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Fastighetskontoret
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Ställningstaganden
Förslag till beslut
Planbesked

Positivt

Beslutsgrund
Förslaget tillskapar mellan 60 till 65 nya bostäder med butiker och service i form av
trygghetsboende, en form som saknas i området, och i sammanhang kommer förslaget att utvecklas med hänsyn till arkitektur och karaktär i området. Trygghet och säkerhet är huvudfrågor inom projektet som ska bidra till en stadsmässig komplettering.
Vid ett positivt planbesked kommer den nya bebyggelsen att berika och stärka de sociala aspekterna i området. Förslaget är också i linje med ÖP:s inriktning, det ligger
dock inte inom prioriterade utbyggnadsområden.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att en komplettering med bostäder, parkering och
butiker vid Fjällbogatan är lämpligt att pröva i detaljplan.

Läge
Området ligger i direkt anslutning till Utbyvägen och närheten till kollektivtrafik är
god, genom busshållplats Frimästaregatan där buss 159 samt 167 angör idag. På den
ena fastigheten (Utby 753:489) finns idag småskalig handel bestående av restaurang
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och grönsakshandel (tillfälligt bygglov och arrende) och på den andra fastigheten
(Utby 753:487) finns idag garagebyggnader uppförda med tomträtt. Tidigare fanns
en bensinstation på den yta som används för restaurang och grönsakshandel. På platsen finns också en mindre återvinningsstation.

Sammanfattning av ansökan
Syftet med förslaget är att riva befintliga byggnader för att möjliggöra preliminärt ca
60–65 nya bostäder i flerbostadshus samt om möjligt lokaler för handel/service inom
ett område beläget i Utby. Dessutom föreslår sökanden att bygga parkeringshus med
48 platser.
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I begäran pekar fastighetskontoret på ett behov av tjänster som butiker och affärer för
att ersätta befintliga butiker.
Enligt fastighetskontoret har arrendeavtalen inom Utby 753:489 korta avtals- och
uppsägningstider. Avtalet löper utan tidsbegränsning men kan sägas upp av kommunen efter utgången av i avtalet bestämda tidsperioder. Den första tidsperioden är 60
år och sträcker sig till 2019-11-24, därefter är det tidsperioder om 40 år. På andra sätt
syftar fastighetskontoret att utveckla samt stärka området och stråket med fler bostäder och skapa förutsättning för handel/service samt om möjligt se om befintlig handel kan vara kvar.

Bedömning av begäran
Nedan följer beskrivning av aktuell plats samt vilka planeringsförutsättningar som
råder där.

Styrande dokument och tidigare beslut

Enligt översiktsplan fastigheterna ligger inom bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. Bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor mm. Blandning av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd.
Planområdet ligger utanför prioriterade utbyggnadsområden enligt Strategi för utbyggnadsplanering.
Gällande detaljplan akt.nr 3079 anger bensinstation respektive biluppställning, vilket
innebär att det är mindre lämpligt så nära bostäder.
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Dp. är betecknat område för användas endast för biluppställning.
Gd. är betecknat område för användas endast för bensinstation.

Stadsmiljö
Den aktuella fastigheten består av två delar som ligger inom villaområde och små
hus. Förslaget innebär enligt ansökan ny bebyggelse för flerfamiljshus istället för de
befintliga byggnaderna. På andra sidan av fastigheter åt söder finns reparationsverkstäder för spårvagn och tåg, vilket innebär att det måste utredas noggrant i detaljplan.
Området saknar flerfamiljshus och sökande föreslår att utveckla fastigheterna med
denna inriktningen för att komplettera området. Enligt förslaget kommer stadsbilden
att påverkas av föreslagna byggnadsvolymer, som är mellan 3 och 6 våningar, med
hänsyn till den befintliga stadsmiljön bedöms inte mer än 5 våningar vara lämpligt.
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Utbildningslokaler / bostäder med särskild service
Lokalsekretariatet gör i tidigt skede en bedömning att de nya bostäderna genererar ett
tillkommande behov av minst 15–20 förskoleplatser. I Utbyområdet finns sedan tidigare beslut på att bygga två nya förskolor, och när de blir färdiga ska den provisoriska förskolan vid Utbyvägen 111 avvecklas.
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Den totala förskolekapaciteten i området är troligen tillräcklig för att försörja även
den här aktuella bebyggelsen, men ett slutgiltigt avgörande kan göras först när det
finns mer information om bostädernas typ, storlek och utformning.
Lokalsekretariatet anser oavsett att det i Utby bör planläggas/reserveras mark för en
ny byggrätt som möjliggör en framtida förskola med 6 avd. Ytbehovet handlar om en
byggrätt på ca 1500 kvm (BTA) och en leksyta på ca 3500 kvm.
Grundskolekapaciteten i området är redan utbyggd genom om-/tillbyggnad av Utbynässkolan och två nya grundskolor i den södra delen av Kvibergs området.

