 

Förvaltningen bedömer att planen bör ges social komplexitetsnivå 1. Planbeskedet 

innehåller endast enstaka bostäder och ingen ny samhällsfunktion. De behov som 

förvaltningen ser som relevanta att utreda och behandla härrör till möjligheten till 

utevistelse för boende, särskilt barn, och bullerstörningar. 

Göteborg Energi AB 

Det är viktigt att korrekt utsättning av befintliga kabelstråk utförs och schaktning 

sker med stor försiktighet. För redovisning av befintliga ledningar i marken hänvisas 

till: https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning 

Fastigheten är ansluten till befintligt fjärrvärmenät. I och med att man kommer att 

öka antalet lägenheter så behöver man se över fjärrvärmeservisens dimension och 

växlarens storlek för att se att man klarar av det ökade effektbehovet som uppkom-

mer. 

Bra om man i tidigt skede tar kontakt med marknadsavdelningen på Göteborg Energi 

för att se över detta. 

Fastigheten Stampen 13:15 har en gas-servisledning. 

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
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Kretslopp och Vatten 

Skyfallskartan visar hur planområdet bedöms påverkas vid ett klimatanpassat 100-

årsregn. Vid ett 100-årsregn bedöms vatten bli stående på fastighetens innergård, ös-

ter om byggnaden. Det är viktigt att framkomlighet och byggnadsfunktion inte påver-

kas av stående vatten utan att fria vattenvägar skapas vid ett skyfall så att vatten leds 

bort och fördröjs på lämplig plats. För att framkomlighet till byggnader ska vara möj-

lig under skyfall ska höjdsättningen utarbetas så att maximalt 20 cm vatten blir stå-

ende på vägar och stråk fram till byggnadsentréer vid ett klimatanpassat 100-års 

regn. Det är även viktigt att nybyggnationen inte förvärrar situationen för befintlig 

bebyggelse i samband med skyfall. 

Planen ska sträva efter att minimera dagvattenavrinning och fördröjning och rening 

av dagvattnet ska lösas inom fastigheten enligt Kretslopp och vattens och Miljöför-

valtningens krav. 

Planområdet är väl försörjt med allmänt VA-ledningsnät i Baldersgatan. Kapaciteten 

på alla befintliga ledningar behöver utredas i ett senare skede. Genomförs planen be-

höver Kretslopp och vatten dessutom se över ledningskapaciteten med avseende på 

ett eventuellt behov av skrynklat vatten. 

Kretslopp och vatten har inga synpunkter ur ett avfallsperspektiv som hindrar att ett 

positivt planbesked ges. Fler lägenheter innebär ökade avfallsmängder och den sö-

kande kommer behöva se över sin avfallshantering och vara medveten om att en ök-

ning av antal lägenheter kan medför att antalet sopkärl behöver utökas. Om det beho-

vet uppstår så behöver det finnas plats för fler sopkärl 

Kulturförvaltningen 

Att bygga i enlighet med de två förslagen skulle inte påverka byggnadens kulturmil-

jövärden menligt, men betydelsen av flertalet förändringar i linje med den föreslagna 

planen för Odinsplatsen som platsbildning, skulle behöva utredas bredare.  

Kulturförvaltningen föreslår därför att man utvidgar planområdet till att omfatta hela 

taklandskapet för Odinsplatsens omgärdande bebyggelse, och därigenom tar mer av 

ett helhetsgrepp på de förändringar av taklandskapet som nu initieras. Tidigare har 

takfallen på hörnen som vetter mot platsen varit fredade från den här sortens ingrepp. 

Grunden för förordandet av en större plan är delvis den ackumulerade påverkan på 

platsen om fler förändringar görs i enlighet med planen, men också att det finns 

andra takfall runt platsen som är känsligare än de föreslagna. En sådan större plan 

bör föregås av en konsekvensanalys över takförändringarnas påverkan på den viktiga 

platsbildning som Odinsplatsen utgör, utifrån dess kulturhistoriska värden.  

Kulturförvaltningen ser för övrigt positivt på att man i båda förslagen även fortsätt-

ningsvis undviker att bygga takkupor längst ut på hörnen av taken, och istället använ-

der sig av en mindre visuellt påverkande lösning; i det här fallet takfönster.  

Lokalsekretariatet 

Med anledning av planansökans ringa antal bostäder har Lokalsekretariatet ingenting 

att erinra 


