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Tillstyrkande av detaljplan för 
Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata, inom 
stadsdelen Högsbo, en del av BoStad2021 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden föreslås besluta:  

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata, inom 

stadsdelen Högsbo, upprättad den 21 maj 2019 och reviderad den 26 nov 2019.  

2. Översända förslag till detaljplan för Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata, 

inom stadsdelen Högsbo, upprättad den 21 maj 2019 och reviderad den 26 nov 

2019 till kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 
Planen är första detaljplanen ur programmet för utveckling av nordöstra Högsbo. 

Området är idag verksamhetsområde och kommer även fortsättningsvis ha en hög grad av 

verksamheter. Planförslaget innebär ett tillskott på ca 1900 lägenheter, möjlighet till 

centrumändamål i hela planområdet, förhöjda våningshöjder utmed viktiga stråk och 

centrumändamål som krav i bottenvåningar i strategiska lägen. Området föreslås få en tät 

kvartersstruktur på till största delen mellan 4-8 våningar med 7 högre byggnader på 16 

våningar. Planen innehåller också samhällsservice som skola F-9 beräknad för ca 900 

elever samt 16 förskoleavdelningar med 31 kvm uteyta/barn. Området kommer att byggas 

ut i etapper under ett antal år. Detaljplanen tar ca en hektar mark i anspråk som är angiven 

som värdefull naturmark, men omvandlar även stor del mark som idag är angiven som 

industrimark till parkmark, planområdet angränsar direkt till Änggårdsbergen. 

Detaljplanen ingår i BoStad2021.  

Detaljplanen har varit på två granskningsrundor. Mellan de två granskningarna minskade 

planområdet och Xteras mark (del av Pågengruppen) utgick ur planen.  Under granskning 

2 inkom yttranden som i huvudsak berör frågor som redan har tagits upp och behandlats i 

planarbetet tidigare. Allvarligaste invändningen kommer från miljö- och klimatnämnden 

som avstyrker bostäder och skola inom detaljplanen med hänvisning främst till störningar 

i form av industribuller och luktpåverkan. Det finns även starka synpunkter från privata 

verksamhetsaktörer och fastighetsägare som framför att detaljplaneförslaget kommer att 

innebära en betydande påverkan för möjligheten att utveckla/utöka deras 

verksamheter/fastigheter. En fastighetsägare framför även att risk för brand i ett 

däckhotell i deras lokaler inte är behandlad i riskutredningen. Park- och naturnämnden 

anser att förslagen gångväg i söder ska utgå ur alla planhandlingar med avseende på risk. 

Stadsbyggnadskontoret 
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Park- och Naturnämnden framför även önskemål om att naturmarken ska utgå ur 

detaljplanen. Länsstyrelsen bedömer i sitt yttrande på granskning 2 med hänsyn till 

ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan 

accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Länsstyrelsen anser att det är beklagligt att alla de åtgärder som planerades i tidigare 

förslag för att minska luktspridningen inom planområdet nu inte kommer till stånd. 

Länsstyrelsen hänvisar till att miljöförvaltningens yttrande bör väga tungt i frågan om risk 

för olägenhet gällande luktpåverkan då de är tillsynsmyndighet.  

Stadsbyggnadskontoret anser att aktuell detaljplan ligger i linje med de övergripande 

målen i Göteborgs stads översiktsplan om en tät och tillgänglig stad. Genom att förtäta, 

komplettera och utveckla staden där befintlig infrastruktur, service och kollektivtrafik kan 

nyttjas skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. En utveckling i 

befintlig struktur gör att kompromisser och ställningstaganden mellan olika intressen 

måste ske. I planarbetet har olägenheten som luktpåverkan ställts mot de andra värden 

som planen skapar i form av stadsmiljö och utveckling av industriområdet till blandstad. 

Exploateringen är också det första området för omvandlingen av verksamhetsområdet och 

attraktiviteten i boendemiljön är starkt beroende av att en tillräckligt stor exploatering 

möjliggörs. Sammantaget anser stadsbyggnadskontoret att de mervärden som skapas 

genom exploateringen överstiger den olägenhet som uppkommer i form av luktpåverkan. 

Planområdet kommer omgärdas av befintliga verksamheter under många år. 

Omkringliggande verksamheter behöver vid en framtida utveckling ta hänsyn till den nya 

bebyggelsen och inte öka sin lukt- eller bullerstörning så att riktvärdena presenterade i 

planbeskrivningen överskrids.  

Ekonomiska konsekvenser 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal är tecknat för alla fastigheter 

utom Högsbo 34:13. Planavtal för fastigheten Högsbo 34:13 ska tecknas innan 

tillstyrkandet av detaljplanen.   

