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Utställningsutlåtande 

Utfärdat: 2020-02-28  Åsa Åkesson 

Diarienummer: 0804/09   Telefon: 031-368 19 95 

Aktbeteckning: 2-  5502  E-post: asa.akesson@sbk.goteborg.se 

Detaljplan för bostäder vid Prospect Hillgatan 
inom stadsdelen Gårda i Göteborg  

Granskningsutlåtande  

Handläggning  
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd för 

detaljplaneförslaget med enkelt planförfarande. Förslaget har sänts för yttrande under 

tiden 25 maj 2016 – 17 juni 2016 och för granskning under tiden 20 februari 2019 –12 

mars 2019.  

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. Förslaget 

finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggpro-

jekt. 

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör i huvudsak trafik, parkering och föreslagna byggnaders höjd. 

Allvarligaste invändningen gäller bullerproblematik och dagvattenfrågor samt byggrät-

ternas reglering.  

Kontoret har bedömt att detaljplanen kan gå vidare till antagande. 

Kvarstående erinringar finns från sakägare och närboende. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 
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Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Kretslopp och Vatten 

- Anser att ett antal ändringar i planhandlingarna krävs och ger förslag på textkorrige-

ring. 

- Gällande avfall lyfter KoV problematiken med avfallshantering på Prospect Hillga-

tan och önskar en bättre vändplats i planarbetet. I ansökan om bygglov ska byggak-

törerna redovisa en fungerande avfallshantering avseende rest- och matavfall. Vid 

byggnation av husen måste hänsyn tas till befintlig avfallshämtning och framkom-

lighet för sopbilar. 

- Upplyser om att anslutning till VA-ledningar är i Prospect Hillgatan, vilket innebär 

att fastighetsägarna väster om Prospect Hillgatan behöver pumpa spill- och dagvat-

ten till huvudledning, vilket ordnas och bekostas av fastighetsägarna. Om anslutning 

istället skulle göras till Carlberggatan kan självfall uppnås men då krävs servitut. En 

förbindelsepunkt per fastighet gäller. 

- Upplyser vidare om att arbete på dricksvattenledningen behöver göras för att säkra 

dricksvattendistributionen. 

- Om markarbeten planeras närmare än 10 m från VA-anläggning ska Kretslopp och 

vatten få möjlighet att granska arbetet. 

- Påminner om att KoVs fördröjningskrav för dagvatten samt krav vad gäller avskilj-

ning av föroreningar ska uppfyllas. Påminner vidare om att materialval för utvän-

diga ytor ska välja med omsorg om miljön. 

- Området måste utformas för att klara av hantering av skyfall.  

- Vid trädplantering gäller att ett skyddsavstånd på minst 4 meter mellan trädets rot-

hals och ytterkant ledning ska hållas. Avsteg gör endast i speciella fall efter godkän-

nande från KoV. 

- KoV visar på alternativa kostnader för anläggning av VA. 

Kommentar: 

Textkorrigeringar har skett i planbeskrivningen utifrån synpunkterna från Kretslopp och 

vatten. 

Det har inte bedömts genomförbart att ordna en ny vändplan på Prospect Hillgatan. Dia-

log har förts med Kretslopp och Vatten inför detaljplanens antagande och slutsatsen är 

att situationen har förbättrats genom att avfallshanteringen sköts med mindre fordon. 

Vilken lösning som väljs för anslutning av dag- och spillvatten får fastställas utifrån dia-

log med byggherrarna i samband med byggskedet. 

Planhandlingarna uppdateras med ny information om arbete med dricksvattenledning. 

2. Miljö- och klimatnämnden 

Miljöförvaltningen tillstyrker att planarbetet fortsätter under förutsättning att nedan 

punkter beaktas: 

- Anser att en del ytor för uteplatser är för små, trots att de klarar bullerutredningens 

riktvärden. I kommande skeden bör utformningen arbetas vidare med så att tillräck-

lig yta säkerställs för uteplats där ljudnivån underskrider riktvärdet. 

- Anser att förslaget kring dagvatten är godtagbart utifrån ett föroreningsperspektiv. 



Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Utställningsutlåtande 3(14) 

- Synpunkterna kring planens påverkan på miljömålen som lyftes i samrådet har inte 

beaktats och kvarstår därför.   

Kommentar: 

Planområdets bullernivåer har utretts och planerad bebyggelse kommer att kunna följa 

gällande riktvärden. I bygglovsskedet kommer bebyggelseförslagen och uteplatser för 

respektive fastighet studeras närmare. Planbeskrivningen har utvecklats angående de-

taljplanens påverkan på miljömålen.  

3. Park- och naturnämnden 

Park- och naturförvaltningen avstår från yttrande. 

4. Fastighetsnämnden 

Fastighetskontoret tillstyrker förslaget. 

5. Stadsdelsförvaltningen Örgryte Härlanda 

Avstår från att yttra sig i ärendet då planen endast omfattar ett fåtal bostäder och därför 

inte innebär några större konsekvenser för befolkningen i stadsdelen. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

6. Lantmäterimyndigheten 

- Har synpunkter på planförslagets effekter på gällande fastighetsindelningsbestäm-

melser och anser att hela fastighetsområdet bör tas med i planområdet om de fastig-

hetsindelande bestämmelserna för Gårda 36:3 och 36:4 upphävs. Vidare ställer 

Lantmäterimyndigheten sig frågande kring hur bygglov kan ges när fastigheter inte 

överensstämmer med gällande fastighetsbestämmelser. 

- Lantmäterimyndigheten lyfter ett antal synpunkter på planbeskrivningen gällande 

ledningsrätt, tabellen över fastighetsrättsliga konsekvenser samt fastighetsbildning 

och fastighetsindelning. 

- Vidare har Lantmäterimyndigheten ett antal synpunkter på Plankartan gällande Upp-

lysningar och bestämmelsen ”a”. 

Kommentar: 

Detaljplanens konsekvenser på befintliga och planerade fastigheter har stämts av med 

Lantmäteriet. Planbeskrivningens redovisning av planens genomförande har utvecklats 

och fastighetsägarna har informerats. Plankartan har justerats utifrån Lantmäteriets syn-

punkter. 