Sociala aspekter
Eventuell förslaget ska hanteras utifrån social komplexitetsnivå 2 enligt stadsdelsförvaltningen.
Sammanhållen stad
Inom planområdet finns egentligen inga fysiska barriärer. Vilket innebär att tillgång
till planområdet är tillgängligt från norra, södra och västra sidan för både bilar och
fotgängare, medan på östra sidan är tillgänglig endast för fotgängare. Identiteten av
stadsplanering och arkitektonisk utformning tillhör typen villor och småhus inom
stadsdelen.
Samspel
Tillgången till grönytor med direkt närhet till området är bra, det kan göras vid slutet
av Frimästargatan direkt ansluten till den gröna zonen som ligger i norr av planområdet.

Mot öster finns det möjlighet att ta sig till grönytor, men den tillgången behöver utvecklas att bli rymlig för både cykelbana och gångbana.
Vardagsliv
Förutsättningarna för ett fungerande vardagsliv är mycket goda i planområdet, men
en detaljplan för flerfamiljshus av fastigheter skulle bidra till att öka social miljö i
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området att fullfölja blandstadsintentioner i Utby. Alltså fler bostäder tillkommer till
området med utsikt blandning mellan bostäder, vilket är positiv socialaspekt.
Identitet
Utby är en stadsdel med stark egen identitet som byggts ut under en längre tid med
en viss typ av bostäder, verksamheter, butiker, skolor. Det därför bör den nya byggnaden inte vara ett främmande inslag i området, men bör integreras med sin identitet.
Hälsa och säkerhet
Det är viktig att området inte är starkt påverkat av buller och luftföroreningar på
grund av nära verkstäder. Det är också viktigt att säkerställa säker rörelse i planområdet för alla och enklare tillgänglighet till skolor / förskolor utan barriärer. I det fall en
detaljplan startas bör en barnkonsekvensanalys göras i planprocessen och planen bedöms rymmas inom social komplexitetsnivå 2.

Trafik och parkering
Stadsdelen är uppbyggd enligt trafiksepareringens principer. Det innebär att gatunätet är uppdelat för gång-, cykel- och biltrafikanter och trafiksäkerheten är hög. Fastigheterna har idag parkeringsplats, dessa kommer att ersättas med ett nytt parkeringshus. Tillgängligheten till in/utfart till parkeringshuset måste utredas och behandlas noggrant. Det måste inte påverka på socialaspekter som verksamheter och det
måste isoleras av befolkningsrörelse inom området. Tillgången till kollektivtrafik är
mycket god, det finns busshållplats i närheten.
Utbyvägen är huvudstråk i området med nära koppling till grannskap omgivning, då
bör inte kapacitet för biltrafik och parkeringshus vara ett trafikproblem. Det finns
möjlighet att behandla in/utfart till parkeringshus från Fjällbogatan.

Teknisk försörjning och mark
Aktuellt område är i dag försörjt med teknisk infrastruktur. En översyn kommer därför krävas vid planläggningen speciellt gällande vatten, spillvatten och dagvatten för
att lösa erforderliga anslutningar, och minimera dagvattenavrinning av dagvattnet
som ska lösas inom fastigheten. Planområdet är väl försörjt med allmänt VA-ledningsnät i Fjällbogatan. Kapaciteten på alla befintliga ledningar behöver utredas i ett
senare skede.
När det gäller på elnätet, GENAB har ett befintligt elnät som ligger centralt placerat i
området, men kapacitet måste utredas. GothNet har inga ledningar i planområdet
utan i närheten. Fjärrvärmeledning har begränsad kapacitet i planområdet, alltså behöver förslaget utredas i nästa skede.
Planområdet ligger inom stabilitetszon 2, förutsättningar för initialskred saknas, sekundärskred kan uppkomma. Ler/silt område med marklutning, men det är klassificerats som bra zon för grundarbeten.
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Miljö- och hälsoaspekter
Trafikbuller

Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från
spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
I det fall riktvärdet i den mest utsatta fasaden inte klaras ska hälften av bostadsrummen ska ha fasad mot en sida där nivån är under 55 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA
maximal nivå nattetid.
En uteplats ska klara kraven på 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maxnivå. Om det
finns tillgång till flera uteplatser ska åtminstone en klara kraven. Med uteplats avses
en särskilt anordnad plats utomhus och den kan vara enskild för varje bostad eller gemensam. Man bör även sträva efter att det ska finnas en tyst utemiljö i direkt anslutning till bostaden, oavsett den anordnade uteplatsens placering, exempelvis en gårdsmiljö. Detta kan anses uppfyllt om en betydande del av den utemiljön klarar 50 dBA
ekvivalentnivå och 70 dBA maxnivå.
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Bullersituationen har studerats utifrån tillgängligt material och det bedöms finnas
förutsättningar att klara gällande riktvärden.
Riktvärden för buller bedöms kunna hanteras, men frågan behöver utredas i planarbetet.
Miljökvalitetsnormer

Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet behöver utredas, med avseende på
miljökvalitetsnormer för luftkvalitet och platsens lämplighet för bostäder. Luftkvaliteten bedöms preliminärt god i området.

Samband och beroenden
Planområdet är begränsat till det befintliga villaområdet, det finns inga pågående planer i närheten. Vilket innebär att förslaget kan betraktas som en separat plan inom
fastighetsgränserna.

Genomförande
Ekonomi för planarbetet

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

Avstämning med andra förvaltningar
Ärendet har sänts till SDF Östra Göteborg, Göteborg Energi AB, Kretslopp och vatten, SBK Geotekniker för eventuellt yttrande. Följande yttranden har inkommit:
SDF, Östra Göteborg
Förvaltningens övervägande

Stadsdelsförvaltningen är positiv till bostäder i flerfamiljshus vid Fjällbogatan, på
fastigheterna Utby 753:487 och 753: 489.
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Följande synpunkter på förslaget enligt skiss nr.03:
•

60–65 lägenheter medför ett tillskott av cirka 30–33 barn i åldrarna 0–15 år. Antalet bör kunna hanteras inom befintliga utbildningsenheter i området.

•

Området utgörs idag övervägande av småhusbebyggelse. Ett tillskott av lägenheter i flerfamiljshus ger ökad variation av bostadstyper och upplåtelseformer vilket är positivt.

•

Bostadshusen föreslås få en höjd av max 3 våningar mot Frimästare gatan och
max 5 våningar mot Fjällbogatan/Utbyvägen. En avvägning av lämplig höjd och
utformning bör göras med avseende på den befintliga låga småhusbebyggelsen
och områdets kulturmiljö.

•

Ett parkeringshus i 2 våningsplan föreslås. Parkering i p-hus är ett främmande inslag i området. Ett p-hus kan upplevas som en otrygg miljö både i och runt byggnaden. Om p-hus är en nödvändig förutsättning för planen bör extra noggrannhet
ägnas åt utformning och inramning ur trivsel- och trygghetsaspekter.

•

Den nya bebyggelsen kommer att ligga mellan befintlig småhusbebyggelse och
Utbyvägen. Direkt söder om Utbyvägen har Jernhusen Verkstäder AB ett verksamhetsområde med bl a järnvägsspår och växelanläggning för tåg.
o De nya huskropparna blir ett bullerskydd för befintlig bostadsbebyggelse
vilket är positivt.
o Ljudnivåer från trafik (bilar och bussar) på Utbyvägen och från verksamhetsområdet söderut måste beaktas för de nya bostäderna.

Göteborg Energi AB

Det är viktigt att korrekt utsättning av befintliga kabelstråk utförs och schaktning
för kanalisation sker med stor försiktighet.
Det ska bli ersättningsskyldig om någon kabel eller ledning skadas. Vid schaktningsarbeten i närheten av i mark förlagda ledningar hänvisas till deras gällande Bestämmelser vid markarbeten som omfattar el-, fjärrvärme-, fjärrkyla-, optofiber och gasledningar tillhörande Göteborg Energi AB, Göteborg Energi Gothnet AB, Göteborg
Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB, Partille Energi AB, Partille Energi Nät
AB och Ale Fjärrvärme AB.
Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi har tagit del av er samrådshandling.
GENAB har ett befintligt elnät i området i form av ett kabelskåp med tillhörande
ledningar, centralt placerat i området. Hur detta skall hanteras vid en kommande
exploatering och detaljplaneändring styrs av Markupplåtelseavtalet mellan
Staden
och bolagen inom Göteborg Energi. Se särskilt paragraferna 10, 20 samt
24a.
Med anledning av Trafikkontorets regler kring maskingrävning i närheten av
träd kräver de att träden skall planteras med hänsyn till planerade och/eller
befintliga ledningars placering. De fullvuxna trädens droppkanter skall inte
hamna närmare än 4 meter från nödvändiga ledningsstråk, framför allt gäller
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det planerade områden. Detta är nödvändigt för att de skall kunna utföra deras uppdrag att förse området med el till rimliga elavbrottstider och kostnader.
Med detta sagt ställer sig GENAB positivt till planerna. Göteborg Energi önskar delta i detaljplanens framtagande genom deltagande i möten eller liknande. De önskar få antagandehandling tillskickad oss när denna finns tillgänglig.
Göteborg Energi Fjärrvärme