Exploatörerna är till största delen markägare och ska bekosta den största delen av 

utbyggnad av allmän plats. Exploatörerna ska också vara med och bekosta åtgärder i den 

befintliga trafiklösningen utanför detaljplanen, bland annat ny busshållplats och ny gång- 

och cykelväg i Marconimotet. Exploatören ska också bekosta hantering av dagvatten. 

Kostnadsfördelning regleras i exploateringsavtalet.  

Fastighetskontorets beräkningar visar ett negativt projektnetto på cirka 40 miljoner 

kronor. Det finns förväntade intäkter från försäljning av kvartersmark för skola samt 

marginella delar för bostäder som kommer att minska det negativa projektnettot, det 

förväntas dock fortsatt vara ett negativt projektnetto. 

Det negativa projektnettot motiveras med att detaljplanen är omfattande och berör ett 

stort område vilket gör att infrastrukturella åtgärder måste vidtas som inte bara är till 

nytta för planen utan för ett större område för både befintliga och kommande boende norr, 

väster och söder om. Bland annat stärks kopplingarna för mjuka trafikanter över Dag 

Hammarskjöldsleden och en cykelbana tillkommer längs Olof Asklunds gata. 

Detaljplanen medför även anläggandet av en stadsdelspark med en större lekplats. Detta 

är åtgärder som kommer vara till nytta för fler av stadens medborgare än enbart de inom 
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detaljplanen varför staden är med och bekostar delar av dessa nyanlägganden och 

standardhöjningar. 

Detaljplaneförslaget bidrar starkt till att uppnå det bostadspolitiska målet, att möjliggöra 

fler bostäder i den bebyggda staden samt skapa ny gång- och cykellänk över 

Marconimotet.  

Den nya gatustrukturen kommer att innebära ökade kostnader i drift för Trafiknämnden. 

De nya parkerna samt förvaltningen av nödvändiga blocksäkrande åtgärder på naturmark 

innebär ökade kostnader för Park- och Naturnämnden. Park- och Naturnämnden har 

påpekat att det inte finns medel avsatta för denna förvaltning. Park- och 

Naturförvaltningens begränsade driftsbudget har medfört till att arbetet med planläggning 

av allmän plats har försvårats. Stadsbyggnadskontoret har vägt in frågan om en 

helhetsmiljö och i denna har de allmänna platserna en stor betydelse. Det är av stor vikt 

att området med många boenden och hög exploatering kommer ha tillräckliga ytor för 

NATUR, PARK och TORG och hänsyn har därav inte tagits till Park- och 

Naturförvaltningens driftsbudget. 

Barnperspektivet 
Då det är flera skolor som föreslås i planområdet har stort fokus i trafikförslaget legat på 

att skapa säkra gång- och cykelvägar samt att skapa en trygg trafiksituation.  

Ur ett barn- och ungdomsperspektiv är tryggheten i hela området och framför allt runt 

förskolorna och skolan viktig. Förskolans utemiljö är i förslaget något mindre än 

ramprogrammets rekommendationer per barn, men förskolorna ligger i anslutning till 

park och naturområde vilket kan kompensera för den yta som inte kunnat tillgodoses 

inom fastigheterna.  

Stora ytor allmän plats medges i planförslaget vilka blir vistelsemiljöer både för boende 

inom och utanför planområdet. Gårdarna, gaturummen, torget de gröna ytorna ska utgöra 

platser för samspel för barn och vuxna. Den nya stadsdelsparken blir tillgänglig för barn i 

alla åldrar, den västra delen föreslås vara vildvuxen och kuperad medan den östra delen 

blir en ny mötesplats i och med att en stor lekplats förslås anläggas.  

En SKA/BKA har genomförts och legat till grund för avvägningar i planarbetet.   

Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet 
Möjlighet till olika upplåtelseformer ger förutsättningar för mångfald och möten mellan 

människor och kan därigenom motverka segregation. Skolan förväntas användas av fler 

än de som bor i det absoluta närområdet.  

Genom planförslaget ökar tillgängligheten till naturreservatet Änggårdsbergen.  

Detaljplanen möjliggör för en expressbusshållplats vilken ger nytta även för boende på 

andra sidan Dag Hammarskjöldsleden. Standardhöjande åtgärder kommer att genomföras 

på de befintliga gångtunnlarna under Dag Hammarskjöldsleden och området kommer få 

ökad belysning för ökad trygghet. 

Inom planområdet föreslås flera parker och ett torg, vilka alla kan bli mötesplatser för 

både äldre och yngre samt kvinnor och män. En ny stadsdelspark med en större lekplats 

planeras. Det finns även god möjlighet att skapa bra offentliga rum i övrigt då 
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gatumarken är kommunal. Fler och bättre kopplingar in i området skapas både genom 

ytterligare kopplingar till planområdets större stråk (A Odhners gata och Olof Asklunds 

gata) men även till Flatås och Frölunda genom en bättre koppling via Marconimotet. 