7. Länsstyrelsen 

Anser att planen i sin nuvarande utformning inte kan accepteras och därför kommer att 

prövas av Länsstyrelsen om den blir antagen.  

Har följande synpunkter: 

- Geoteknik: De bergtekniska utredningar som tagits fram har välunderbyggda rekom-

mendationer, men dessa återspeglas inte som planbestämmelser och syns inte heller 

i planförslagets genomförandebeskrivning. De åtgärder som beskrivs i utredningarna 

måste säkerställas i detaljplanen för att mark ska vara lämplig för det som föreslås. 

- Stomljud: Finns idag en risk att den planbestämmelse som finns kan tolkas som att 

kraven ställs på järnvägen. Bestämmelsen bör förtydligas för att klargöra att det är 
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utformningen av bebyggelsen som ska säkerställa att stomljuden inte bli för höga. 

Det bör även framgå att bestämmelsen avser maximal ljudnivå (slow). 

- Då Gårdatunneln är särskilt utsatt för stomljud, kan det innebära att dämpande åtgär-

der på nybyggnationerna blir otillräckliga oavsett åtgärd. Gårdatunneln utgör riksin-

tresse och Länsstyrelsen anser att minskad trafik för att möjliggöra att stomljudnivå-

erna reduceras på platsen innebär ett försvårande av nyttjandet av anläggningen och 

kan därför inte accepteras. 

-  Dagvatten: Länsstyrelsen anser att det är viktigt att kommunen hanterar frågan om 

skyfall i den fortsatta processen. Länsstyrelsen noterar vidare att planbeskrivningen 

återger rekommendationerna från dagvattenutredningen, men att inga åtgärder har 

reglerats på plankartan. 

Kommentar: 

Råden i de bergtekniska undersökningarna har förts in som information på plankartan. 

Även texten i planbeskrivningen har utvecklats. Planbestämmelserna angående stomljud 

har ändrats och stämts av med Länsstyrelsen före antagande. Planhandlingarna har revi-

derats för att tydligare redovisa omhändertagande av dagvatten. Illustrationskartan tyd-

liggör storlek och läge för dagvattenåtgärder. Frågor om skyfall kommer att behöva föl-

jas upp i bygglovsprocessen. 

8. Statens geotekniska institut 

SGI har tidigare lämnat yttrande i ärendet och hade då inget att anmärka. SGI vill dock 

betona de rekommendationer som lämnats angående fastigheterna 36:3 och 36:4: 

- Vid bergschakt rekommenderas att släntlutningar anpassas till förekommande 

sprickor ur sprickgrupp l, för att minska behovet av bergförstärkning och framtida 

underhållsåtgärder. Det rekommenderas även att så vitt möjligt undvika bergschakt 

österut, då ovanliggande bergslänt kan destabiliseras av bergschakten och ytterligare 

kostsamma förstärkningsåtgärder kan krävas. Berggrunden är delvis blockupp-

sprucken och det bedöms föreligga risk för utfall av block i den södra delen av en 

eventuell bergschakt. Inför bergschakt tillkallas bergsakkunnig för att anvisa för för-

stärkning. Efter avslutad bergschakt tillkallas bergsakkunnig för bedömning av 

eventuellt behov av bergförstärkning såsom bultning. 

SGI anser att rekommendationerna är välunderbyggda men ser ingen bestämmelse som 

säkerställer dessa, ej heller någon text rörande detta i genomförandet i beskrivningen. 

För att dessa rekommendationer skall tas hänsyn till behöver de vara tydligt beskrivna.   

Kommentar: 

Råden i de bergtekniska undersökningarna har förts in som information på plankartan. 

9. Trafikverket 

Trafikverket har i tidigare samrådsskede yttrat sig angående buller från E6 samt Stom-

ljud från Gårdatunneln. Trafikverket vill ännu en gång poängtera att bostäderna är loka-

liserade i bullerutsatta lägen och att planläggning av rum ska ske så att minst hälften av 

rummen får en tyst sida.  

Kommentar: 

Planbestämmelserna angående stomljud har ändrats och stämts av med Länsstyrelsen 

före antagande. Planområdets bullernivåer har utretts och planerad bebyggelse kommer 

att kunna följa gällande riktvärden. 
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Sakägare  

10. Fastighetsägare, Gårda 36:1  

Ställer sig inte positiva till förtätningen så länge fastighetsägarna inte får svar på sina 

frågor och synpunkter ifrån samrådsredogörelsen. Upplever vidare att ingen hänsyn har 

tagit till de som redan bor i området. 

- Anser att mobilitets och parkeringsutredningen är dåligt underbyggd då den grundar 

sig på vaga antaganden och inte verkliga mätningar. Anser inte att tillräcklig hänsyn 

visas till fotgängare och cyklister och visar exempel ur ”Strategin för Stadsrummet” 

för att visa på vad stadens strategi säger. Betonar även barnperspektivet och den 

brist på trafiksäkerhet som råder och kan väntas förvärras. 

- Anser att en Risk- och konsekvensanalys bör göras för fastigheten Gårda 36:1. Ana-

lysen bör utreda förändringar av bullernivåer, påverkan på fastigheten som resultat 

av ovan fastighets dagvattenhantering samt hur rivning och sprängning påverkar fas-

tigheten, både innan och under byggnation. 

- Efterlyser en bullerutredning för Carlbergsgatan 17m, som då bör innefatta nybygg-

nationens påverkan, då mjukmark absorberar mer ljud än vad byggnader gör. Före-

slår en höjning av bullerglaset längs Kungsbackaleden, enligt Trafikverkets förslag. 

- Fastighetsägaren anser inte att dagvattenhantering med makadammagasin alt. damm 

på prickad mark i omedelbar närhet till 36:1 är acceptabelt och uttrycker oro för hur 

anläggningen kan komma att påverka den egna tomten. Förutsätter att ev. damm 

hamnar minst 4 m ifrån tomtgräns. Lämnar också förslag på hur ytvatten kan kopp-

las till befintlig avloppsledning i gångbanan på Prospect Hillgatans trappor. 

