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Planbesked gällande detaljplan för skola, bostäder och bostäder med särskild 
service vid Härlanda tjärn inom stadsdel Sävenäs och Delsjön 
Förprövning 

Begäran avser:  Planbesked / Förfrågan (FK) 

Ärendet 
Inkom:  2015-09-24 
Kompletta handlingar:  år-mån-dag 
SDN:  Örgryte-Härlanda 
Fastigheter:  Sävenäs 747:68, 747:72, 747:137, 747:202, 748:6 
Sökande:  Fastighetskontoret 
Fastighetsägare: Göteborgs Stad 

Syfte och innehåll 
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.  

 

 
Skola vid Smörslottsgatan 
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Vid Smörslottsgatan föreslås 12 småhusen med suterräng. Mellan Smörslottsgatan och 
Robertshöjdsgatan föreslås ca 130 bostäder i flerbostadshusen. Garage är under husen 
som är mellan 4-5 våningar.  

                                                            
Bostäder vid Smörslottsgatan och Robertshöjdsgatan 

BmSS föreslås vid Robertshöjdsgatan och i anslutning till Egnahemsbolagets område. 
Den kan antigen vara ett BmSS för 6 avdelningar i ett plan eller 8 boende i två plan.   

                           
Bostäder med särskild service. 
Tillkommande bruttoyta (BTA) för skolan är ca 6132 m², för bostäder ca 13 000 m² och 
för BmSS 800 m². Sammanlagt BTA är ca 20 000 m²  

Förutsättningar 
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.  
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Ortofoto med planområde 

 

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. 

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. 

                                                                             
Stadsplan 2901 från 1958 som visar bostadsändamål vid Robertshöjdsgatan 

Munkebäckstorg 

Spåntorget 

Väg E 20 
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Tidigare beslut 
Tidigare fattande beslut av byggnadsnämnden:  

- 2000-09-19 - godkännande av program för Östra Björkekärr. 

Förprövningssamråd 
Ärendet har sänts till (SDF, Park och Natur, Kretslopp och vatten, Miljöförvaltningen, 
Lokalsekretariatet, Trafikkontoret, Fastighetskontoret) för eventuellt yttrande. 

Följande yttranden har inkommit: 

SDF Örgryte - Härlanda 
Ingen yttrande har inkommit. 

Park- och naturförvaltningen 
Park- och naturförvaltningen har den 29 oktober 2015 inkommit med yttrande och anger 
att förvaltningen har varit i förarbetet inför skolplacering. Grusplanen, där skolan är 
föreslagen, innebär att en yta för bollspel försvinner. Den finns med i sociotopkartan för 
området. Planområdet gränsar till Delsjöns strövområde med orörd skog och det är vik-
tigt att så lite påverkan sker på skogskaraktären då detta är ett av entréområdena till 
Härlanda tjärn och hela Delsjön. 

Park- och naturförvaltningen vidare påpekar att i denna del av Delsjön finns dokumente-
rat boplatser för fladdermöss. För båda delarna av området gäller att en naturinventering 
behöver göras. 

Kretslopp och vatten 
Ledningsutbyggnad 
Planområdet ligger utanför Kretslopp och vattens verksamhetsområde vilket kommer att 
behöva utökas vid genomförande av planen. För anslutning av skolan behövs en lednings-
utbyggnad av spill- och dagvattenledningar om minst 100 meter längs Smörslottsgatan. 
Byggnaden för BmSS kan anslutas till befintliga ledningar i Roberthöjdsgatan och de pla-
nerade småhusen för bostäder kan anslutas till ledningar längre söderut i samma gata. 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.  
 
Enligt plankartan kommer några av byggnaderna för bostäder att placeras ovanpå Krets-
lopp och vattens ledningar vilket Kretslopp och vatten avråder från. Den södra delen av 
BmSS-byggnaden kommer också att placeras på Kretslopp och vattens ledningar. Krets-
lopp och vatten föreslår därför att denna byggnad placeras något längre norrut.  
 
Planen ligger inom högzon men kapaciteten på befintliga dricksvattenledningar bedöms 
vara tillräcklig för det ökade behovet. Kapaciteten på resterande del av ledningsnätet behö-
ver utredas i ett senare skede. Genomförs planen behöver Kretslopp och vatten uppgifter 
gällande önskat sprinklerflöde för BmSS-byggnaden.  

 Dagvatten  
Planen bedöms leda till ökad dagvattenavrinning då mängden hårdgjord yta kommer att 
öka. Dagvattensystemet ska göras trögt och föroreningar ska avskiljas nära källan. Dagvat-
tenavrinningen ska minimeras och fördröjningen av dagvattnet ska lösas inom fastigheten. 
Eventuellt överskott av fördröjt dagvatten kan ledas till befintliga dagvattenledningar. 