Fjärrvärmeledning med begränsad kapacitet finns i Fjällbogatan. Utredning
om hur stort effektutrymme pågår. Hur eventuell anslutning skall dimensioneras och utformas får diskuteras/bestämmas när exploatörens/byggherrens
utformning av och effektbehov för planerad byggnation börjar ta form.
I övrigt inga synpunkter på planbeskedet.
Göteborg Energi GothNet AB

GothNet har inga ledningskonflikter. Men de har kanalisation strax utanför
planområdet.
Göteborg Energi är intresserade av att delta i kommande projektering för att
tillgodose behovet av fibertjänster inom planen.
Kretslopp och Vatten

Skyfall
Figuren visar hur planområdet bedöms påverkas vid ett klimatanpassat 100-årsregn.
Stora delar av omkringliggande ytor översvämmas vid ett klimatanpassat 100-års
regn. Inom planområdet översvämmas ytor med upp till en halvmeter. Det är viktigt
att framkomligheten till planområdet säkras eftersom vatten blir stående på omkringliggande gator. Byggnadsfunktionen ska inte påverkas av stående vatten utan fria
vattenvägar ska skapas vid ett skyfall så att vatten leds bort och fördröjs på lämplig
plats. För att framkomlighet till byggnader ska vara möjlig under skyfall ska höjdsättningen utarbetas så att maximalt 20 cm vatten blir stående på vägar och stråk
fram till byggnadsentréer vid ett klimatanpassat 100-års regn. Det är även viktigt att
nybyggnationen inte förvärrar situationen för befintlig bebyggelse i samband med
skyfall.
Dagvatten
Planen ska sträva efter att minimera dagvattenavrinning och fördröjning och rening
av dagvattnet ska lösas inom fastigheten enligt Kretslopp och vattens och miljöförvaltningens krav.
Ledningsutbyggnad
Planområdet är väl försörjt med allmänt VA-ledningsnät i Fjällbogatan, se ledningskarta.
Kretslopp och vattens ledning inom planområdet kan komma att flyttas/slopas beroende på framtida byggnaders placering. Denna flytt bekostas av exploatören/markägaren.
Ledningsrätt kommer eventuellt att krävas för Kretslopp och vattens befintliga ledning om denna ligger kvar, enligt bifogad ledningskarta. Kapaciteten på alla befintliga ledningar behöver utredas i ett senare skede.
Avfall
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För godkänt planbesked vill Kretslopp och vatten att ersättningsplats för återvinningsstationen på Fjällbogatan 55 utreds och säkerställs i eventuellt detaljplanearbete. Befintliga återvinningsstationer i Utby är hårt belastade och det är svårt att hitta
lämplig mark för en ny. Lemmingvallen och en yta bredvid ICA har varit uppe som
förslag tidigare men avslagits. I detaljplanen för Fjällbogatan finns plats för en ny
åvs men denna ska täcka upp för återvinningsstationer som försvunnit i tidigare exploateringsprojekt. Kretslopp och vatten vill därför poängtera att det måste göras
plats för en återvinningsstation även i denna del av Utby för insamling av förpackningar och tidningar från radhus och villor. För nya flerbostadshus ska det göras plats
för sortering av restavfall, matavfall, grovavfall, farligt avfall samt förpackningar och
tidningar.
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SBK Geotekniker

I förprövningar utförs en förenklad kartavläsning med avseende på stabilitet. Om detaljplanen startas behövs en komplett kartavläsning inför startmötet.
Baserat på den förenklade kartavläsningen ser geotekniker inga geotekniska hinder
för att ge ett positivt planbesked för bostäder med parkeringshus och lokaler för handel/service vid Fjällbogatan.
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Mohammed Rshdan
Planarkitekt
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