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HSB BRF KALLKÄLLAN 
Medlem i HSB 

  

 

 

Stadsbyggnadskontoret 

Box 2554 

403 17 Göteborg 

 

 

YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID MJÖLKTORGET 

Diarienummer: 0688/09 
 
Styrelsen för HSB Brf Kallkällan avger härmed yttrande över förslag till detaljplan 
för Mjölktorget. 
 
HSB Brf Kallkällan är ägare till bostadshusen och tomträttsinnehavare av fastigheterna 
Kallebäck 7:1, 7:2, 7:3, 7:6, 9:1, 9:2, 9:3. 
 

Sammanfattning av styrelsens yttrande 

Styrelsen är positiv till att det kommer till stånd en förnyelse av bebyggelsen och miljön 
vid Mjölktorget, vilket behövs för att Kallebäck ska bli ett trevligare och mer attraktivt 
område att bo och leva i. Det är också till fördel för de boende i föreningen om 
kollektivtrafiken kan utvecklas med ökad turtäthet. 

Styrelsen motsätter sig förslaget med den förtätning av området som föreslås genom 
att det skall tillåtas att uppföra 14 våningar höga byggnader. Dessa byggnader kommer 
att medföra försämrad utsikt mot Kallebäcksparken, ökad insyn i lägenheterna, 
försämrad solinstrålning och därmed ökad skuggning främst för boende i Kallebäck 7:6. 
En förändring av gårdsytan föreslås men kommer bara att ske i begränsad omfattning 
då frågan om antalet bilplatser inte är slutligen löst i förslaget. Rivningen av befintlig 
tvåvåningsbyggnad kommer att medföra påverkan på grund och fasad på Kallebäck 
7:6 vilket inte finns med i detaljplaneförslaget. Avtal och kostnader för 
tomträttsförändringar och lantmäteriförrättning kommer att belasta HSB Brf Kallkällan, 
vilket styrelsen också motsätter sig. 

Styrelsen förkastar det presenterade detaljplaneförslaget och föreslår en omarbetning 
av förslaget med lägre byggnader med en högsta byggnadshöjd på 2-3 våningar. 
 
 

Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Detaljplaneförslaget sid. 7: En förtätning av bebyggelsen invid Mjölktorget. 
 
Styrelsens yttrande 
Den föreslagna förtätningen av bebyggelsen invid Mjölktorget innebär en försämrad 
boendemiljö för boende i fastigheten Kallebäck 7:6 genom ökad trafik på Gräddgatan, 
försämrad solinstrålning och därmed ökad skuggning, försämrad utsikt mot den i 
planen lovordade Kallebäcksparken samt ökad insyn i lägenheterna. 
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Detaljplaneförslaget sid. 7: Genom fler boende i området skapas bättre förutsättningar 
för liv och möten i de offentliga miljöerna samtidigt som underlaget för kollektivtrafik, 
service och verksamheter i området ökar. 
 
Styrelsens yttrande 
Området kring Mjölktorget är i stort behov av en upprustning eftersom det har fått 
förfalla och underhållet blivit eftersatt. Med fler boende i Kallebäck ökas möjligheterna 
till olika former av kommersiellt serviceutbud, vilket kommer att göra området kring 
Mjölktorget attraktivare. 

 
Läge, areal och markförhållanden 

Detaljplaneförslaget sid. 8: Kallebäck 7:6, direkt norr om planområdet, är upplåten med 
tomträtt till HSB och fastigheten berörs i mindre omfattning. 
 
Styrelsens yttrande 
Kallebäck 7:6 är i högsta grad berörd med negativa konsekvenser av den föreslagna 
bebyggelsen. Detaljplaneförslagets skrivning ”i mindre omfattning” stämmer inte med 
verkligheten. 
 

Planförhållanden 

Detaljplan 

Detaljplaneförslaget sid. 8: För angränsande lamellhus medger gällande plan (F 2898) 
att bostadshus får uppföras upp till 9 våningar. 
 
Styrelsens yttrande 
Nuvarande detaljplan föreskriver alltså hus upp till 9 våningar med undantag för 
Ostkupan. Att nu föreslå hus upp till 14 våningar avviker markant från övrig bebyggelse 
i området. Ingen boende eller besökande kan hålla med om att Ostkupan, som avviker, 
tillför området något estetiskt värde som byggnad. Det enda som kan sägas i positiv 
mening om denna byggnad är väl vad som skrivs på sidan 10: ”ett tydligt landmärke”. 
Att då uppföra ytterligare lika höga hus avviker tydligt från den nuvarande bebyggelsen. 
 

