
Kort sammanfattning 

Dialogmöte 24 november 2016
Gällande bebyggelse på 

Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan



250 nya bostäder i olika boendeformer

Den 24 november genomfördes dialogmöten med drygt 150 anmälda personer 
som bor i närområdet till de planerade bostäderna vid 
Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan. Här sammanfattar vi kort vad som 
presenterades vid dialogmötet. 

Det planeras för ca 250 nya bostäder i olika boendeformer med hyresrätter och 
bostadsrätter i form av punkthus, lamellhus och par- eller fyrbohus samt ett BmSS-
boende(Boende med Särskilt Stöd) med 8 bostäder. I förslaget finns även en 
utbyggnad av en förskola från 2 till 8 avdelningar och etablering av en ny skola för 
ca 550 elever i årskurserna 4-9 samt en idrottshall. Förslaget möjliggör även en 
breddning av befintliga vägar för att öka tillgängligheten och säkerheten för 
oskyddade trafikanter. 

Det planeras för ca 70 % hyresrätter och 30 % bostadsrätter. 



Volymillustration över planområdet, vy mot nordost. Nya planerade hus är färglagda, befintliga hus är vita. 



Den planerade bostadsbebyggelsen kan 
delas in i tre olika områden; A, B och C. 



Område A

I planområdets västra del planeras tre 
punkthus med ca 120 lägenheter i 10-12 
våningar med garage i två våningar under 
gårdsytan mellan husen. 

Husens huvudentréer vänder sig mot 
varandra kring en gårdsyta. På gårdsytan 
finns lek- och vistelseytor för boende 
samt cykelparkering för besökare. 



Område B 

I område B planeras för en 
kvartersbebyggelse med ca 140 
lägenheter i 3-5 våningar kring en öppen 
kuperad grönyta bestående av 
vistelseytor, gångvägar och bevarad 
naturmark. 

Inom lamellhusen längs Smörslottsgatan 
kan lokaler för centrumändamål inrättas i 
markplan. 

Parkering utgörs av garage i två plan 
under trevåningshusen i den östra delen 
av område B.



Område C

Område C sträcker sig mellan 
Robertshöjdsgatan och mellan den 
befintliga småhusbebyggelsen och de 
befintliga flerbostadshusen. 

I områdets norra del planeras en 
småskalig bebyggelse med ca 20 
lägenheter samt ett antal bostäder med 
särskild service, BmSS-boende, i 2-3 
våningar som utgörs av par- eller 
fyrbohus. 

Markparkeringar planeras intill varje 
huskropp. 



Sammanfattning av inkomna synpunkter i 
samband med dialogmötet 

Synpunkter 

Bra information på dialogmötet

Bra med förtätning i området

Tryggheten mellan radhusområdet och 
busshållplatsen är inte så bra idag, bra med 
förtätning så att man får ”ögon” på sig under 
kvällen

Behövs en till skola i området

Stor inverkan på naturen

Finns sällsynta arter i området, hur hanteras dom?

Fler bostäder och skola kommer ge ökad trafik

Hög exploatering, påverkar rekreationsområde

Redan höga vattenflöden på Robertshöjdsgatan

Överbelastad kollektivtrafik

Hänsyn ej tagen till befintlig bebyggelse och dagens 
boenden

Fokus på att få in så många bostäder som möjligt, ej 
anpassat till området. 

Område A, Punkthus 

8-12 våningar avviker från befintlig bebyggelse

Tar mycket natur i anspråk

Syns från badplatsen Härlanda Tjärn

Skymmer utsikt

Område B och C, lameller och småhus

Husen är nära befintlig bebyggelse

Skugga

Insyn

Skymmer utsikt

Garage i 2 vån under mark kräver mycket 
sprängning. 

Stadsbyggnad passar ej övrig bebyggelse

Föreslagen kvartersstruktur överensstämmer inte 
med befintlig



Sammanfattning av inkomna synpunkter i 
samband med dialogmötet (fortsättning)

Förbättra

Hus i område B och C för nära befintlig bebyggelse, 
öka avstånd till Bostadsbolagets hus

Låt grönska finnas längs med gatorna 
(förträdgårdar), flytta in husen från vägen.

Bygg inte för högt, lägre bebyggelse passar befintlig 
byggnation

Förädla

Behåll gångstråk/stigar i/mellan områden

Bygg ut gång- och cykelvägar

Befintliga punkthus på Smörslottsgatan (egen 
tolkning Egnahemsbolagets hus) skulle passa både i 
höjd och stil i område A

Saknas 

Bättre kommunikationer

Parkeringsförbud Robertshöjdsgatan

Äldreboende 

Mataffär 

4-5 RoK

Återvinning 

Stor lekplats (eller upprustning och utökning av 
befintlig lekplats)

Hantering av inkomna synpunkter

Inkomna synpunkter tas med i det fortsatta arbetet 
framöver med detaljplanen. Se nästa sida för mer 
information om hur arbetet med detaljplanen 
kommer att genomföras. För att era synpunkter 
formellt ska beaktas måste de lämnas in under 
samrådet. 



Planprocessen

För att era synpunkter formellt ska beaktas måste ni lämna in dem under samrådet 
som beräknas starta under första kvartalet 2017. Läs mer om det fortsatta arbetet 
för Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan på Göteborgs Stads hemsida 

Idé - projekt Planbesked Samråd Granskning Antagande Laga kraft

ev. överklagande

Möjlighet att lämna synpunkter

Arbete med 

detaljplan

http://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hVLtboIwFH2VvUGLGnA_xQQzIeqUZYM_ptDrrELblOKiD-YL-GJrYcRp9tE0ae6555x7e1uUojeUcnJg70QzwUlh4iR11wtn-jz0nRGeTx4D_BSHi2AWRnMcDtDrf4TUpPEva4S_9Pewv-z5fYwn816j_8M-MXpvPehNsDMdOOHQ9T08isJx3w09N4w8tEIpSqs6K5leAVH5FiVVc26EKm2OkxJQsrqc9w9SiR3stUUp5IwCjQinlCnINTsYls3IgvCRlGCmkwjecFllwGN8lIZSsEoTi9Yqs2I4QCFkCVx3dGvgK7EH3iFZzQpazcTHwjaQ62uhsShlARpoRxUSeCCUwVtLixW3TV6rWMvvMQc6z_NaNq-7AMUEbR3aiawov1auxrVSd13HimxY3iGtKGBQGJelyEDpans572hlvg-5vVijkeXL2ymG7PTzTj4B46Y93w!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN1429QCP15==/


Frågor?

Vid frågor om de planerade bostäderna, vänligen kontakta:

Edward Berntsson, Framtiden Byggutveckling, 031-773 83 54

Matz Torgeby, Egnahemsbolaget, 031-707 71 48

E-post: info@framtiden.se