- Lyfter ett ev. skrivfel för placeringen av regnträdgårdarna respektive dammagasi-

net/vita triangeln för Gårda 33:12 samt 33:11 och 33:39. 

- Ställer sig frågande till vem som har huvudmannaansvaret för Prospect Hills Trap-

por och föreslår att ansvarsfördelningen bör utredas i samband med detaljplanearbe-

tet. 

- Risk- och konsekvensanalys kring sprängarbeten efterfrågas för att utreda huruvida 

36:1 kommer att påverkas av ev. sprängarbeten samt hur Trafikverkets kontroller av 

befintliga bergvärmeanläggningar, i samband med västlänken, kan utföras. Fastig-

hetsägaren ställer sig också frågande kring vem som bär ansvar för eventuella ska-

dor. 

Kommentar: 

De yttranden som inkom under samrådet har sammanställts och kommenterats i sam-

rådsredogörelsen. Granskningsutlåtandet innehåller yttranden och kommentarer till ytt-

randen från granskningen. Eftersom flera frågor återkommit i granskningsyttrande är 

nedanstående kommentar även en komplettering av den kommentar som lämnades till 

yttrandet från fastighetsägare till Gårda 36:1 i samrådsskedet. 

Mobilitets och parkeringsutredningen följer Göteborgs Stads riktlinjer för hur parke-

ringsfrågor ska behandlas i detaljplaner. Utgångspunkten är inte det nuvarande bilinne-

havet på platsen utan stadens strategier och målsättningar angående bilism, cykling och 

kollektivtrafik. Prospect Hillgatan ligger i en central del av staden men har samtidigt 

stora nivåskillnader som påverkar möjligheterna att ta sig fram till fots och med cykel. 

Utifrån platsen förutsättningar har en bedömnings gjorts för att klargöra antalet parke-

ringsplatser för tillkommande bebyggelse. Prospect Hillgatan och Carlbergsgator är ga-

tor med blandtrafik i låg hastighet vilket i huvudsak följer stadens strategier. 
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Det är inte en del av detaljplanen att utreda hur byggprocessen påverkar de närboende. 

Byggnationen ger olika tillfälliga konsekvenser beroende på vilka byggnadssätt som an-

vänds och är en fråga som behandlas i bygglovsskedet. 

Trafikbullernivåerna för befintlig bebyggelse bedöms inte öka på grund av den plane-

rade bebyggelsen. Detaljplanen reglerar inte vilka delar av respektive tomt som ska vara 

hårdgjorda eller förses med grönska och inte heller vilka träd och buskar som ska beva-

ras. Det är upp till respektive fastighetsägare att välja hur tomten ska utformas. Detalj-

planen ger inte upphov till ökat buller från väg E6 och det är därmed inte motiverat att 

höja planket på grund av detaljplanen.  

Dagvatten ska kopplas till VA-nätet men måste först fördröjas inom den egna fastig-

heten. Dagvattenutredningen ger underlag för hur mycket vatten som ska fördröjas och 

ger även förslag på hur fördröjningen kan utformas men utformningen regleras inte i de-

taljplanen. Större åtgärder på marken kräver marklov och i anslutning till fastighets-

gräns ska det ske i dialog mellan fastighetsägarna. 

Dagvattenlösningarna föreslås till de ytor som ritats ut i dagvattenutredningen. Därmed 

var väderstrecken felaktiga vid granskningen. Utredningar har korrigerats. Dagvattenut-

redningen föreslår att framtida dagvattensystem på fastigheterna Gårda 33:11 och 33:39 

ansluts till ledningar i Prospect Hills trappor.  

Prospect Hill trappor ligger på kommunal mark och är allmän plats i gällande detaljplan. 

Eftersom det är en gångväg har ägare till anslutande fastigheter ansvar att ta bort grus på 

våren, rensa ogräs på sommaren, kratta upp löv på hösten och skotta, sanda eller grusa 

på vintern. Mer information finns på Göteborgs Stads hemsida. 

Byggherren är ansvarig för byggnationen och de besiktningar som krävs för att kontrol-

lera att närliggande byggnader och anläggningar inte skadas. Eventuell påverkan under 

byggtiden regleras i andra regelverk och inte genom detaljplanen.  

11. Fastighetsägare, Gårda 33:38  

Har tidigare yttrat sig i ärendet i skrivelse den 15 juni 2016. Dessa synpunkter vidhålles: 

- Är mycket angelägna om att exploateringen vad avser vattenavrinningen sker med 

största hänsyn till den egna fastigheten och ifrågasätter om inte makadammagasinet 

och den vita triangeln på figur 18 i dagvattenutredningen bör sammanlänkas så att 

allt ytvatten från Gårda 33:11 och 33:39 leds till den i gångbanan på Prospect Hill 

Trappor befintliga avloppsledningen. 

- Om alternativlösningen enligt figur 19 väljes är fastighetsägarna angelägna att dam-

men läggs på gott avstånd från deras gräns så att service kan utföras utan att tomt tas 

i anspråk. De förutsätter att dammen och övriga anläggningar anbringas på minst 4,5 

meters avstånd från den gemensamma gränsen om inte en överenskommelse träffas 

efter samråd med fastighetsägarna. 

- Ställer sig frågande kring huruvida regnträdgårdarna respektive dammagasinet/vita 

triangeln skall anbringas i fastigheternas (För Gårda 33:12, 33:11 och 33:39) syd-

östra gränser och inte de sydvästra.  

- Ställer sig frågande till vem som har huvudmannaansvaret för Prospect Hills Trap-

por och föreslår att ansvarsfördelningen bör utredas i samband med detaljplanearbe-

tet. 

Kommentar: 

För svar om dagvatten och huvudmannaskap för Prospect Hills Trappor se kommentar 

till yttrande 11. Figur nr 18 i dagvattenutredningen bygger på att ytorna sammanlänkas. 
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12. Fastighetsägare, Gårda 33:14  

Fastighetsägaren motsätter sig planen. Anser att viss byggnation är möjlig inom området 

men betonar att det bör ske vaksamt med hänvisning till områdets karaktär och attrakt-

ionskraft. Anser att planen inte är rimligt avvägd vad gäller allmänna och enskilda in-

tressen. Skälig hänsyn har enligt fastighetsägaren inte tagits till dennes enskilda intresse. 