Sociala aspekter 

Utbud av service och rekreationsytor 

Detaljplaneförslaget sid. 11: I den sociotopkarta som tagits fram som underlag till 
översiktsplanen pekas därför Kallebäck ut som ett område med ”mindre god 
friytetillgång”. 
 
Styrelsens yttrande 
Denna skrivning talar tydligt om att området inte är i behov av tätare bebyggelse utan 
snarare i behov av mer friytor. Att då föreslå en förtätning av bebyggelsen är i direkt 
konflikt med skrivningen i översiktsplanen. Därmed kan inte detaljplaneförslaget 
bedömas överensstämma med översiktsplanen såsom skrivs på sid. 6 och 34.  
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Detaljplanens innebörd och genomförande 

Bebyggelse 

Detaljplaneförslaget sid. 16: Högsta tillåtna byggnads- respektive nockhöjd är +68 m 
respektive 72 m. Med angivna höjder är det möjligt att uppföra byggnader som är upp 
till 14 våningar. 
På bjälklaget tillåts uppförande av komplementbyggnader för exv. cykelförvaring och 
avfallshantering till en största byggnadsarea om 150 m2samt anordnande av bilplatser 
för besökande och rörelsehindrade. 
 
Styrelsens yttrande 
Den föreslagna höjden på byggnaderna avviker från omkringliggande byggnader med 
undantag för Ostkupan. De kommer att medföra stora försämringar i boendemiljön för 
redan boende i befintliga fastigheter och i synnerhet för de i Kallebäck 7:6 (minskad 
solinstrålning, skuggning, insyn, utsikt, trafik mm.). 
Den föreslagna utformningen av bjälklaget medför ingen större förbättring av miljön på 
den kringbyggda gården. De 16 parkeringsplatser, som saknas enligt förslaget, 
föreslås inrymmas på gården tillsammans med bilplatser för rörelsehindrade och 
besökare samt byggnader för avfallshantering och cyklar.  
 
Rivning 

Detaljplaneförslaget sid. 17: Vid planens genomförande kommer befintlig 
tvåvåningsbyggnad att rivas. 
 
Styrelsens yttrande 
Rivningen kommer att påverka miljön för boende i Kallebäck 7:6 med buller, damm, 
trafik. Förmodligen innehåller byggnaderna mängder av asbest, vilket var vanligt vid 
byggnation under 60-talet. Hur skall de boende skyddas mot att beröras av detta? 
Rivningen kommer också att få ekonomiska och byggnadsmässiga konsekvenser för 
HSB Brf Kallkällan som ägare till Kallebäck 7:6. Ytterligare om detta i senare avsnitt. 
 

Trafik och parkering 

Detaljplaneförslaget sid. 18: Projektet har inte bedömts kräva några trafikmässiga 
åtgärder inom eller i anslutning till planområdet. 
 
Parkering/cykelparkering 

Detaljplaneförslaget sid. 18: Resterande behov av 16 bilplatser kan tillgodoses på 
gårdsytan. 
 
Anpassning av parkeringstal för bil 

Detaljplaneförslaget sid. 18: I framtagen parkeringsutredning har konstaterats att det 
finns goda förutsättningar att minska exploateringens behov av bilplatser och därmed 
inte behöva ianspråkta plats på gårdsytan för de 16 bilplatser som inte ryms i garaget. 
 
Styrelsens yttrande 
Mycket motsägelsefullt. Antingen måste det framgå att de 16 platserna inte behövs på 
gårdsytan eller också att de behövs. Med 16 bilplatser för boende, besöksparkering 
och platser för rörelsehindrade så blir det ingen förbättring av den trista miljön på 
nuvarande gårdsyta. 
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Större delen av de boende i de nya byggnaderna skall parkera sina fordon i befintligt 
och utökat garage under byggnaderna. Nuvarande infart till garaget ligger vid 
Gräddgatan mittemot den plan som finns framför uppgång 6 på Kallebäck 7:6. Redan 
idag besväras bostadsrättsföreningen av att fordon, som skall till garaget, parkeras 
tillfälligt på föreningens tomt framför uppgång Gräddgatan 6. Ett utökat garage kommer 
förmodligen att medföra att fler kommer att utnyttja denna, visserligen inte tillåtna men 
ändå möjliga tillfälliga parkering, för att göra ett snabbt ärende. Detta innebär att 
tillfarterna till garaget behöver ses över. 

