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Granskning av detaljplan för bostäder vid 
Hammarvägen inom stadsdelen Näset 

 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Låta granska detaljplan för bostäder vid Hammarvägen inom stadsdelen 

Näset  

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

  

 

Sammanfattning 
Syftet med planen är att ersätta befintlig byggnad med nya flerbostadshus i tre våningar 

med inredd vindsvåning. Totalt möjliggörs cirka 50-60 lägenheter, varav 11 stycken 

avses bli BmSS. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att ersätta befintlig byggnad med 

nya bostäder i yteffektiva tillgänglighetsanpassade lägenheter. 

Planområdet är planlagt sedan tidigare och utgörs av en byggnad som inrymmer bostäder 

och centrumverksamheter med parkeringsytor runt om. 

Bebyggelseförslaget innebär fyra stycken byggnader. En gång- och cykelväg genom 

området säkerställs då många barn rör sig mellan två skolor i området. En trädrad längs 

Hammarvägen kommer att tas bort i den norra delen av planområdet. 

Kontoret bedömer att den redovisade användning med bostäder kan anses vara den från 

allmän synpunkt mest lämpliga på platsen utifrån platsens förutsättningar och de 

föreliggande behov som finns i staden. Planen innebär inte betydande miljöpåverkan. 

Efter samrådet har planförslaget reviderats och bland annat har den södra byggnaden 

dragits upp för att bredda trottoaren längs Norra Breviksvägen, och den norra byggnaden 

har kortats av för att bredda gång- och cykelvägen.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  
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Fastighetsnämnden får inkomster från försäljning av kvartersmark och kostnader för 

bland annat iordningställande av allmän platsmark, flytt av återvinningsstation och 

kompensationsåtgärder. Fastighetskontoret bedömer i detta skede att projektets ekonomi 

ska ge ett positivt netto om ca 8 miljoner kronor. 

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan. 

Lokalnämnden får kostnader för kommunintern markupplåtelse, ränta och avskrivningar 

samt ökade driftskostnader för BmSS. Lokalnämnden får intäkter från uthyrning av 

anläggningen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
För miljömålen begränsad klimatpåverkan samt giftfri miljö anses förslaget innebära en 

positiv påverkan. Planen säkerställer goda utrymmen för avfallshanteringen och en 

förbättrad dagvattenhantering inom området vilket är positivt för klimatpåverkan. 

Dessutom innebär utbyggnad av planen att förorenade massor kommer tas omhand vilket 

ger positiva effekter för giftfri miljö. 

Delvis negativ påverkan som förslaget bedöms bidra till är miljömålet ett rikt växt- och 

djurliv då en biotopskyddad trädrad i delvis dåligt skick kommer att tas bort. 

Bedömningen är dock att förslagets påverkan i ett större perspektiv får anses vara 

begränsad, då andra grönområden finns tillgängliga i närområdet och de aktuella träden 

inte bedöms ha några höga naturvärden. Även miljömålet frisk luft bedöms ge delvis 

negativ påverkan då förslaget innebär fler invånare i området som kan tänkas använda 

bilen vilket ökar utsläpp till luften något.  

Bedömning ur social dimension 
Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 

beaktats vid framtagande av planförslaget. Planarbetet har omfattat en 

barnkonsekvensanalys där bland annat stadsdelsförvaltningen och boende i området 

deltog. En gång- och cykelväg genom området säkerställs då många barn rör sig i 

området, framförallt mellan Näsetskolan och Åkeredsskolan. Även ytan för trottoaren 

längs Norra Breviksvägen har breddats för att öka tryggheten i området för barn.  

På den blivande bostadsgården finns plats för att uppföra lekutrustning vilket är positivt 

för mindre barn som i direkt anslutning till hemmet får tillgång till lekmiljö.  

Planförslaget påverkar boende i området genom att den nya bebyggelsen ger upphov till 

ökad skuggning och insyn, samt att utsikten från vissa av bostäderna kan påverkas. 