Fastighetsägaren önskar en dialog mellan staden, initiativtagarna och sakägare för att 

finna en gemensam lösning. Är besviken över att alldeles för små ändringar kring hu-

vudfrågan om utsikt och trafik, har tillkommit sedan sakägarna senast fick möjlighet att 

yttra sig. 

- Den fria vyn över Göteborg framhåller fastighetsägaren är av största vikt för värdet 

av fastigheten. Mindre förtätning skulle kunna ske med gällande bestämmelser så att 

utsikten säkras. Nuvarande planförslag avviker från befintlig karaktär och blockerar 

utsikten, särskilt för Gårda 33:14 och Gårda 33:50. Anser att total nockhöjd bör 

kompletteras med maximal totalhöjd. 

- Föreslår ändringar av placering av byggrätten på 36:4 och att den nordligaste delen 

av den nya fastigheten punktprickas. 

- Kräver att det i detaljplanen regleras att de nybyggda husen inte kan byggas om till 

2-bostadshus. 

- Anser, att ett beslut om att anta det nuvarande förslaget, skulle strida mot nu 4 kap 

36 § plan- och bygglagen. 

- Har synpunkter angående byggrätternas omfattning för fastigheterna Gårda 36:3 och 

36:4 samt Gårda 33:48. Föreslår en begränsning av byggnadsarea alternativt vå-

ningshöjd och önskar en placering längre bort ifrån vägen. Yrkar dessutom på att 

fastigheterna på Gårda 36:3 och 36:4 placeras med minsta möjliga mellanrum eller i 

princip sammanbyggs utmed gemensam tomtgräns och att ett 10 meter brett område 

på södra delen (36.3) respektive norra delen (36:4) av tomterna prickas och ej får 

bebyggas. Ifrågasätter vidare varför maximalt antal våningar på Gårda 33:48 inte 

framgår och ställer sig frågande till vad ”total byggrätt” innebär. 

- Uttrycker besvikelse över att kommunen inte har undersökt tidigare inkomna syn-

punkter kring eventuell felbedömning av höjder (gällande Gårda 36:3 och 36:4). 

Önskar att förhållandena noggrant utreds inför en eventuell fortsatt handläggning. 

- Fastighetsägaren menar på att maximal exploatering kan antas utnyttjas varför denna 

anser att visualiseringarna är missvisande. Önskar även redovisning av hur mycket 

av vyerna som kommer att utraderas från befintliga byggnader. 

- Fastighetsägaren lyfter att trafiken idag är ansträngd men godtagbar och anser att 

tillkommande trafik inte kan bedömas som marginell, vilket görs i samrådshandling-

arna. Anser att detaljplaneförslaget brister vad gäller en kraftigt ökad risk för trafik-

olyckor och kraftigt försämrad trafikmiljö enligt ovan vilket strider mot 2 kap 5 och 

6 § plan- och bygglagen. 

- Förordar att trottoar anläggs varvid de fastigheter som gynnas av förslaget rimligen 

avstår mark samt att vändplats anläggs längst söderut på Prospect Hillgatan. 

- Gällande tidsplanen känner fastighetsägaren sig tveksam till att den kommer att 

hålla. 

- Fastighetsägaren anser att reglerna gällande Attefallshus inte bör få tillämpas inom 

detaljplaneområdet med bakgrund av den kraftiga förtätning som föreslås. Vidare 

bör förtydligas, att den maximala byggrätten även inkluderar alla former av komple-

mentbyggnader. 
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Kommentar: 

Dialog har förts genom samråd och granskning. Hänsyn har tagits på så vis att planerad 

bebyggelse på den västra sidan av Prospect Hillgatan är avsevärt lägre än befintlig be-

byggelse på gatans östra sida.  

Detaljplanens höjdsättning är utformad för att begränsa den avskärmande effekten 

gentemot fastighetsägare på den östra sidan av Prospect Hillgatan. Därmed kommer be-

byggelse på den västra sidan av gatan endast ha ett våningsplan som ligger över gatans 

nivå. Det bedöms inte finnas behov av att reglera både nockhöjd och totalhöjd då det 

bara är enstaka delar av byggnaden som får sträcka sig över nockhöjden. 

För kommentar till förslag om punktprickad mark på fastigheten Gårda 36:4 se kom-

mentar till yttrande 10. 

Utifrån platsens centrala läge bedöms det inte rimligt att ytterligare begränsa möjlighet-

erna att ordna fler bostäder. Begränsningen i antalet bostäder kommer sig av behovet att 

kunna överblicka trafikflödet. Möjligheten att inreda en andra bostad i ett enbostadshus 

är bygglovsbefriad men kräver bygglovsanmälan. Vid prövning av startbesked görs en 

bedömning av angöring och parkering för bostaden. 

Detaljplanen bedöms inte strida mot Plan- och bygglagen varken när det kommer till be-

fintliga bebyggelseförhållanden eller trafikförhållanden. 

Planbestämmelserna är anpassade till den stora nivåskillnad som finns på fastigheterna 

Gårda 36:3 och 36:4. Att utöka prickmarken mellan byggrätt och gata skulle göra det 

betydligt svårare att bebygga fastigheterna och stämmer dåligt överens med de villkor 

som gäller för bebyggelse på den östra sidan om gatan. Detaljplanen medger att byggna-

der på Gårda 36:3 och 36:4 sammanbyggs men det bör vara upp till fastighetsägarna att 

avgöra om så ska ske. För fastigheterna Gårda 36:3 och 36:4 är byggnader i närhet till 

gatan att föredra eftersom det innebär mindre markingrepp. Det är därmed inte önskvärt 

att omöjliggöra bebyggelse på stora delar av fastigheterna. Bebyggelsen regleras i höjd 

för att begränsa påverkan på närboendes utsikt. Det finns därmed inget behov av att be-

gränsa antalet våningar eftersom det endast påverkar var den nedersta våningen är belä-

gen samt höjden på varje våningsplan. Byggnadshöjderna har studerats och tidigare be-

dömning kvarstår. Eftersom bebyggelsen på Gårda 36:4 begränsas till +58 meter över 

grundkartans nollplan och gatans nivå är ca +55 vid Gårda 33:14 är påverkan på utsik-

ten begränsad. 