 
Tillgänglighet och service 

Detaljplaneförslaget sid. 19: När den befintliga tvåvåningsbyggnaden rivs förbättras 
också kontakten mellan Gräddgatan och parken. 
 
Styrelsens yttrande 
Detta är en mycket förskönande skrivning för att rättfärdiga uppförandet av två 14 
våningars byggnader på området. Det skapas visserligen en öppning mellan Kallebäck 
7:6 och de föreslagna byggnaderna, men i stället skyms en hel del av parkens träd 
som idag syns ovanför befintlig tvåvåningsbyggnad från Gräddgatan av de nya och 12 
våningar högre byggnaderna. 
 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Detaljplaneförslaget sid. 20: Föreslagen placering av bebyggelsen gör att den 
kommunala vattenledning som är belägen i gångstråket öster om 7:8 måste flyttas. 
 
Styrelsens yttrande 
Denna vattenledning har för några år sedan orsakat översvämning och vattenskador i 
källarvåningarna på Kallebäck 7:6. I samband med flyttning av denna vattenledning 
behöver den ses över i sin helhet längs Kallebäcks byväg för att förhindra framtida 
röravbrott. 
 

Övriga åtgärder 

Solstudie 

Detaljplaneförslaget sid 25-26: Illustrationerna visar förslagets påverkan på 
omgivningen. 

Lamellhusets (L) södra fasad 
Nuvarande solförhållanden – den södra fasaden har sol under morgontimmarna, kl. 10 
börjar skugga falla från Ostkupan. Skuggan vandrar utmed fasaden fram till cirka kl. 16. 
Planförslagets påverkan – Punkthusen påverkar lamellhuset södra fasad genom att de 
delvis skymmer den södra fasaden från morgon fram till cirka kl. 12.30. 
Samlad bedömning 
Den föreslagna bebyggelsen ger vid höst- och vårdagjämning befintlig bebyggelse viss 
skuggning främst under morgon och tidig förmiddag. Den minskade solinstrålningen 
bedöms utgöra …. viss påverkan även på de lägenheter och balkonger som finns vid 
lamellhusets södra fasad. Då skuggan förflyttar sig längs fasaden bedöms inte 
skuggningen utgöra en betydande negativ påverkan av befintligt bebyggelse. 
 
  



 

  5 (8) 

 

 

 

Styrelsens yttrande 
Skrivningarna i detaljplaneförslaget saknar all förankring i verkligheten. Klockan 10 
börjar skuggningen av Ostkupan och de föreslagna byggnaderna skuggar fram till 
klockan 12.30. Att skuggan vandrar över fasaden är en självklarhet men hur många 
soltimmar får varje lägenhet? Det handlar om någonting mellan 1-2 timmar. Det skall 
också påpekas att alla lägenheter i Kallebäck 7:6 har fönster samt balkonger eller 
franska balkonger på den södra fasaden. Lägenheterna med franska balkonger har 
endast fönster på södra fasaden.  
Sedan tidigare har också fastigheten blivit av med soltimmar på morgonen genom 
uppförandet av de nya byggnaderna öster om Mjölktorget.  
Styrelsen anför därför att det dras helt felaktiga slutsatser i detaljplaneförslaget om 
solinstrålning och skuggning. Skuggningen är av betydande påverkan för Kallebäck 7:6 
och de boende där. Därför skall förslaget omarbetas till lägre byggnader med maximalt 
2-3 våningar. 

 
Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Detaljplaneförslaget sid. 27: Området märkt med B, i den norra delen av planområdet, 
ska fastighetsregleras till fastigheten Kallebäck 7:6 (HSB).  
 
Styrelsens yttrande 
Om denna fastighetsbildning medför kostnader för föreningen avseende 
lantmäteriförrättning och ändrad tomträttsavgäld, så har HSB Brf Kallkällan inget 
intresse att lägga denna markyta till redan befintlig tomträttsyta. 
 

Avtal 

Avtal mellan kommun och övriga fastighetsägare 
Detaljplaneförslaget sid. 28: Tilläggsavtal skall tecknas mellan kommun och 
tomträttshavaren Kallebäck 7:6 angående den tillkommande markytan som skall 
regleras till fastigheten. 
 