Planen bidrar med närliggande service för boende i närområdet. Området är idag 

verksamhetsområde och folktomt stora delar av dygnet. Detaljplanen medger bostäder, 

verksamheter, kontor och skolor vilket innebär att området kommer att vara mer befolkat 

upplevas tryggare under dygnet.  

En fullstor sporthall medges vilken skapar möjlighet för föreningsliv och aktiviteter även 

kvällstid även för boenden utanför planområdet.  

Miljöperspektivet 
Planen bedöms inte ha någon negativ påverkan på miljömålet Begränsad klimatpåverkan 

eller på miljömålet Bara naturlig försurning. Detaljplanen ligger inom mellanstaden och 

möjliggör en utökad kollektivtrafik och goda cykelpendlingsmöjligheter. Ett 

verksamhetsområde omvandlas till blandstad och även om boendetrafiken inom området 

kommer att öka minskar lastbilstrafiken inom området.  

Luftutredningen som tagits fram under planarbetet visar att miljökvalitetsnormen för luft 

klaras inom området. Göteborg stads miljömål för kvävedioxid riskerar dock att 

överstigas vid Olof Asklunds gata men inga bostäder föreslås längs gatan.  

För delmålet Förorenade områden har detaljplanen en positiv effekt genom att förorenade 

områden inom området kommer att saneras till följd av den nya markanvändningen.  

Detaljplanen bedöms inte ha negativ inverkan på målet Grundvatten av god kvalitet utan 

snarare positiv då förorenad mark renas och dagvatten som idag är orenat kommer att 

renas.  

En positiv påverkan på delmålet Attraktiv bebyggelsestruktur förväntas ske i och med att 

planområdet omvandlas från ett industriområde till en blandstad med nya mötesplatser, 

parker och varierad bebyggelse i skala och struktur. Bostäder i vissa lägen har 

industribullernivåer högre än riktvärdena, vilket är negativt. 

Målet om ett Rikt växt- och djurliv bedöms få en negativ påverkan på grund av 

exploatering eller förändrat nyttjande av naturområden som i programmet klassades vara 

av påtagligt naturvärde, samt ett stort exemplar av den fridlysta murgrönan som kommer 

försvinna. Jämfört med gällande detaljplan utökas området betecknat som PARK i 

grönkilen något, och ett område som är parkering i gällande plan blir istället NATUR. 

Kompensationsåtgärder har behandlats inom planarbetet. En allé påverkas av 

exploateringen och dispens har givits och har krav på kompensationsåtgärder för de 

värden som påverkas. 

Närheten till Änggårdsbergens naturreservat med sina stora kvaliteter som strövområde 

och för naturstudier bedöms medverka till såväl det nationella som det lokala 

miljökvalitetsmålet med avseende på människors tillgång till goda natur- och 

kulturmiljöer. 

Övriga miljömål bedöms inte beröras av planen. Vissa områden berördes i 

planprogrammet som föregick detaljplanen men har inte bäring på det nu aktuella 

planområdet. 
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Översvämningsproblematiken har behandlats inom ramen för planarbetet främst i den 

parallella processen med framtagen genomförandestudie där stort fokus legat på att finna 

lösningar för att delvis även hantera befintlig översvämningsproblematik som finns 

nedströms.   

Omvärldsperspektivet 
Det råder bostadsbrist i landets storstadsregioner. Att arbeta med bebyggelseutveckling 

genom förtätning av den befintliga staden är en aktuell fråga. Att bygga inom befintliga 

bostadsområden ger möjlighet till ökat underlag för kollektivtrafik, ökat underlag för 

närliggande service och en möjlighet för staden att bygga vidare på den befintliga 

infrastrukturen.  

En tätare stad kan ge motiv för ett minskat bilberoende med en ökad närhet till samhällets 

funktioner. Den rådande bostadsbristen och behovet av att bygga inom/intill befintliga 

verksamheter innebär en påverkan på de som redan bor i staden och en ökad påverkan på 

befintliga miljöer.  

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankartor med bestämmelser  

2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Grundkartor  

4. Illustrationsritning  

5. Granskningsutlåtande 1 

6. Granskningsutlåtande 2 

7. Fastighetsförteckning 

8. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

9. Miljökonsekvensbeskrivning  

10. Kvalitetsprogram 

Avtal  

11. Avtal gällande luktemissioner Kahls kaffe 

12. Avtal gällande industribuller Kahls kaffe 

13. Avtal gällande industribuller Bodycoat 

Utredningar 

14. Mobilitets- och parkeringsutredning 

15. Riskbedömning 

16. Bergsbesiktning 

 

 

Övriga handlingar finns tillgängliga på stadens hemsida.   
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Ärendet  
Detaljplanen är den första i området ur programmet för utveckling av nordöstra Högsbo 

och innebär ett tillskott på ca 1900 lägenheter, stor andel centrumändamål, två parker 

samt skoländamål. Området föreslås få en tät kvartersstruktur, till största delen mellan 4-8 

våningar med 7 högre byggnader på 16 våningar. Projektet är en del av BoStad2021 och 

kommer byggas ut i etapper. Området påverkas av industribuller och lukt från 

verksamheter.   