Illustrationsplanen redovisar byggrätten fullt utnyttjad. Det innebär att de byggnadsvo-

lymer som detaljplanen ger stöd för är inritade. Därutöver finns det möjligheter till 

bygglovsbefriade åtgärder enligt Plan- och bygglagen. Planbeskrivningen redovisar de 

byggnader som respektive fastighetsägare planerar att uppföra.  

Med begreppet total byggrätt menades den totala byggnadsarea som detaljplanen ger 

möjlighet till. Texten har omformulerats för att ge en tydligare beskrivning av byggrät-

ten. Byggrätten på Gårda 33:48 är stor men står i proportion till fastighetens storlek då 

endast 20 procent att marken får bebyggas. 

Gatans utformning bedöms vara acceptabel utifrån dess behov som villagata. Det be-

gränsade utrymmet innebär att alla trafikanter får samsas om utrymmet och att trafik be-

höver ske med omsorg om andra trafikanter. Trottoarer ska inte behövas på en liten vil-

lagata med långsam blandtrafik. Gatan är inte trafikfarlig och den ökade trafiken inne-

bär inte någon dramatisk förändring i trafikmiljön. Förslaget till detaljplanen omfattar 

inte gatumarken men gällande plan möjliggör framtida ombyggnation av gatan vid be-

hov. Utifrån gatans utformning bedöms det i dagsläget inte finnas behov av några åtgär-

der utöver det som är kopplat till mur, räcke och infarter till nya bostäder. 
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Under byggtiden kommer tillfälliga förändringar ske för att byggnation och trafik ska 

kunna fungera. Byggherren föreslår åtgärder som ska godkännas av kommunen och 

räddningstjänsten. Det kan handla om att delar av gatan tas i anspråk och att antalet par-

keringsplatser på gatan minskas. Gatan funktion ska säkras även under byggtiden. 

Tidplanen i planbeskrivningen har uppdaterats. Den ska ses som en preliminär bedöm-

ning. 

Det är inte möjligt att begränsa byggnation av bygglovsbefriade komplementbyggnader 

inom planområdet. Planbeskrivningen kompletteras med bättre information om möjlig-

heterna till att uppföra komplementbyggnader. 

13. Fastighetsägare, Gårda 33:50  

- Gällande tidsplanen känner fastighetsägarna sig oroliga för att den inte kommer att 

hålla och jämför med tidigare bebyggelse på gatan. 

- Beskriver gatans begränsningar gällande framkomlighet och hänvisar till tidigare in-

cidenter då vändande renhållningsfordon kört in i deras fasad och att dessa fordon 

nu tvingas backa då tillräcklig vändplats saknas. Fastighetsägarna pekar på att end-

ast 4 meter av gatan är allmän gatumark och anser det oacceptabelt att fordon även i 

framtiden förväntas vända på deras privata mark. Fastighetsägarna ifrågasätter lo-

gistiken kring kommande lastbilstransporter vid rivning och byggnation och betonar 

trafikfaran som uppkommer när stora fordon backar längs hela gatan och föreslår 

därför att en vändplats anläggs längst upp på Prospect Hillgatan. 

- Vidare har fastighetsägarna följande kommentarer på samrådsredogörelsen: 

o Angående trafikflödet och angiven trafikökning vill fastighetsä-

garna ha en förtydligade kring resonemanget då de anser att given 

ökning inte är rimlig. 

o Ifrågasätter riktigheten i SBKs påstående att det inte är några pro-

blem för bilar att mötas på gatan eftersom ”större delen av gatan” 

har parkeringsförbud. Föreslår ett besök och därefter en bättre 

lösning. 

- Uttrycker oro för att räddningstjänst inte ska komma fram på gatan under byggtiden 

och hänvisar till tidigare byggnation när gatan vid ett stort antal tillfällen var av-

stängd. Hur avser SBK att säkerställa Räddningsväg under tiden som byggnation-

erna pågår? I Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) regleras åtkomligheten för 

räddningstjänsten. I kapitel 5:721 står "Om gatunät eller motsvarande inte ger åt-

komlighet ska särskild räddningsväg anordnas som ger god framkomlighet. Rädd-

ningsväg ska vara skyltad och ha uppställningsplatser för erforderliga fordon." Fas-

tighetsägarna föreslår att ett parkeringsdäck anläggs vid byggnation av 36:3 och 

36:4 som kan användas av de lastbilar som levererar material till byggnationerna. 

- Önskar ett förtydligande gällande att gatan inte behöver byggas om med trottoarer 

för att förbättra säkerheten för barn. Lyfter även faran med återkommande backande 

lastbilar på gatan, samt det ökade trafikflödet. Fastighetsägarna lyfter problematiken 

med halka och snövallar vintertid, både vad gäller framkomlighet och säkerhet för 

fotgängare, framför allt barn, och föreslår därför en trottoar på gatans västra sida. 

Fastighetsägarna framhåller dessa brister och anser att planförslaget strider mot PBL 

2:5 och 2:6. 

- Önskar att svaret ”antalet parkeringsplatser inte påverkas under byggskedet” klar-

görs. Ifrågasätter svaret och undrar var fordon till arbetande på byggarbetsplatserna 

ska parkera och vart byggnadsmaterial ska lastas av.  
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- Om det byggs enligt planen kommer det på grund av infarter bortfalla parkerings-

platser, antalet idag tillgängliga platser kommer troligen halveras. Fastighetsägarna 

ifrågasätter därför var bilarna ska parkera. Framhåller även förslaget att samtliga 

fastigheters utfarter understiger 3 meter även efter framtida delning av fastigheter.  