Styrelsens yttrande 
Se föregående yttrande. 
 
Styrelsens ytterligare yttrande över avtal utöver vad som finns i 
detaljplaneförslaget 
Nuvarande bebyggelse vid Mjölktorget är sammanbyggt i källarplan och två våningar 
ovan mark med Kallebäck 7:6. Vid rivning kommer grunden och del av norra fasaden 
på 7:6 att friläggas. Detta medför omfattade arbete för att säkerställa grunden samt 
återställa fasaden med isolering och puts till samma utförande som resten av fasaden. 
I samband med den omfattande renovering som gjordes av 7:6 under åren 2007-2009 
så försökte bostadsrättsföreningen nå överenskommelse med Stena Fastigheter kring 
kostnaderna för renovering av övergången mellan de båda byggnaderna. Stena 
Fastigheter bidrog inte med någon kostnadstäckning utan HSB Brf Kallkällan fick svara 
för alla kostnader. Om nu befintlig byggnad rivs så kommer HSB Brf Kallkällan att 
kräva att Stena Fastigheter står för alla kostnader för att återställa grund och fasad på 
Kallebäck 7:6 efter rivningen. Detta bör på något sätt skrivas in i detaljplanen under 
fastighetsrättsliga frågor. 
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Överväganden och konsekvenser 

Stadsutveckling 

Detaljplaneförslaget sid. 29: Kallebäck är i översiktsplanen utpekat som ett 
förnyelseområde tillhörande centrala Göteborg…… Nya och förbättrade gång- och 
cykelförbindelser föreslås utefter Sankt Sigfridsgatan mot Skår och mellan Grafiska 
vägen och Kallebäck i höjd med ICA Maxi. Mellan Kallebäck och Lackarebäck föreslås 
vidare en ny gata för kollektivtrafik. 
 
Styrelsens yttrande 
Styrelsen ser mycket positivt på dessa planer med förbättrade möjligheter för gång- 
och cykeltrafikanter. En ny gata för kollektivtrafik kan också ge ett bättre 
resandeunderlag vilket skulle medföra ökad turtäthet, som är efterfrågat speciellt under 
kvällstid. 
 
Ianspråktagande av mark 

Detaljplaneförslaget sid 30: Förändringarna bidrar vidare till att öppna upp förbindelser 
och förbättra kontakten mellan bebyggelsen och parken bedöms därmed ur denna 
aspekt inte leda till några betydande negativa konsekvenser för boende och 
verksamma i området. 
 
Styrelsens yttrande 
Det innebär inte heller några positiva konsekvenser. Däremot förändras kontakten 
mellan bebyggelsen genom förtätning och en mer sluten bebyggelse med för 
omgivningen avvikande byggnadshöjd (undantagen Ostkupan som enda avvikande 
byggnad idag). 
 
Sol- och skuggförhållanden 

Detaljplaneförslaget sid. 30: De föreslagna husen kommer oundvikligen att ha en viss 
inverkan på ljus- och skuggförhållandena i området. 
 
Styrelsens yttrande 
De föreslagna husen kommer att ha en mycket stor inverkan på ljus- och 
skuggförhållandena för Kallebäck 7:6. 
 

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

Sammanhållen stad 

Detaljplaneförslaget sid. 30: När den befintliga tvåvåningsbyggnaden rivs försvinner en 
fysisk barriär och bebyggelsen öppnas upp mot parken. Detta ger positiva effekter för 
kontakten mellan Mejerigatan/Gräddgatan och parken och stråket däremellan, de 
rumsliga sammanhangen bli tydligare och kontakten mellan bebyggelsen och den 
offentliga miljön ökar. 
 
Styrelsens yttrande 
Många vackra ord men utan någon verklig betydelse för de boende i närliggande 
fastigheter. Man kan se rakt upp mot parken när man kommer på Gräddgatan men de 
boende tillbringar oerhört mycket mer tid i sina lägenheter än nere på 
Mejerigatan/Gräddgatan. Där kommer utsikten mot parken att skymmas för 80 % av de 
boende i Kallebäck 7:6 av de nya 14 våningar höga husen. Endast de boende i de två 
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nedersta våningarna kan sägas få se lite mer av parken än idag då den i dagsläget 
skyms av nuvarande tvåvåningsbyggnad. 
 