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet är beläget vid Marconimotet, cirka 5,5 kilometer söder om Göteborgs 

centrum. Planområdet omfattar cirka 17 hektar och marken ägs av Platzer, Wallenstam, 

Ytter bygg, Vilhemsson & Carlsson och Göteborgs Stad. Syftet med detaljplanen är att 

omvandla ett industriområde till en blandad stadsdel med stort inslag av bostäder samt ny 

skola, nya förskolor, kontor, handel samt parker. Planen innebär ett tillskott på ca 1900 

lägenheter, möjlighet till centrumändamål i hela planområdet, förhöjda våningshöjder 

utmed viktiga stråk och centrumändamål som krav i bottenvåningar i strategiska lägen. 

Planen innehåller också samhällsservice som skola F-9 beräknad för ca 900 elever samt 

16 förskoleavdelningar. Lägenheterna kommer byggas ut i etapper under ett antal år. 

Området kommer att byggas ut etappvis med en första etapp som innehåller ca 500 

bostäder, detaljplanen ingår i BoStad2021 och ambitionen är att de första 200 bostäderna 

ska vara färdiga under 2021 med det förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft kvartal 1 

2020. 

Pågengruppen (Xtera, Pågens och Lilla Harrie Valskvarn) drog sig efter den första 

granskningen ut ur planarbetet. Till följd av att de inte längre var delaktiga i planarbetet 

och meddelade att de inte var intresserade av att genomföra åtgärder på deras 

verksamheter har planen arbetats om efter de förutsättningarna. Pågens och Lilla Harrie 

Valskvarns lukt- och bullerpåverkan medför att delar inom planområdet som ligger 

närmast verksamheterna inte längre var lämpliga för bostäder. Till den andra 

granskningen flyttades ett parkeringshus mot verksamheten, högdelar ligger nu i planens 

östra delar och 8 våningar höga bullerskärmar infördes i de mest utsatt delarna. 

Planområdet gör fortsatt ett mindre intrång på Xteras mark. Intrången medför att ett 

cykelgarage och ett par parkeringsplatser behöver flyttas. Intrången sker för att skapa 

trygga och säkra lösningar för gående och cyklister. 

Gestaltningsidéen i området är att bygga kvartersstad med en relativt hög 

exploateringsgrad. I planområdet avsätts även ytor för allmän plats i form av 

stadsdelspark och bostadsnära park för att kompensera för en del av den utemiljö som blir 

begränsad på kvarterens gårdar. Kvarteren är utformade med en lägre höjd i söder och en 

högre bebyggelse åt norr för att få in solljus på gårdarna men ändå hålla en hög 

exploatering.  Kvartersstrukturen har en bas på mellan 4 till 8 våningar samt högdelar på 

16 våningar, de flesta kvarteren är slutna med tydlig gräns mellan privat och allmän plats. 

För att skapa en levande stadsdel och att det inte ska vara en enformig användning ställs 

höga krav på centrumändamål längs med huvudstråken vilka är tänkta att aktivera 

gaturummen i området. För att skapa en god helhet finns ett kvalitetsprogram framtaget. 

Kvalitetsprogrammet reglerar många kvalitéer som inte är låsta genom planbestämmelser. 

Viss del av utformningen regleras dock genom planbestämmelser bland annat med krav 
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på att bottenvåningarna ska utformas med särskild omsorg. Det finns även höga 

ambitioner för hur gaturummen gestaltas som bland annat innebär att delar av 

gångfartsgatorna får kvalitéer så som linhängd belysning. Kvalitén på den allmänna 

platsen bedöms också kunna hållas hög genom att det parallellt med planen har 

genomförts en genomförandestudie vilket ökar möjligheten för att de planerade 

trädraderna i området inte kommer i konflikt med framtida ledningar.  

Parkering löses genom ett parkeringshus ovan mark och genom att tillåta underjordisk 

parkering under kvarteren. En mobilitets- och parkeringsutredning är framtagen vilken 

visar på möjlighet för samutnyttjande i planområdet. Mobilitetsavtal har tecknats för de 

flesta kvarter inom planområdet. 

Detaljplanen upprättas enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900.  