- Anser att gatan inte klarar av ökad trafik på grund av fler bostäder, önskar därför att 

detaljplanen reglerar att den normalt sett bygglovsbefriade ändringen från 1-bostads-

hus till 2-bostadshus ej är tillåten i området. 

- I detaljplanen anges att generella placeringsbestämmelser införs så att huvudbygg-

nad respektive komplementbyggnad får placeras 4.0 respektive 1.5 meter från tomt-

gränsen, förutsatt att prickmark ej bebyggs.  På den plankarta som bifogas till detalj-

planen anges det att motsvarande avstånd är 3,0 och 1,5 meter. Således olika uppgif-

ter i sida 16 på detaljplanen och på plankartan. Ställer sig frågande till varför undan-

tag från standard på 4,5m har gjorts och påpekar rättsfall MÖD från 2014, P 6026-

14 samt MÖD P 5529-15 där man kan utläsa att 4,5 meter är det avstånd som finns 

för att man ska ta hänsyn till grannar och att om man avviker från detta ska grannar 

inte lida men. 

- Föreslår placering av infarter till fastigheten 36:3 samt 36:4. 

- Anser att byggrätterna för 36:3 samt 36:4 ska begränsas till 75 kvm alternativt en 

begränsning av antalet våningar och nockhöjd. Yrkar dessutom på att fastigheterna 

placeras med minsta möjliga mellanrum eller att de i princip sammanbygges utmed 

gemensam tomtgräns och att ett 10 meter brett område på södra delen (36.3) respek-

tive norra delen (36:4) av tomterna prickas och ej får bebyggas. Förslår vidare att 

prickad mark mot vägen breddas så att husen måste byggas längre från vägen, och 

på så sätt minska insynen samt ökar möjligheterna till parkering. 

- Ifrågasätter nockhöjd på byggrätt 33:12, som anses sticka ut ifrån övrig bebyggelse. 

Yrkar på att huset, i dess nuvarande utformning, förblir planstridigt. Anser att före-

slagen byggrätt har en mycket negativ inverkan på den egna fastigheten och hänvi-

sar till PBL. Påtalar att huset och befintliga uteplatser kommer förlora sin integritet 

och sitt solljus. Föreslår att detaljplanen därför utformas så att utbyggnad/nybygg-

nad på 33:12 huvudsakligen sker åt söder i förhållande till befintlig byggnad, att 

takvinkeln på ny- eller tillbyggnad ska vara densamma som den befintliga byggna-

den samt att nockhöjden sänks med minst 5 m. Hänvisar vidare att den nya byggrät-

ten strider mot att bevara ett områdes karaktär PBL 2:3 och 4:36. Påpekar även att 

detaljplanen anger att byggrätterna har utformats med hänsyn till intilliggande fas-

tigheter, men anser att det inte gjorts något hänsynstagande från 33:12 i förhållande 

till 33:50, vilket strider mot PBL 4:36. 

- Yrkar vidare på att: 

o Ett 8 meter brett område prickmarkeras på norra delen av 33:12 

angränsande mot 33:50. 

o Fastigheterna får inte ha platta tak, minsta takvinkel bör vara 

minst 100 grader. 

o Boendeparkering införs på Carlbergsgatan och Prospect Hillga-

tan. 

o Ansvariga planarkitekter gör syn på plats för att bättre förstå den 

föreslagna detaljplanens konsekvenser. 
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Kommentar: 

Tidplanen i planbeskrivningen har uppdaterats. Den ska ses som en preliminär bedöm-

ning. 

Sopbilens framkomlighet har stämts av med Kretslopp och vatten. Problemet tycks ha 

minskat sedan sträckan börjat trafikeras av mindre fordon. Ytan framför garaget till 

Gårda 33:50 är avsedd som vändzon och har parkeringsförbud för att säkerställa att ytan 

hålls tillgänglig. Marken är allmän plats och ägs av kommunen. Kommunen är även 

ägare till delar av den mark som byggnaderna på Gårda 33:50 kragar ut över.  

För frågor om trafik och gatans funktion se kommentar till yttrande 12. 

Den tillkommande bebyggelsen ska lösa sitt behov av parkering på den egna fastig-

heten. För den befintliga bebyggelsen längs Prospect Hillgatan har en större del av fas-

tigheterna löst parkering på den egna fastigheten. För det parkeringbehov som finns där-

utöver kommer möjligheten att parkera på gatan finnas kvar.  

Eftersom flera av fastigheterna vid Prospect Hillgatan är väldigt kuperade bör möjlig-

heterna att ordna utfarter inte begränsas utan anpassas efter tomternas och bebyggelsens 

förutsättningar. Utfarterna kan påverka möjligheterna att parkera längs gatan men ef-

tersom parkering i huvudsak ska ordnas inom kvartersmark så bör antalet platser ändå 

vara tillräckligt. 

Utifrån platsens centrala läge bedöms det inte rimligt att ytterligare begränsa möjlighet-

erna att ordna fler bostäder. Begränsningen av antalet bostäder kommer sig av behovet 

att kunna överblicka trafikflödet.  

De nämnda domarna bedöms inte vara jämförbara då det i båda fall handlar om planstri-

diga bygglov. Byggrätterna placeras närmre än 4,5 meter från fastighetsgräns eftersom 

det handlar om ett tätbebyggt område, centralt i staden där byggnaders placering behö-

ver utgå från de stora nivåskillnaderna. Planhandlingarna har reviderats så att avstånden 

överensstämmer. 

Se kommentar till yttrande 13 angående ytterligare begränsning av byggnaders utform-

ning på Gårda 36:3 och 36:4. 

Byggrätten på Gårda 33:12 är anpassad till befintlig bebyggelse för att ordna så att den 

äldre byggnaden inte längre är planstridig. På plankartan har de bebyggelsefria ytan på 

fastigheten 33:12 utökats inför antagande för att minska den tillkommande bebyggel-

sens påverkan på integritet och solljus.  

Trafikkontoret har i dagsläget inte planer på att införa boendeparkering i området. Re-

gleringen av parkering på gatan påverkas inte av detaljplanen. Trafikkontoret kan ändra 

regleringen om behov uppstår. 