Skyfall                                                                                                                                                         
Skyfallsmodellen visar att delar av planområdet kommer att översvämmas vid 100-årsregn, 
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se utsnitt ur skyfallsmodellen. Det är därför viktigt att höjdsättningen av planen görs på ett 
sådant sätt att fria vattenvägar skapas vid ett skyfall så att inga instängda områden uppstår.  
 
Berganläggning  
Planområdet ligger i närheten av en berganläggning. Eventuell sprängning ska utföras så att 
skador ej uppkommer på berganläggning och i berganläggningens installationer. 

Miljöförvaltningen 
Miljöförvaltningen har den 11 november 2015 inkommit med yttrande och avstyrker 
planarbete i den sydvästra och sydöstra delen som pekas ut som område med särskilt 
stora värden för naturvård och/eller friluftsliv i Översiktsplan för Göteborg. Vi tillstyr-
ker planarbete i övriga området under förutsättning att våra synpunkter nedan beaktas.  

Lokalsekretariatet  
Lokalsekretariatet har den 28 oktober 2015 inkommit med yttrande och har ingenting att 
erinra avseende BmSS. När det gäller skollokaler lokalsekretariatet behöver mer yta. 

Skola F-3  LOA 2000 m² BTA 2500 m²                                                                                              
Skola 4-9  LOA 3600 m² BTA 4500 m²                                                                                              
Idrottssal LOA 1000 m² 

Total LOA 6600 m²                                                                                                                         
Total BTA 8250 m² 

Utemiljön ca 6600 m²  

Trafikkontoret 
Ingen yttrande har inkommit. 

 Fastighetskontoret 
 Ingen yttrande har inkommit. 

Bedömning 

Planförslaget innebär förtätning inom befintligt bebyggelseområde med olika bebyggel-
se struktur som friliggande villor, radhus och flerbostadshus. Området ligger i anslut-
ning till kollektivtrafik och busshållplats vid Spåntorget. Projektet med utbyggnad av 
skolan och bostäder kan bidra positivt till det sociala livet i stadsdelen samt att nya bo-
endeformer med gemensamma utrymmen prövas.  
En utbyggnad enligt förslaget stämmer delvis med översiktsplanen och med stadens 
inriktning att bygga fler bostäder där kollektivtrafik, service och infrastruktur redan 
finns. En mindre del av skolbyggnad kommer att placeras inom område med särskilt 
stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och kulturlandskap. Föreslagen 
placering av skolbyggnader inom området bör utredas vidare i planarbetet. Skolbyggna-
der bör placeras på så sätt att intrång i naturområde och påverkan på riksintresse mini-
meras. Samtidigt skolans placering i naturmiljö bör utnyttjas för att främja undervisning 
om natur och naturvärdena. Gestaltningen blir en viktig fråga då de föreslagna skol-
byggnaderna får en framträdande placering i naturområde och vid Smörslottsgatan. Be-
fintliga garagelängor som kommer att rivas för att bygga nya skolbyggnader kan ersättas 
med parkerings under föreslagna bostadshusen eller söder om befintliga radhusen.   

Grönområden mellan Smörslottsgatan och Robertshöjdsgata berörs med utbyggnad av 
bostadshus och BmSS. I tidigare stadsplaner har området provat för bostadsändamål och 
utbyggnad av garage. Placering av bostadshus bör anpassas till markförhållanden och 
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intilliggande flerbostadshus vid Smörslottsgatan. Tryggheten längs Smörslottsgatan och 
Robertshöjdsgata kan öka med bostäder nära gatan. Ytor inom kvarter bör bevaras i 
nuvarande utformning. En preliminär trafikbullerberäkning visar att bostäderna i försla-
get i stort sett klarar ekvivalentvärdena mot öster och söder dit bostäderna vetter.  

Göteborgs Stads Bostads AB (Bostadsbolaget) har inkommit med begäran om planbe-
sked avseende nybyggnation av bostäder på deras fastighet Sävenäs 58:4 samt Sävenäs 
747:68 som ägs av Göteborgs Stad. Bostadsbolagets begäran om ny plan är delvis inom 
Fastighetskontorets begäran om planbesked. Båda planbesked bör samordnas i kom-
mande detaljplanarbetet.   

Styrande dokument 
Norra delen av planområdet överensstämmer med ÖP medan skolan planeras inom om-
råde med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och kulturland-
skap. 