Jämfört med byggrätten som möjliggörs i gällande plan ökar insynen till några bostäder, 

dock regleras bebyggelsen i plankartan så att insynspåverkan begränsas. Framtagen 

skuggstudie visar att det sker en viss påverkan på befintlig bebyggelse, även om den 

bedöms som måttlig. Totalt sett bedömer Stadsbyggnadskontoret att påverkan av insyn 

från föreslagna bostäder samt skuggpåverkan från byggnaderna är acceptabel för ett så 

här tätbebyggt område.  

Vissa av bostäderna kan bli utsatta för höga ljudnivåer från kyrkklockans buller, 

bedömningen är att störningen är så pass sällan och varken på sena kvällar eller nätter 

varpå störningen bedöms som begränsad. 
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Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser, samt illustrationskarta och grundkarta 

2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Samrådsredogörelse  

4. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar 

5. Trafikbuller- och klockringningsutredning 

6. Mobilitets- och parkeringsutredning 

7. Solstudie 

8. Dagvatten- och skyfallsutredning 

9. PM riskbedömning PHA-förorening 

Övriga utredningar finns att läsa på webben.  
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Ärendet  
Ärendet berör granskningsbeslut för en ny detaljplan för bostäder vid Hammarvägen 

inom stadsdelen Näset, med omedelbar justering. Granskning för detaljplanen avses 

genomföras under kvartal 2 2020.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger intill Näsets kyrka mellan Hammarvägen och Norra Breviksvägen i 

Näset. Syftet med planen är att ersätta befintlig byggnad med nya flerbostadshus i tre 

våningar med inredd vindsvåning. Totalt möjliggörs cirka 50-60 lägenheter, varav 11 

stycken avses bli BmSS. En gång- och cykelväg genom området säkerställs då många 

barn rör sig mellan två skolor i området. En trädrad längs Hammarvägen kommer att tas 

bort i den norra delen av planområdet. 

De viktigaste gestaltningsidéerna i förslaget är att skapa ett sammanhållet kvarter genom 

att alla byggnader har ljusa tegelfasader med en avvikande sockel för att skapa variation i 

fasaden. Intentionen är att gestaltningen ska vara nutida och gedigen, med hållbara och 

sunda material som står sig och behåller sitt uttryck och sin kvalité år efter år. 

Gestaltningsidéerna regleras inte i plankartan, eftersom inga särskilda skäl finns för 

utformningsbestämmelser på platsen.  

Detaljplanen upprättas enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900). Förslaget överensstämmer 

med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26. Gällande 

detaljplaner akt 2-3305, 2-3537 och 2-4734 anger handelsändamål, parkering samt gång- 

och cykelväg. Genomförandetiderna har gått ut. För del av planområdet gäller 

tomtindelning 3-7168.  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet (buller vid uteplats) måste lösas på 

ett tillfredsställande sätt för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.  

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

Bakgrund och förändringar efter samråd 

Byggnadsnämnden beslutade 2018-12-11 att genomföra samråd om detaljplan för 

bostäder vid Hammarvägen. Samrådstiden var 2019-01-09 – 2019-02-20. Förslaget till 

detaljplan har under samrådstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit 

utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20. Ett samrådsmöte anordnades 2019-

02-04 med 50–60 deltagare.  

Synpunkter från samrådet och kontorets kommentarer och förslag med anledning av dessa 

har sammanställts i en samrådsredogörelse upprättad 2020-04-29. 

Planförslaget har bearbetats utifrån synpunkter som framkom vid samrådet. Ett förslag till 

granskningshandling har tagits fram.  

De största förändringarna i planförslaget efter samråd är:  

- Byggrätten i norr har justerats för att möjliggöra entréer mot norr, samt har 
byggrätten och förgårdsmarken minskats mot kyrkan vilket gör att gång- och 

cykelstråket ökar längs kyrkan.   

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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- Byggrätten i söder har justerats möjliggöra en breddning av gångbanan längs 

Norra Breviksvägen med en meter. Dessutom har byggrätten minskats i det 

nordvästra hörnet för att minska insynspåverkan.    

- Höjden på bebyggelsen har höjts för att tillåta den höjd som kommits överens om 

inför samrådet samt för att möjliggöra en lämplig skyfallshantering. 

- Reglering av placering av balkonger för att minska insynspåverkan.  