Detaljplanen är den första i omvandlingen av nordöstra Högsbo från industriområde till 

tät blandstad i enlighet med Program för nordöstra Högsbo dnr 0600/13. Planområdet 

består idag av arbetsplatser och syftet är att området även i fortsättningen kommer att ha 

en stor andel arbetsplatser för att på så sätt vara aktivt under större delen av dygnet och 

därmed ge underlag för service, handel och kollektivtrafik.  

Ett av tre förslag för trafikstrukturen i pågående Fördjupning av Översiktsplan för 

Högsbo och Dag Hammarskjöldsleden anger läge för spårväg i Olof Asklunds gata. Den 

fördjupade översiktsplanen har inte tagit hänsyn till pågående markomvandling, plats för 

spårväg har inte behandlats i detaljplanearbetet.  

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Gällande detaljplan F2803, 

vann laga kraft 1956 och omfattar större delen av planområdet. Grönkilen, den blivande 

stadsdelsparken, redovisas som natur medan resterande del redovisas som industrimark. 

Planens genomförandetid har gått ut. Övriga gällande detaljplaner F3214 (1969), F3330 

(1972) och F3353 (1973) redovisar industriändamål samt en del parkering, natur- och 

gatumark. Hela planområdet ingår i Program för utveckling av Nordöstra Högsbo, 

godkänt i Byggnadsnämnden november 2016.  

Planavtal har tecknats med intressenterna för alla fastigheter utom Högsbo 34:13, avtal 

kommer tecknas med Platzer för fastigheten Högsbo 34:13 innan tillstyrkandet. Förslaget 

överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-

02-26.  

Granskning 2 

Inkomna yttranden under granskning 2 berör i huvudsak frågor som redan har tagits upp 

eller har behandlats i planarbetet tidigare. Allvarligaste invändningen kommer från miljö- 

och klimatnämnden som avstyrker bostäder och skola inom detaljplanen med hänvisning 

till främst störningar i form av industribuller och luktpåverkan från bageriverksamheten 

väster om planområdet. Det finns även starka synpunkter från privata verksamhetsaktörer 

och fastighetsägare i direkt närhet till planområdet som framför att detaljplaneförslaget 

kommer att innebära en betydande påverkan för möjligheten att utveckla/utöka deras 

verksamheter/fastigheter. En fastighetsägare framför även att risk för brand i ett 

däckhotell i deras lokaler inte är behandlad i riskutredningen. Park- och naturnämnden 

anser att förslagen gångväg i söder ska utgå ur alla planhandlingar med avseende på risk. 

Park- och Naturnämnden framför även önskemål om att naturmarken ska utgå ur 

detaljplanen. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
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PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att 

prövas av Länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen anser att det är beklagligt att alla de 

åtgärder som planerades i tidigare förslag för att minska luktspridningen inom 

planområdet nu inte kommer till stånd. Lukten riskerar att leda till störningar för de 

boende och i förlängningen inskränkningar i Pågens verksamhet. Länsstyrelsen kan inte 

göra någon annan bedömning än kommunen att lukten inte kan förväntas ge negativa 

hälsoeffekter men ser stor risk att den framtida boendemiljön blir sämre än förväntat. 

Länsstyrelsen hänvisar till att miljöförvaltningens yttrande bör väga tungt i frågan om risk 

för olägenhet gällande luktpåverkan då de är tillsynsmyndighet. 

Stadsbyggnadskontoret anser att aktuell detaljplan ligger i linje med de övergripande 

målen i Göteborgs stads översiktsplan om en tät och tillgänglig stad. Genom att förtäta, 

komplettera och utveckla staden där befintlig infrastruktur, service och kollektivtrafik kan 

nyttjas skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar stadsutveckling. Att utveckla och 

omvandla det befintliga verksamhetsområdet till blandstad är även i linje med det 

program som finns för området. En utveckling i befintlig struktur gör att kompromisser 

och ställningstaganden mellan olika intressen måste ske. Planområdet kommer omgärdas 

av befintliga verksamheter under många år. Omkringliggande verksamheter behöver vid 

en framtida utveckling ta hänsyn till den nya bebyggelsen och inte öka sin lukt- eller 

bullerstörning så att riktvärdena presenterade i planbeskrivningen överskrids. Tidigare har 

detta beskrivits som att ingen ökad påverkan får ske från andra omkringliggande 

verksamheter. Det finns dock i vissa lägen rum för viss ökning utan att riktvärden 

överskrids, ett förtydligande kring detta är infört i planbeskrivningen.  

Nya förutsättningar 

Till följd av inkomna nya fakta gällande risk för brand i en verksamhet intill planområdet 

har en komplettering av riskutredningen tagits fram. Denna visar på att det inte föreligger 

någon risk för skolverksamheten eller behov av krav på planbestämmelser med avseende 

på risk.  

Efter att planen gick ut på granskning 2 skedde ett ras intill pegmatitbrottet norr om 

planområdet. Till följd av detta har en kompletterande bergsbesiktning genomförts. 