14. Fastighetsägare, Gårda 36:7  

- Har inget emot att bebyggelsen förtätas och det kommer fler folk på gatan, ytter-

ligare personbilstrafik stör inte. 

- Uttrycker oro för att muren, som kommunen äger, och vägbanken på Prospect 

Hillsgatan visat sig för svag för att tåla tung trafik. De senaste årens tunga trafik 

har inneburit att mer och mer sten, grus och vatten ramlat in på tomten och fas-

tighetsägarna är allvarligt oroade för vad som kommer att hända med vägbanken 

och muren när det nu blir ännu fler tunga transporter. Vill att kommunen och 

eventuellt byggherren tar fullt ansvar för var som kan hända med t.ex. sättningar 

i vägbanken och ras in på tomten. Önskar full ersättning för eventuella skador. 
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- Uttrycker oro för vad som sker vid en sprängning och önskar därför besiktning 

och mätare när det skall sprängas. 

- P.g.a. återvändsgata har räddningstjänsten svårt att komma fram redan som det 

är och det vore bra om det fanns en räddningsväg mellan Carlbergsgatan och 

Skogshyddegatan, som inte nödvändigtvis är öppen för allmänheten. 

Kommentar: 

Trafikkontoret planerar att förstärka muren samt byta ut räcket. Åtgärderna kommer att 

ske när detaljplanen vunnit laga kraft. 

Byggherren är ansvarig för byggnationen och de besiktningar som krävs för att kontrol-

lera att närliggande byggnader och anläggningar inte skadas. Eventuell påverkan under 

byggtiden regleras i andra regelverk och inte genom detaljplanen.  

För svar om trafik och gatans funktion se kommentar till yttrande 12.  

Övriga 

15. Boende på Carlbergsgatan 6  

- Påtalar konsekvenserna av att reducera parkeringsmöjligheterna på Carlbergsga-

tan, och ställer sig frågande till var de boende ska parkera. 

- Anser att trafiken kommer att öka i större utsträckning än angivet, och hänvisar 

till ombyggnationen av Carlbergsgatan 20 till bostadsrätter. Ytterligare byggnat-

ion kan med säkerhet betraktas som liknande frekvens som i tätort/innerstad var-

för miljöaspekten måste anses vara felbedömd.  

- En ytterligare konsekvens som den boende lyfter är den ökade belastningen av 

tung trafik under byggtiden. Flera av fastigheterna har entré/grind direkt mot 

denna smala gata och här finns ett stort antal barn vilket innebär en stor otrygg-

het. 

- Vidare lyfter den boende ett antal frågor kring bl.a. ansvar, kommunikation, 

stadsbild och miljötänk som personen önskar svar på innan planen antas. 

Kommentar: 

De boende ska om möjligt lösa parkering på den egna fastigheten. Möjligheterna att par-

kera på Carlbergsgatan påverkas inte av detaljplanen. 

För svar angående trafik och gatans funktion se kommentar till yttrande nr 12. 

Göteborg Stad är ansvarig för detaljplanen samt allmän plats och kommunala ledningar 

medan respektive fastighetsägare är ansvarig för byggnation på kvartersmark. Utlåtan-

det innehåller alla yttranden som inkommit under granskningen och dokumentet skickas 

till alla som yttrat sig.  

Den planerade bebyggelsens höjd överensstämmer med befintlig bebyggelse och detalj-

planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.  

16. Boende på Carlbergsgatan 13 

Personen anser att Carlbersvägen är för smal och inte är dimensionerad för ökad trafik, 

även ”flaskhalsen” vid Örgryte gamla kyrka är för trång. Motsätter sig därför starkt till 

ytterligare nybyggnad i området. 
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Kommentar: 

Carlbergsgatans begränsade bredd bidrar till att minska hastigheten på gatans trafik. 

Vägnätet bedöms ha tillräcklig kapacitet för att klara av den ökade trafiken. Framkom-

ligheten har stämts av med räddningstjänsten efter granskning. För mer information om 

trafik och gatans funktion se kommentar till yttrande nr 12. 

17. Boende på Carlbergsgatan 4  

- Föreslår anläggning av en gångväg på tomt 33:39 längs gränsen mot 33:38, med 

sträckning från Danska Vägen/Överås via nedre delen av Prospekt Hills trappor, 

över befintlig gångbro över motorvägen och befintlig bro över Mölndalsån till 

Valhalla, Skandinavium och Götaplatsen.  

- Föreslår trädplantering, pelare alternativt en utformning som norska terrasshus 

för att dölja socklarna på de nya byggnaderna. 

- Anser att tillbyggnad på Gårda 33:12 ska vara lägre än och underordna sig be-

fintlig byggnad. 

- Påpekar att Odinslundsgatan/Carlbergsgatan är hårt belastade med endast en ut-

fart från området. De boende är inte nöjda med processen kring uppförandet av 

kontorshuset på Odinslundsgatan, som ökar trafikbelastningen och inte smälter 

in i den byggda miljön. 

- De boende framför klagomål på kommunens hemsida. 

Kommentar: 

Förslaget om gångväg som förbinder Danska Vägen med Prospect Hills trappor har inte 

bedömts som genomförbart eftersom marken inte ägs av kommunen. Hur byggnadernas 

utformas för att ta hand om nivåskillnaderna är en fråga som ska hanteras av respektive 

byggherre i samband med bygglov. Det är inte motiverat att reglera en generell utform-

ningslösning eftersom planområdet ligger i ett villaområde med blandad bebyggelse 

som inte är utpekad som kulturhistorisk värdefull. Det är inte heller rimligt att sätta hår-

dare krav tillkommande bebyggelse än befintlig bebyggelse när det kommer till Gårda 

33:12.  

För svar om trafik och gatans funktion se kommentar till yttrande nr 12. 

Revideringar  
Planförslaget har reviderats. Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. 

Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte 

någon ny granskning. 

• Planbeskrivningen har utvecklats angående detaljplanens påverkan på miljömå-

len. 

• Textkorrigeringar har skett i planbeskrivningen utifrån synpunkterna från Krets-

lopp och vatten. 