- Plankartan har kompletterats med bestämmelser avseende att fasaden närmast 
klocktornet inte får ha öppningsbara fönster eller fönsterdörrar för att minska 

ljudnivåerna inomhus.  

- Parkeringsändamål läggs till som användning inom planområdet för att 
möjliggöra uthyrning av platser i det underjordiska garaget till närliggande 

verksamheter.   

- Parkeringsplatsen för rörelsehindrad i söder har justerats till att ligga längsmed 

gång- och cykelstråket, vilket gör att gång- och cykelstråket inte behöver korsas 

och att backning inte sker ut över stråket där barn och ungdomar rör sig.  

 

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen bedöms vara av den 

karaktären att den ska hanteras med standard planförfarande och antas av 

Byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2017-03-21 att godkänna produktionsplan för år 2017 där detaljplanen ingår som 

ärende 14/0457 Hammarvägen, Näset, bostäder, dp 

2017-09-08 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2018-12-11 att genomföra samråd om detaljplanen 

Miljöpåverkan 

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 

kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett 

genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en 

miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen.  

Planen bedöms generera ett behov av 15 skolplatser och 8 förskoleplatser. Dessa 

tillgodoses genom utrymme på befintliga förskolor och befintliga skolor i Västra 

Göteborg. En ersättning av Åkeredsskolan med en större skola är planerad, liksom en 

tillkommande skola vid Åkeredsrondellen, varpå ytterligare skolplatser kommer att finnas 

på sikt. Vald lösning är avstämd med Förskoleförvaltningen och 

Grundskoleförvaltningen.  

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under samrådet är påverkan på befintlig 

byggelse i form av insyn, skuggning och skymd sikt, trafik- och parkeringssituationen i 

området, buller från trafik och kyrkklockor, oro kring sanering av markföroreningar, 

påverkan på kyrkan samt höjd och placering av ny bebyggelse som inte anses anpassad 
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till platsen. Även synpunkter kring behov av förtydliganden kring dagvatten och skyfall 

framkom.  

Parkeringssituationen för kringliggande verksamheter har studerats i mobilitets- och 

parkeringsutredningen och stadens riktlinjer för parkering kan uppfyllas inom området. 

Bullerutredningen har kompletterats med beräkningar av buller från kyrkklockan, och en 

avstämning har skett med Miljöförvaltningen om hur ljud från klockringning bör hanteras 

inom området då det inte finns tydliga riktlinjer hur buller från kyrkklockor ska räknas då 

det inte bör räknas som verksamhetsbuller då störningen sker så sällan. Genom att 

möjliggöra för ljuddämpad sida och reglera fasadutformning bedöms tillräcklig bra 

ljudnivå vara möjlig för de nya bostäderna. Ett PM har tagits fram kring risker kring 

sanering av markföroreningar som förtydligar att en sanering innebär en mindre total risk 

än att låta föroreningarna vara kvar i marken. Dagvatten- och skyfallsutredningen har 

reviderats utifrån inkomna synpunkter.  

Föreslagen bebyggelse bedöms ha anpassats till den kringliggande bebyggelsen. Att 

harmoniera behöver inte per automatik innebära att byggnaderna ska vara av samma höjd, 

färg eller fasadmaterial som omkringliggande bebyggelse, utan snarare att byggnaden ska 

passa ihop/samverka bra i omgivningen. Vad som passar i ett område avgörs från fall till 

fall utifrån områdets förutsättningar. Stadsbyggnadskontoret bedömer att den föreslagna 

utformningen tar tillräckligt hänsyn till kyrkan och dess arkitektur avse-ende höjd, takfall, 

taklutning etc. 

Trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister har förbättrats inför granskningen då 

trottoaren längs Norra Breviksvägen breddas en meter och då gång- och cykelstråket har 

breddats i norr.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att förtätningen i planområdet är lämplig i enlighet 

med det förslag som arbetats fram. De förändringar som den nya byggnaden medför för 

intilliggande bebyggelse får anses acceptabla i det centrala läget och har stöd i 

översiktsplanen.  

Kontoret bedömer att detaljplanen kan sändas på granskning med föreslagna ändringar.  

Stadsbyggnadskontoret 
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