Samspel 

Detaljplaneförslaget sid. 30: De befintliga markparkeringarna på gården tas till största 
delen bort vilket gör gården attraktivare såväl att vistas på som att se på. 
 
Styrelsens yttrande 
I förslaget saknas 16 bilplatser enligt den norm som finns. De föreslås placeras på 
gårdsytan om inte det är möjligt att göra avsteg från normen. Dessutom skall där finnas 
bilplatser för besökande och rörelsehindrade. Idag finns det 14 uthyrda bilplatser och 
16 bilplatser för besökande och miljön kan inte betecknas som attraktiv. Skillnaden i 
antal bilplatser blir inte så stor om det inte är möjligt att göra avsteg från normen och 
dessutom skall det finnas plats för hus för cyklar och avfallshantering. Vad består den 
attraktivare miljön av att vistas i och att se på?  
 
Vardagsliv 

Detaljplaneförslaget sid. 31: Planen medför positiva konsekvenser för vardagslivet med 
fler bostäder nära service, kollektivtrafik och fina uteytor. 
 
Styrelsens yttrande 
Vackra ord men dåligt förankrade i den verklighet som planen skapar. Vilken service 
förväntas komma att utvecklas kring Mjölktorget? Det finns inte ett ord om detta i 
planen. De fina uteytorna kan inte sägas bli bättre med en förtätning, ännu mer skugga 
i området samt skymd utsikt från lägenheterna. 
 
Identitet 

Detaljplaneförslaget sid. 31: Kallebäcks identitet som stadsdel med en relativt 
storskalig bebyggelse som vänder en sida mot trafik och kommunikationer och en 
annan mot den lugna parken bedöms inte förändras av ett genomförande av 
planförslaget. Ett tillskott av bostäder och vackra gårdar istället för svårtillgängliga 
lokaler och parkeringsytor. 
 
Styrelsens yttrande 
Kallebäcks identitet förändras definitivt av att två byggnader med avvikande höjd kläms 
in mellan övriga byggnader som har 8-9 våningar. (Undantaget Ostkupan). Parken 
kommer att skymmas av de höga byggnaderna, utsikten från nuvarande byggnader 
försämras och skuggningen ökar för befintliga byggnader och även mot en del av 
parkens öppna ytor under eftermiddagstid. Var de vackra gårdarna kommer att skapas 
framgår inte av planförslaget då nuvarande gård verkar behålla karaktären av 
parkeringsplats om inte avsteg får göras från gällande parkeringsnorm. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 

Fastigheten Kallebäck 7:6 

Detaljplaneförslaget sid. 34: Tomträttshavaren till fastigheten Kallebäck 7:6 kan få 
ändrad avgäld för den tillkommande markytan som tillförs deras befintliga tomträtt samt 
förrättningskostnader för fastighetsbildningen. 
 
Styrelsens yttrande 
Som ovan: Om denna fastighetsbildning medför kostnader för föreningen avseende 
lantmäteriförrättning och ändrad tomträttsavgäld, så har HSB Brf Kallkällan inget 
intresse att lägga denna markyta till redan befintlig tomträttsyta. 

 
Överensstämmelse med översiktsplanen 

Detaljplaneförslaget sid. 34: Detaljplaneförslaget är i överenstämmelse med 
Översiktsplan för Göteborg antagen av fullmäktige 2009-02-26. 
 
Styrelsens yttrande 
Se styrelsens yttrande under rubriken Sociala aspekter: Utbud av service och 
rekreationsytor. Sid. 2 i denna skrivelse.  

 
Övrigt 

I detaljplaneförslaget finns inget skrivet om vindförhållandena längs Gräddgatan. Vid 
måttlig och hård vind från väst och sydväst utgör luftrummet mellan Ostkupan och 
Kallebäck 7:6 närmast vad som kan liknas vid en vindtunnel. Avståndet mellan 
byggnaderna är så litet att vinden pressas ihop av byggnadernas fasader mot väst och 
där uppstår mycket höga vindhastigheter längs hela söderfasaden på Kallebäck 7:6. 
Uppförandet av den norra av de föreslagna nya byggnaderna kommer förmodligen att 
ytterligare förstärka detta genom att det blir ytterligare en trång passage som vinden 
skall pressas igenom. Dessa förhållanden bör utredas och finnas med i ett omarbetat 
detaljplaneförslag. 
 

 

 

 

 

 

 

Eija Persson Lennart Lundberg  

Ordförande Sekreterare  
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