Denna visar på att tidigare bedömningen kring naturområdet i och intill planområdet 

fortsatt bedöms som säker förutsatt att föreslagna bergssäkringsåtgärder genomförs.  

Justeringar efter granskning 2 

Skyddsbestämmelse i naturmark har införts för att förtydliga att åtgärder inom 

naturmarken som avser bergssäkring ska genomföras. 

Prickmark vid skolkvarterets östra gräns utökas för att till viss del efter nya fakta om att 

fastigheten hyser ett däckhotell. 

Ett u-område har införts för skolkvarteret för allmänna ledningar. 

E-område har justerats 1 meter för att möjliggöra en ändamålsenlig tryckstegringsstation. 

Skyfallsbestämmelse har införts i två kvarter som bekräftar rekommendationer i 

skyfallsutredningen, dessa bestämmelser har även utformats utifrån tillgänglighet och 

stadsmässighet. 

Texten från den tidigare framtagna buller-PM har införts i planbeskrivningen. 
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Det parallella arbetet med mobilitets- och parkeringsutredning har färdigställts.  

Industribullerbestämmelse har förtydligats. 

De justeringar som är gjorda är avstämda med berörda parter och anses därmed inte vara 

så avsevärda förändringar av planförslaget att en ny granskning krävs.  

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 

planhandlingarna och vissa plantekniska mindre justeringar har genomförts. 

Kvarstående erinringar finns från fastighetsägare till angränsande fastigheter gällande 

deras synpunkter gällande förslagets påverkan på deras nuvarande verksamhet samt dess 

utvecklingsmöjligheter. Park- och naturnämndens yttrande har delvis tillgodosetts. 

Miljönämndens synpunkter har inte tillgodosetts.  

Ärendets handläggning 

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

karaktären att den ska hanteras med utökat planförfarande och antas av 

Kommunfullmäktige.  

Tidigare fattande beslut av byggnadsnämnden:  

 

2016-03-22 uppdrag att upprätta detaljplan  

2016-11-22  godkännande av program för nordöstra Högsbo 

2016-12-20  beslut om att gå ut på samråd för detaljplanen 

2017-06-21  beslut att granska detaljplanen efter det att resultat från 

miljökonsekvensbeskrivning och industribullerutredning är inarbetade 

i planhandlingarna 

2019-05-21  beslut att låta granska detaljplanen en andra omgång 

 

Program för Nordöstra Högsbo, Dnr 0600/13 med samrådsredogörelse går att läsa på 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att planens utformning på ett ändamålsenligt sätt svarar 

mot de utmaningar och förutsättningar som gavs i programmet och ser positivt på 

planförslaget som ger möjlighet att skapa en ny stadsdel med bostäder, handel och 

service. Planområdet är lokaliserat direkt intill Änggården i ett läge nära till en stor 

mängd arbetsplatser samt med möjlighet för goda kommunikationer till centrum. 

Detaljplanen är även naturlig med avseende på planeringen av en framtida stadsboulevard 

längs med Dag Hammarskjöldsleden. Planförslaget innebär att flera verksamheter inom 

planområdet kommer att behöva omlokaliseras eller eventuellt försvinna i och med att de 

befintliga verksamheterna inte ryms inom den nya kvartersstrukturen. Detaljplanen har 

anpassats så att befintliga verksamheter utanför planområdet ska kunna ligga kvar med 

dess nuvarande användning. 

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

kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. I samråd med Länsstyrelsen har staden gjort 

bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. 

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar påverkan från buller, lukt, markmiljö, skyfall 

och sociala konsekvenser. Miljökonsekvensbeskrivningens sammanvägda bedömning är 

att detaljplanens negativa konsekvenser inte är betydande.   

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt


 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 10 (12) 

   

   

Trafikbullersituationen är sådan att genomgående lägenheter krävs vid Olof Asklunds, A. 

Odhners, och J.A Wettergrens gata för att möjliggöra bostäder. Bullerutredningen har 

också inneburit att vissa av de höga byggnaderna har studerats extra noggrant gällande 

planlösningar för att klara riktvärdena. Kontoret bedömer att det finns lämpliga lösningar 

för att hantera detta.  

