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2019-06-07 
Diarienummer:  0309/19 

Frida Stenberg 
Telefon: 031-368 16 51  
E-post: 
fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

    

Förprövningsrapport gällande planbesked för vindslägenheter vid 
Jakobsdalsgatan (Bö 33:2 med flera) inom stadsdelen Bö 
 

Begäran avser:  Planbesked 

Ärendet 
Inkom:  2019-03-18 
Kompletta handlingar:  2019-03-18 
SDN:  Örgryte-Härlanda 
Fastighet:  Bö 33:2 med flera 
Sökande:  Newsec 

Läge 
Området är beläget i Jakobsdal, kvarteret är beläget mellan Påskbergsgatan, 
Jakobsdalsgatan samt Jättegrytsgatan. Angränsar till E20 i väster samt befintliga 
flerbostadshus i kvartersstruktur i norr och i söder. I öster angränsar området till 
befintlig villabebyggelse. 

Område för aktuell ansökan – Kvarteret Skålsnäckan 

KV SKÅLSNÄCKAN 
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Sammanfattning av ansökan 
Åtgärder som föreslås är att i detaljplan pröva möjligheten att medge lägenheter på 
vindarna för aktuella fastigheter. Detta skulle innebära ett tillskott av ca 8 lägenheter 
och ca 680 kvm BTA för bostäder. 
 
Avsikten är att fortsätta förtätningen genom vindslägenheter som pågår i Jakobsdal. I 
det aktuella Kv Skålsnäckan, har det mellan 1986 och 2011 tillkommit lägenheter på 
vindsplanen i 9 av de 13 fastigheterna.  Här söks planbesked för inredning av vindar 
till lägenheter för fastigheterna Bö 33:14, Bö 33:2 och Bö 33:6, med stor sannolikhet 
också kommer fastigheterna Bö 33:7 och Bö 33:8 att ansöka om planändring för 
inredning av sina vindar.  
De tänkta förändringarna föreslås följa principen för tidigare vindsinredningar, dvs 
takkupor mot gatan och förhöjt väggliv mot gården. En ombyggnad bedömer 
sökanden skulle ge kvarteret ett mer sammanhållet uttryck med likartat utseende mot 
både gård och gata. Det är också ett enkelt sätt att tillskapa nya hyreslägenheter i ett 
mycket centralt och attraktivt bostadsområde. 

 

Ställningstaganden 
Förslag till beslut  
Planbesked  Positivt 

Beslutsgrund  
Begäran bedöms lämplig att pröva i detaljplan. En reglerad takutbyggnad där hänsyn 
tas till de kulturmiljöhistoriska intressena innebär att nya bostäder kan tillskapas i ett 
centrum- och kollektivtrafiknära läge.  
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Avsikt med planläggning  
Detaljplanen skall pröva möjligheten att inreda vindar till bostäder för Kv 
Skålsnäckan, fastigheter Bö 33:14, Bö 33:2 och Bö 33:6, fastigheterna Bö 33:7 och 
Bö 33:8 bör även ingå.  
En reglerad takutbyggnad för kvarteret kan fortsatt ta hänsyn samt reglera 
utbyggnaden utefter de kulturmiljöhistoriska intressena och samtidigt tillskapas 
bostäder i ett centrum- och kollektivtrafiknära läge utan att de kulturhistoriska 
värdena går förlorade. 
 
Utredningsbehov: 

• Kulturmiljöutredning 
• Bullerutredning 
• Parkeringsutredning 

Ange knäckfrågor som har identifierats i bedömningen  
• Fortsatt arbete bör i ändring av detaljplan se över hela kvarteret 

Skålsnäckan, inte bara sökandens fastighet/fastigheter med hänseende till 
den utpekade kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. 

Bedömning av begäran 

Styrande dokument och tidigare beslut  
I Översiktsplan för Göteborg antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26 anges 
området som bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor där en blandning av 
bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd.  
 
Delar av området är utpekade som riksintresse för kommunikation – korridor för 
Västlänken – järnvägsplan XXI -501 – Göteborg och Mölndal Järnvägsplan för 
Västlänken Göteborg och Mölndals kommuner.  
 
Enligt Strategi för Göteborg 2035 – utbyggnadsplanering, godkänd av byggnads-
nämnden i februari 2014, skall utbyggnad framförallt ske inom mellanstaden dit aktuellt 
område räknas. Området är dock ej utpekat som prioriterat utbyggnadsområde. 
Kvarteret är utpekat som kulturhistoriskt intressant område i Kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse i Göteborg från 1999, del av område Jakobsdalsgatan (ö 50:C)  
För aktuellt område gäller detaljplan Ändring och tillägg till stadsplanen och de 
särskilda bestämmelserna i anseende á sättet för byggnadskvarterens användning för 
del av stadsdelen Bö (II-1363). Det finns även ett tillägg till denna plan som vann 
laga kraft 1932 Ändring av de särskilda bestämmelserna i avseende á sättet för 
byggnadskvarterens användning för del av stadsdelen Bö (II - 1570). 
Bostads-, handels- eller hantverksändamål medges i sex våningar. Område får inte 
bebyggas med hus, som har för bostadsändamål inredd vind med mera än sex 
bostadsvåningar. Genomförandetiden har gått ut.  
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Aktuellt område berörs av fastighetsindelningsbestämmelser angivna i akt III – 1217. 
2017-10-03 vann en detaljplan laga kraft (Ändring av detaljplan för inredning av 
vindar Topeliusgatan inom stadsdelen Bö i Göteborg, nr 5413) gällande 
vindsinredningar i Kv Midasörat och del av Kv 35 Pärlmusslan, söder om det nu 
aktuella kvarteret. 