• Planbeskrivningens redovisning av planens genomförande har utvecklats utifrån 

synpunkter från Lantmäteriet och fastighetsägarna har informerats. Plankartan 

har justerats utifrån Lantmäteriets synpunkter. 

• Råden i de bergtekniska undersökningarna har förts in som information på 

plankartan. Planbestämmelserna angående stomljud har ändrats och stämts av 

med Länsstyrelsen före antagande. Planhandlingarna har reviderats för att tydli-

gare redovisa omhändertagande av dagvatten. 
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• På plankartan har de bebyggelsefria ytan på fastigheten 33:12 utökats. 

• Planbeskrivningen kompletteras med tydligare information om möjligheterna till 

att uppföra komplementbyggnader. 
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(PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen i sin nuvarande utformning inte 
kan accepteras och därför kommer att prövas av Länsstyrelsen om den 
antas. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen bedömer att det inte framgår tydligt av detaljplanens 
utformning att bebyggelsen blir lämplig med hänsyn till människors hälsa 
och säkerhet och risken för olyckor eller erosion. Det kan också finnas risk 
för att nyttjandet av Gårdatunneln, som är av riksintresse för 
kommunikationer, påtagligt försvåras. 

Geoteknik
Planområdet utgörs av berg med släntlutningar. Av de framtagna 
bergtekniska utredningarna (dt 2015-06-18 respektive 2016-02-17) 
framkommer att det vid bergschakt kan förekomma risker såsom 
destabilisering av ovanliggande bergsslänt i östra delarna. Vidare beskrivs 
att berggrunden är delvis blockuppsprucken i södra delen, vilket utgör risk 
för blockfall vid ett eventuellt bergschakt. Länsstyrelsen har begärt 
synpunkter från Statens geotekniska institutet (SGI) som anser att de 
bergtekniska utredningarna har välunderbyggda rekommendationer, men att 
dessa inte återspeglas som planbestämmelser och inte heller följt med i 
planförslagets genomförandebeskrivning.  

Aktuell plan har enbart en administrativ bestämmelse som villkorar 
bygglov. Denna bestämmelse omfattar inte alla de åtgärder som 
rekommenderas för att säkerställa markens lämplighet. Länsstyrelsen anser 
att de åtgärder som beskrivs i de bergtekniska utredningarna måste 
säkerställas i detaljplanen för att mark ska vara lämplig för det som föreslås 
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att byggas. (Se även granskningsyttrande från SGI dt. 2019-03-12 med re. 
5.2-1605-0369)

Stomljud
Gällande störningar från stomljudet finns på plankartan en 
planbestämmelse:  

Ljudnivå inomhus, på grund av stomljud från järnvägstunnel, får inte 
överstiga 30 dBA för bostäder.

Vi anser att det är nödvändigt att det finns en planbestämmelse, men i 
nuvarande utformningen kan det uppfattas som att kravet ställs på järnvägen 
och inte på den föreslagna bebyggelsen i planen. 

Planbestämmelsen behöver därför ses över så att det tydligt framgår att det 
är utformningen av bebyggelsen som ska säkerställa att stomljuden inte blir 
för höga. Det bör även framgå att bestämmelsen avser maximal ljudnivå 
(slow).

Trafikverket har poängterat att Gårdatunneln är särskilt utsatt för stomljud, 
nivåerna på Prospect Hillgatan har i tidigare mätningar överskridit 
riktvärdena för maximal inomhus ljudnivå på 30 dBA (slow). Detta kan 
innebära att dämpande åtgärder på nybyggnationerna för den aktuella 
detaljplanen blir otillräckliga oavsett åtgärd. Gårdatunneln utgör riksintresse 
och Länsstyrelsen anser att en minskad trafik för att möjliggöra att 
stomljudnivåerna reduceras på platsen innebär ett påtagligt försvårande av 
nyttjandet av anläggningen och därför inte kan accepteras. 

Synpunkter på granskningshandlingen 
Länsstyrelsens synpunkter angående dagvattenhantering, som framfördes i 
samrådsskedet, har planförslaget i stort sett tagits hänsyn till. Länsstyrelsen 
noterar från den genomförda dagvattenutredningen att frågan om skyfall 
berör planen och det har även tagits upp i planbeskrivningen.  Vi anser att 
det är viktigt att kommunen hanterar frågan om skyfall i den fortsatta 
processen. Främst för att inte försämra förhållanden i närliggande områden. 

Planområdets topografi gör att ett skyfall kommer att ha påverkan både 
inom fastigheten och utanför. Den framtagna dagvattenutredningen tar upp 
de olika typer av konsekvenser som kan förekomma med en ökad 
dagvattenavrinning från planområdet. Exempelvis påverkan på vattendjupet 
på den redan hårt belastade Kungsbackaleden. Utredningen har flera 
rekommendationer bland annat för att motverka stående ytvatten, både om 
höjdsättning och utformning av bebyggelsen samt anläggning. 

Länsstyrelsen noterar att planbeskrivningen återger rekommendationerna 
från dagvattenutredningen, men att inga åtgärder har reglerats på plankartan. 

På plankartan är det tydligt att det finns mark inom planområdet för att 
möjliggöra t.ex. placering av ett skyfallsdike som med fördel kan visas som 
en illustrations ritning. 
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Detta yttrande har beslutats av samhällsbyggnadsenhets chef, Helena 
Carling och föredragits och av arkitekt Nirmala Blom-Adapa. I den slutliga 
handläggningen har även företrädare från miljöskydd och enheten för 
samhällsskydd och beredskap/Länsstyrelsens Tvärgrupp Göteborg, 
medverkat.

Helena Carling

                                                            Nirmala Blom-Adapa

                                                   
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bifogas följande:
Granskningsyttrande från SGI dt. 2019-03-12 med re. 5.2-1605-0369
Yttrande TRV 2019/ 22427 dt 2019-02-25) och mailet dt den 7 mars 2019 
med kompletterande synpunkter från Trafikverket

Kopia till:
trafikverket@trafikverket.se
sgi@swedgeo.se
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