En av de större störningarna i området är industribuller från Pågens och Lilla Harrie 

Valskvarns verksamheter som idag ligger på nivåer som överskrider gällande riktvärden 

för att medge bostäder i alla delar av detaljplanen. Planförslaget har anpassats med 

förutsättningen att inga åtgärder genomförs på verksamheterna. Anpassningarna innebär 

större skärmar på upp till 8 våningar mellan ett par av kvarteren samt att i delar mot 

huvudstråken inte möjliggör för bostadsändamål. Dessa åtgärder ger en negativ effekt på 

stadsbilden. Alternativet är att inte genomföra exploateringen i denna omfattningen och 

enbart planlägga en mindre del i öster. En mindre exploatering skapar dock inte ett 

tillräckligt underlag för att bli en attraktiv boendemiljö. Stadsbyggnadskontoret bedömer 

att intresset av att skapa en så stor exploatering som möjligt väger tungt då det är den 

första omvandlingen av området till en blandstad. Den mindre exploateringen skulle 

riskera att bilda enskilda bostadskvarter i ett industriområde. Även Kahls kaffe och 

Bodycote alstrar industribuller som påverkar en planläggning för bostäder. Avtal mellan 

dessa och exploatörerna är undertecknade vilka reglerar eventuella bulleråtgärder.  

Verksamhetsutövarna Pågens och Lilla Harrie Valskvarn har under planprocessen 

erbjudits möjlighet att vidare utreda och avtala om att genomföra åtgärder på 

verksamheterna på exploateringens bekostnad för att minska störningarna. Detta 

erbjudande har avböjts av verksamhetsutövarna. Utredningar som togs fram till 

granskning 1 visar på att åtgärder är möjliga att genomföra både gällande lukt och buller. 

Verksamhetsutövarna har meddelat att de anser att föreslagna lösningar är orealistiska. 

Stadsbyggnadskontoret har inte kunnat fortsätta utreda specifika åtgärder utan en 

medverkan från verksamhetsutövarna.  

Planområdet påverkas idag av luktstörningar från framförallt två verksamheter. I samband 

med exploateringen planeras åtgärder att genomföras på Kahls kaffe som har en mindre 

angenäm lukt från sitt rosteri. Ett avtal mellan exploatörerna och verksamhetsutövaren är 

upprättat och undertecknat som reglerar åtgärder för att minska luktpåverkan. För 

bageriverksamheten Pågen planeras idag inga åtgärder att genomföras. I Sverige finns 

inga riktvärden för luktnivåer men lukten från bageriverksamheten kommer vara stor. 

Lukten bedöms inte vara hälsovådlig men kan anses medföra en stor olägenhet i 

boendemiljön då den för bageriet kommer att överskrida två luktenheter. Olägenheten kan 

minskas i inomhusmiljön genom t.ex. rening av luften. I planarbetet har olägenheten som 

luktpåverkan ställts mot de andra värden som planen skapar i form av stadsmiljö och 

utveckling av industriområdet till blandstad. Exploateringen är också det första området 

för omvandlingen av verksamhetsområdet och attraktiviteten i boendemiljön är starkt 

beroende av att en tillräckligt stor exploatering möjliggörs. Sammantaget anser 

stadsbyggnadskontoret att de mervärden som skapas genom exploateringen överstiger 

den olägenhet som uppkommer i form av luktpåverkan. 

Exploateringen är hög i förslaget, på ett flertal platser föreslås 16-våningshus. Kontorets 

bedömning är att området tål ett antal byggnader som når upp till 16 våningar. I och med 

att en ny struktur skapas är området inte så känsligt för högre delar. Placeringen innebär 

att siktlinjer från rösen på Änggårdsbergen till viss del skyms men att påverkan inte är 
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påtaglig. Genom att tillåta några högre byggnader kan lägre byggnadshöjder föreslås på 

den södra delen av kvarteren för att öka möjligheterna att få in solljus gårdarna och för att 

få en variation mot gatan, samtidigt som en hög exploatering hålls. Inga befintliga 

bostäder skuggas. Kontoret anser att den struktur som förslaget har landat i är lämplig, 

nästan alla kvarter har en direkt koppling till grönstruktur vilket bidrar till att en attraktiv 

boendemiljö möjliggörs.  

Den höga exploateringen har fört med sig att planen tillgodoser drygt 31 kvadratmeter per 

barn på förskolegårdarna vilket ligger något under ramprogrammets riktlinjer på 35 

kvadratmeter per barn. Avsteget motiveras med förskolornas lägen intill grönstruktur.  

En viktig fråga i planarbetet har varit planens påverkan på trafikmängderna i området. 

Området ligger inom utbredningsområdet för åtgärdsvalsstudie för södra Mellanstaden 

vilken syftar till att hitta åtgärder som resulterar i att trafikstrategin kan uppfyllas i 

området. Planen bidrar till flera åtgärder för förbättrad mobilitet i området. Gång- och 

cykelstråken förstärks genom området, i Marconimotet (utanför planområdet) och söderut 

mot Högsbo 421. Ett nytt läge för busshållplats för expressbuss studeras vid 

Marconimotet (utanför planområdet) och Västtrafik har gett en god prognos om att 

expressbuss ska kunna stanna här samt att befintlig buss genom området ska uppgraderas. 