Stadsmiljö  
Området är beläget i ett centrum- och kollektivtrafiknära läge. 
Bebyggelsen ger exempel på påkostad tegelarkitektur präglad av 20-talsklassicism. 
Tillsammans med kvarteren söder om aktuellt område beskrivs området i 
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg från 1999 som ett viktigt blickfång 
både från väster och öster. Byggnaderna i området är 5-6 våningar med fasader i rött 
eller gult tegel. Mot gatorna finns gedigna detaljer i 1920-talsstil, tex. kopparklädda 
burspråk, balkonger med smidesräcken samt dekorativa portaler av konst- eller 
natursten. Husen i området har valmade sadeltak täckta med varierande material; 
plåt, skiffer och tegel. 

Sociala aspekter  
Social komplexitetsnivå 
Komplexitetsnivå 1 då planen endast innehåller ett fåtal tillkommande bostäder och 
saknar tillkomst av verksamheter eller andra samhällsfunktioner.  
 
Sammanhållen stad och vardagsliv 
Området ingår i ett större bostadsområde med god tillgång till stadens service och 
kommunikationer. 
 
 
 

Gällande plan II-1363 från 1930, tillägg II - 1570 från 1932 visas till höger. Skrafferad yta i tilläggsplanen 
är de delar som upphävts. 
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Samspel 
Fastigheterna ligger i nära anslutning till flera av stadens större mötesplatser och 
rekreationsområden. Innergården är en mötesplats för de boende inom kvarteret. 
 
Identitet 
Fastigheterna r belägna inom ett större utpekat kulturhistoriskt intressant område. 
 
Hälsa och säkerhet 
Buller och luftmiljö påverkas av närliggande trafikled. Det stängda kvarteret med 
dess innergård möjliggör för bättre ljud- och luftmiljö. 

Trafik och parkering  
Området är väl försörjt avseende såväl bilvägar, gc-vägar samt kollektivtrafik. 
Parkeringslösningen för tillkommande bostäder bör ses över och en 
parkeringsutredning bör tas fram i kommande detaljplanearbete. 

Teknisk försörjning och mark 
Området är väl försörjt avseende tekniska system.  
  
Marken inom området utgörs enligt SGU:s jordartskarta av berg i dagen eller med 
tunt eller osammanhängande jordtäcke. 
 

Miljö- och hälsoaspekter 

Underlag för undersökning om betydande miljöpåverkan 
Projektet bedöms preliminärt /inte/ föranleda betydande miljöpåverkan. 
Ställningstagande till om en miljöbedömning ska göras eller inte, undersöks i 
planarbetet enligt 6 kap. miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormer 
Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet behöver diskuteras/utredas men det 
bedöms preliminärt inte vara ett problem. 

Luftmiljö etc. samt farligt gods 
Området är beläget nära väg E6/E20, trafik från vägen kommer att påverka 
luftkvalitén i området. 
I arbetet med detaljplanen söder om aktuellt område (1480K-2-5413) gjordes en 
bedömning av Miljöförvaltningen att man då klarade miljökvalitetsnormerna för 
kväveoxid för de tillkommande bostäderna då de likt denna ansökan avsåg bostäder 
belägna högt upp från vägen.  Mätserien skall finnas redovisad i dokumentet 
Luftkvaliteten i Göteborgområdet Årsrapporo 2+11, Miljöförvaltningen, Göteborgs 
Stad.  
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Väg E6 väster om området är en primär transportled för farligt gods. Området där 
vindar föreslås byggas ut är beläget som närmst ca 30 meter från vägkant. Detta 
förslag innebär ej tillkommande bebyggelse utan tillskott av bostäder inom redan 
befintlig bebyggelse. När ändring av detaljplan för området söder om aktuellt område 
togs fram studerades riskförhållandena på platsen kopplat till de styrande 
riskdokument som finns inom Staden. Sammantaget bedömdes de rådande 
förhållandena vara så pass riskreducerande att någon ytterligare utredning ej krävdes.  
Avseende luftmiljö och risk bör förhållandena studeras för aktuell plats, material från 
tidigare framtagen ändring av detaljplan bör kunna anses vara vägledande på grund 
av att förhållandena för kvarteren är i princip likvärdiga.    

Trafikbuller 
Bullersituationen har studerats utifrån tillgängligt material och det bedöms finnas 
förutsättningar att klara gällande riktvärden. 
Bullerutredning behöver tas fram i kommande planarbete. 

