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Planbesked gällande detaljplan för skolan, bostäder och bostäder med särskild 
service vid Härlanda tjärn inom stadsdelen Sävenäs och Delsjön  
 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden föreslås besluta:  

att  meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för 
skola, bostäder och BmSS vid Härlanda tjärn inom stadsdelen Säve-
näs och Delsjön införs i produktionsplanen senast för år 2017  

Sammanfattning 
Fastighetskontoret har inkommit om förprövning gällande ny detaljplan inom Östra 
Björkekärr. Planområdet omfattar flera fastigheter som ägs av Göteborgs Stad. En fatig-
het har tomträttshavare som har avtal till år 2022.  Åtgärder som föreslås är nybyggnad 
av en skola, bostäder och bostäder med särskild service (BmSS). 

Kommunens översiktsplan (ÖP) anger befintligt bebyggelseområde med grön- och re-
kreationsytor i norra delen av tänkta planområdet. Södra delen av tänkta planområdet är 
inom område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och kul-
turlandskap. Planområdet är inom område med detaljplan med att en mindre del av tänk-
ta skoltomt är utanför område med detaljplan. Södra delen av föreslaget planområde 
med skolan gränsar med område som är Riksintresse för friluftsliv.  

För detaljplanarbetet gäller följande villkor: 

• Innan man påbörja planarbetet bör man få tomträttshavarens medgivande för 
planändring eller att upphäva tomträttsavtal för fastigheten Sävenäs 747:72.   

Stadsbyggnadskontoret 
 

Agneta Hammer   Peter Wallentin 
Stadsbyggnadsdirektör   Planchef  

Bilagor 
Förprövning 
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Ärendet 
Fastighetskontoret har inkommit om förprövning gällande ny detaljplan inom Östra 
Björkekärr. Planområdet omfattar flera fastigheter som ägs av Göteborgs Stad. En fatig-
het har tomträttshavare som har tomträttsavtal till år 2022. Åtgärder som föreslås är ny-
byggnad av skola, bostäder och bostäder med särskild service (BmSS). Skola är en f-3 
och 4-9 skola två parallellig med ca 560 elever. Skolan har ca 2000 m² för f-3 och ca 
3700 m² för 4-9 samt idrottshallen som är ca 432 m², sammanlagt 6132 m² BTA. I sam-
band med begäran om yttrande har Lokalsekretariatet inkommit med yttrande att behov 
för skollokaler är större en som har angivits i ansökan om planbesked. Behovet för sko-
lan är total 8250 m² BTA istället för 6132 m² BTA som är angiven i ansökan, LOA 
6600 m² och utemiljö ca 6600 m²,  

Kommunens översiktsplan (ÖP) anger befintligt bebyggelseområde med grön- och re-
kreationsytor i norra delen av tänkta planområdet. Södra delen av tänkta planområdet är 
inom område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och kul-
turlandskap. Planområdet är inom område med detaljplan med att en mindre del av tänk-
ta skoltomt är utanför område med detaljplan. Södra delen av föreslaget planområde 
med skolan gränsar med område som är Riksintresse för friluftsliv.  

Gällande stadsplan 2901 från 1958 anger bostadsändamål och mark som inte får bebyg-
gas. Gällande stadsplan 2939 från 1959 anger allmän plats park. Gällande stadsplan 
3168 från 1966 anger idrottsändamål och biluppställning. Gällande stadsplan 3169 från 
1966 anger allment ändamål skolan och allmän plats park, plantering, lekplats och dy-
likt. Genomförandetiden för gällande stadsplaner har gått ut. Detaljplan 4612 från 2002 
anger bostadsändamål och natur. Genomförandetiden för detaljplan har gått ut. 

Ansökan om planbesked ligger i linje med utbyggnadsplanering och ingår i Jubileums-
satsning. Större delen av planområdet överensstämmer med ÖP med att en mindre dela 
av ytan som planeras för skolan inte överensstämmer med ÖP.  
Detaljplanen kan ingå i produktionsplanen för år 2017.  

Bakgrund 
Tidigare fattande beslut av byggnadsnämnden:  
Program för Östra Björkekärr har upprättats och godkändes av byggnadsnämnden den 
2000-09-19 § 462. Område söder om kvarteret Fiolen och vid Smörslottsgatan anges för 
småhus. Vid Roberthöjdsgatan förslås område för nytt garagen som möjligt ersättning 
för garage på vägen mot Härlanda tjärn. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Ansökan om planbesked ligger i linje med utbyggnadsplanering och ingår i Jubileums-
satsning. Större delen av planområdet överensstämmer med ÖP med att en mindre dela 
av ytan som planeras för skolan inte överensstämmer med ÖP.  
Ekvivalent bullernivåer på Smörslottsgatan och Robertshöjd är 55-60 dBA med att bul-
ler vid vägen är 45-50 dBA. Miljöförvaltningen gör bedömningen att gällande riktvär-
den kommer kunna klaras, men en bullerutredning kommer behöva göras för att klar-
lägga förutsättningarna i området och hur riktvärdena ska klaras. 
Marken ägs av Göteborgs Stad samt att en fastighet är belastat med tomträtt till år 2022. 
Fastighetskontoret behöver lösa tomträttsfrågan innan detaljplan påbörjas. 

Begäran som avser byggnation av skolan för 560 elever, ca 130 bostäder i flerbostads-
hus samt 6 till 8 platser i BmSS bedöms kan genomföras. För detaljplanarbetet gäller 
sammanfattningsvis bland annat:   
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- Studera vidare naturmiljö, kulturmiljö, trafik med parkering, social och barnkon-
sekvensanalys, geoteknik, hantering av dagvatten, buller, luftmiljö och eventu-
ellt miljökonsekvensbeskrivning samt övriga utredningar som behövs. 

- I vidare planarbetet bör man se över utformning och placering av flerbostadshus 
med hänsyn till befintliga ledningar och berganläggning. Nya bostadshusen bör 
anpassas till intilliggande kvaretersstruktur norr om planområdet och placeras på 
så sätt att skapa tystare miljö inom gården.  

- I samband med kommande planarbetet man kan se över att utöka planområdet på 
befintlig parkering som ligger inom fastigheten Sävenäs 58:4 som ägs av Bo-
stadsbolaget. Denna utökning av planområdet och placering av nya bostadshus i 
kvartersstruktur skulle tillföra flera bostäder.     

- Bostadsbolagets har inkommit med begäran om ny plan som är delvis inom Fas-
tighetskontorets begäran om planbesked. Båda planbesked bör samordnas i 
kommande detaljplanarbetet.    

 
Villkor för planläggningen är att: 

• Innan man påbörja planarbetet bör man få tomträttshavarens medgivande för 
planändring eller att upphäva tomträttsavtal för fastigheten Sävenäs 747:72.   

Ekonomi för planarbetet 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. <Planavtal kommer att tecknas med in-
tressent. Be-roende på hur den framtida fastighetsbildningen kommer att se ut behöver 
Kretslopp och vatten eventuellt göra fler ledningsutbyggnader i anslutning till de planerade 
bostäderna.  
 

Prioriteringsgrund 
Ansökan om planbesked ingår i Jubileumssatsning. Detaljplan har hög prioritet med 
hänsyn till behov av skollokaler samt jubileumssatsning. Planen kan ingå i produktions-
planen för år 2017 och eventuellt påbörjas under år 2016. 
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