Området får också flera funktioner vilka underlättar att leva inom området utan att vara 

beroende av bil. Framtagen mobilitets- och parkeringsutredning visar på hur 

samutnyttjande kan ske i enlighet med att uppfylla trafikstrategin om ett minskat resande 

med biltrafik. Det faktum att området är ett verksamhetsområde idag som alstrar trafik 

har också vägts in i den samlade bedömningen om planens påverkan på trafikmängderna.  

Området ligger på gränsen mellan zon B och C enligt gällande parkeringspolicy. Enligt 

parkeringspolicyn kan planchef ta beslut om att delar av områden som ligger nära 

zongränsen kan räknas enligt det lägre p-talet för att främja hållbara transportmedel. 

Beslut att området delvis ska räknas inom zon B är taget.  

Cirka en hektar grönområde tas i anspråk, marken är enligt naturinventering (från 

programskedet) angiven som högt naturvärde. Marken är dock idag redan planlagd för 

industriändamål, ny användning blir bostadsändamål, förskolegård och skola. 

Förändringen motiveras av att kunna skapa bebyggelse längs med större delar av stråken i 

området för att få till en stadsmässighet och trygghet längs med gatorna. Planområdet får 

i aktuellt förslag, med tanke på sin lokalisering en något låg andel park- och naturmark 

per person, ca 8,8 m2 per person (Park- och Naturförvaltningens målsättning är 10 m2). 

En stor del kvartersmark, vilken är angiven som industrimark får ändrad användning till 

parkmark. I det fortsatta arbetet med detaljplaner för programområdet kommer ytterligare 

industrimark behöva få ändrad användning till parkmark för att få en god andel park i 

hela programområdet. Planområdet angränsar till Änggårdsbergens naturreservat, vilket 

dock är mycket brant mot planområdet och inga anlagda stigar i finns i direkt närhet. I 

och med att frågan om förvaltning inte kunnat lösas ser det inte ut som att detaljplanen 

kan säkra att stigar angörs från området till Änggårdsberget. Detaljplanen medger dock 

stigar.  

Skyfallsutredningen visar på att framkomligheten för räddningstjänst inte uppnår Stadens 

riktlinjer längs med Olof Asklunds gata och runt kvarteret längst i norr. I arbetet med 

genomförandestudien för planen studeras fortsatt höjderna för allmän plats, höjderna 

kommer att anpassas så långt som möjligt för att förbättra framkomligheten. Situationen 
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förvärras dock inte jämfört med idag och alla kvarter nås av Räddningstjänsten varför 

bedömningen är att förslaget ändå är lämpligt ur framkomlighet/tillgänglighetssynpunkt.  

Skyfallsutredningen visar på vissa lägen där vatten når sådana nivåer att åtgärder krävs. I 

två lägen har det efter granskningen införts bestämmelser för att bekräfta nivåer för 

färdigt golv i skyfallsutredningen. Planbestämmelsen frångår delvis rekommendationen i 

skyfallsutredningen och de rekommendationerna som ges i tillägg till översiktsplanen 

med reglering av färdigt golv. Bakgrunden är att tillgänglighet och stadsmässighet med 

entréer mot gatan i enlighet med planens intentioner vägts in. Planbestämmelsen reglerar 

istället för nivå på färdigt golv att översvämningsskydd ska anordnas om öppningar i 

fasad finns under den rekommenderade nivån. Tekniska lösningar bedöms vara den 

lämpligaste lösningen även om åtgärden medför en något ökad risk för skador vid skyfall. 

Samlad bedömning 

En utveckling i befintlig struktur gör att kompromisser och ställningstaganden mellan 

olika intressen måste ske. Att planlägga för bostäder i ett befintligt industriområde har 

krävt lösningar som enskilt kanske inte skulle anses vara den lämpligaste lösningen men 

som i en helhet bidrar till att skapa en stadsmässighet och den goda boendemiljö som 

eftersträvas. Två av de större frågorna har rört hanteringen av påverkan av industribuller 

och lukt som dels påverkat bebyggelsens utformning och bedömning av lämplig nivå på 

störning av lukt. Befintliga verksamheters möjlighet att finnas kvar och vilken möjlighet 

till framtida utveckling som finns har vägts in. Planområdet kommer omgärdas av 

befintliga verksamheter under många år. Omkringliggande verksamheter behöver vid en 

framtida utveckling ta hänsyn till den nya bebyggelsen och inte öka sin lukt- eller 

bullerstörning så att riktvärdena presenterade i planbeskrivningen överskrids. Tidigare har 

detta beskrivits som att ingen ökad påverkan får ske från andra omkringliggande 

verksamheter. Det finns dock i vissa lägen rum för viss ökning utan att riktvärden 

överskrids. Sammantaget bedömer stadsbyggnadskontoret att föreslagen bebyggelse som 

en helhet är en lämplig avvägning mellan enskilda och allmänna intressen.  
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