Genomförande  

Ekonomi för planarbetet 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med 
intressent.  
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Avstämning med andra förvaltningar 
(Ärendet ska skickas på remiss om positivt besked kan komma att föreslås, se 
rutiner.) 
Ärendet har sänts till (SDF Örgryte Härlanda, Göteborg Energi AB, Kretslopp och 
vatten, Kulturförvaltningen, SBK Geotekniker, Länsstyrelsen) för eventuellt yttrande. 
Följande yttranden har inkommit: 

SDF Örgryte Härlanda 
Stadsdelsförvaltningen svarar på planbeskedet utifrån handledningen för sociala 
komplexitetsnivåer och stadsdelsnämndens lokala utvecklingsprogram. 
Förvaltningen bedömer planbeskedet till komplexitetsnivå 1, då planen endast 
innehåller ett fåtal tillkommande bostäder och saknar tillkomst av verksamheter eller 
andra samhällsfunktioner.  
 
Stadsdelsförvaltningen kan i nuläget inte identifiera större komplexa målkonflikter 
om förslaget utformas enligt nuvarande beskrivning. Förvaltningen ser inte behov av 
mer djupgående utredningar utifrån ett socialt perspektiv utöver den SKA/BKA-
process som hanteras inom ramen för planarbetet. Förvaltningen ser inga hinder för 
planerad förtätning av kvarteret vid Jakobsdalsgatan. Det är positivt att exploatering 
är tänkt att ske på redan i anspråkstagen mark samt att fler hyresrätter tillkommer i 
ett område som idag domineras av småhus.   

Göteborg Energi AB 
Det är viktigt att korrekt utsättning av befintliga kabelstråk utförs och schaktning och 
andra markarbeten sker med stor försiktighet. För redovisning av befintliga ledningar 
i marken hänvisas till:  
https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning  
 
Tänk på att du blir ersättningsskyldig om någon kabel eller ledning skadas.  
 
Vid schaktningsarbeten i närheten av i mark förlagda ledningar hänvisas till våra 
gällande Bestämmelser vid markarbeten som omfattar el-, fjärrvärme-, fjärrkyla-, 
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:  
https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning  
 
Göteborg Energi Nät AB  
Vi har tagit del av ovanstående ärende.  
Vi ser inga hinder med att utveckla området enligt ansökan. 
 
Kontaktperson för GENAB:  
Erland Jonsson, 031 - 62 81 59  
erland.jonsson@goteborgenergi.se 
 
Göteborg Energi Fjärrvärme  
Vi har tagit del av ovanstående ärende och vi har inget att erinra.  
 

mailto:erland.jonsson@goteborgenergi.se
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Kontaktperson för Fjärrvärme:  
Göran Dahle , 031 - 62 64 74  
goran.dahle@goteborgenergi.se  
 
Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB)  
Vi har urdrifttagna gasledningar i Jakobsdalsgatan, Jättegrytsgatan och Påskbergsgatan.  
Vi har i övrigt inget att erinra.  
 
Kontaktperson för GEGAB:  
Anna Hultén, 031-62 64 21  
anna.hulten@goteborgenergi.se  
 
Göteborg Energi GothNet AB  
Inom planområdet har vi befintliga ledningar och kanalisation som måste beaktas och 
hanteras inom projektet. Vi har kanalisation in i fastigheterna Påskbergsgatan 2 och 
Jättegrytsgatan 2B. Dessa är redovisade på samlingskartan.  
Vi är intresserade av att delta i kommande projektering för att tillgodose behovet av 
fibertjänster inom planen och bevaka vad som behöver göras med befintligheterna om nu 
dessa skulle påverka arbetet.  
 
Kontaktperson för GothNet:  
Emma Franck, 031 - 62 61 68  
emma.franck@gothnet.se 

Kretslopp och Vatten 
VA  
Planområdet är väl försörjt med allmänt VA-ledningsnät. Om större kapacitet för VA 
behövs för nya vindslägenheter så kan VA-beställning göras till Kretslopp och 
vatten.  
 
Avfall  
Kretslopp och vatten har inga kommentarer på planbeskedet ur avfallssynpunkt. 

Kulturförvaltningen 
Kulturförvaltningen har inget att erinra mot att ett planarbete påbörjas för det 
rubricerade ärendet. Förvaltningen ser dock behovet att i detaljplaneskedet utforma f-
bestämmelser liknande dem som finns i ändringen av detaljplan för de två kvarteren i 
söder. Detta skulle förhindra balkonger och taklyft, vilka kulturförvaltningen ser som 
problematiska ingrepp på byggnaderna i förhållande till områdets utpekade 
kulturhistoriska värden.  

SBK Geotekniker 
I förprövningar utförs en förenklad kartavläsning med avseende på stabilitet. Om 
detaljplanen startas behövs en komplett kartavläsning inför startmötet. 
Marken inom området utgörs enligt SGU:s jordartskarta av berg i dagen eller med 
tunt eller osammanhängande jordtäcke. 
Baserat på den förenklade kartavläsningen ser jag inga geotekniska hinder för att ge 
ett positivt planbesked för vindslägenheter vid Jakobsdalsgatan (Bö 33:2 med flera). 

mailto:anna.hulten@goteborgenergi.se
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