Stadsmiljö 
Björkekärrs centrala delar från 1950-talet har en mycket tydlig struktur med väl avgrän-
sade husgrupper mellan sammanhängande grönstråk. Östra Björkekärr är till största 
delen byggt senare och har en mindre tydlig struktur. Stommen i området utgör Rosen-
dalsgatan, Smörslottsgatan och Östra Torpavägen. Där Rosendalsgatan möter Smör-
slottsgatan ligger Spåntorget, centrum i Östra Björkekärr. I söder ligger vidsträckta Del-
sjöområdet. I öster gränsar området till Partille kommun. I Början av 2000 talet har på-
börjats förtätning av området och flera områden som var angivna i programmet för Öst-
ra Björkekärr har byggts. 

Tänkta planområdet ligger mellan bostadsområden med olika karaktär. På östra sidan 
låga radhus och på norra sidan tvåvånings friliggande bostadshusen. På västra sidan 
ligger flerbostadshus i fyra våningar och i söder är naturområde. Smörslottsgatan och 
Robertshöjdsgatan bör på sikt genom planerade förtätningen kunna få mer stadsmässiga 
kvaliteter. Östra sidan av Robertshöjdsgatan är bebyggt med radhus som ingår kulturhi-
storiskt värdefull bebyggelse. Planerade bebyggelse på aktuella fastigheterna utgör en 
viktig länk i att binda samman bebyggelseområdena längs Robertshöjdsgatans östra 
delen och befintligt bebyggelse vis Smörslottsgatans östra del. I dag tänkta planområde 
är för sig själv och inte tillhör en av dem intilliggande stadsstrukturen. Inom området 
ligger parkeringsplats för befintliga flerbostadshusen och gångväg till radhusen. Områ-
det känns otryggt. Närområdet är dominerat av bostadsbebyggelse och en förtätning 
med nya bostäder, skolan och BmSS är önskvärd för att på sikt åstadkomma en mer 
sammanhängande bebyggelse inom området. Utformning och placering av nya flerbo-
stadshus bör anpassas till bebyggelse vid Smörslottsgatan. Ett kvarters struktur liknande 
befintliga byggnader är att föredra. 

Trafik och parkering 
Huvudgator för biltrafik inom Björkekärr är Rosendalsgatan – Smörslottsgatan 
och Östra Torpavägen. Fartdämpande åtgärder har byggts i Rosendalsgatan och 
Smörslottsgatan. Söder om Spåntorget utgör Smörslottsgatan huvudtillfarterna 
till Delsjöområdet och tänkta planområdet. Samtidigt Robertshöjdsgatan är inom 
planområdet och förbinder Östra Torpavägen och Smörslottsgatan. 
Vid Spåntorget finns hållplats för kollektivtrafik. Hållplatsen är ca 290 meter 
från planområdet. 
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Utbyggd gång- och cykelväg finns på Smörslottsgatan fram till Planområdet och 
Härlanda tjärn. 
Björkekärr är byggt utifrån ett lägre bilinnehav än dagens. Samtidigt under tiden 
har tillkommit nya bostäder inom området. Söder om planområdet vid Härlanda 
tjärn finns anlagd en parkering med ca 200 parkeringsplatser. En ytterligare för-
stärkning av parkeringskapaciteten kan behövas för nya bostäder. I samband med 
ny detaljplan bör göras p-utredning eller ses över revidering av p-tal. 

Teknisk försörjning och mark 
 Området är välförsörjt med vatten och avlopp, el och tele. Större delen är anslu-
tet till fjärrvärmenätet via Östra sjukhuset.  En återvinningsstation finns vid Trä-
torget, men saknas vid Spåntorget. Inom området finns vatten och avloppsled-
ningar. Under planarbetet bör utredas behov av ledningsnätet för avlopp. Enligt 
Kretslopp och vatten BmSS byggnad är placerad på befintliga ledningar. Under 
planarbete bör man se över placering av bygnnad för att undvika påverkan på 
befintliga ledningar.  

Behov av förskola/bostäder med särskild service 
Östra Björkekärr har från 2000 talet kompletterats med nya bostäder. Samtidigt planera-
de skoltomt från 1966 har upptagits för bostadsändamål. Det finns behov av en f-3 skola 
och en 4-9 skola två parallellig med 560 elever. Samtidigt finns behov av en BmSS mel-
lan 6 och 8 boende.    

I samband med begäran om yttrande har Lokalsekretariatet inkommit med yttrande att 
behov för skollokaler är större en som har angivits i ansökan om planbeskäd. Behovet 
för skolan är total 8250 m² BTA istället för 6132 m² BTA som är angiven i ansökan, 
LOA 6600 m² och utemiljö ca 6600 m²,  

Sociala förutsättningar 
Nya bostäder i området påverkar befolkningssammansättningen så att den blir mer vari-
erad, vilket är positivt från social synpunkt. Området är barnvänligt med förskola vid 
Smörslottsgatan och inom trafiksäkert gångavstånd. Flera bostäder i området förbättrar 
underlaget för närservicebutiken vid Spåntorget. 

Miljökonsekvenser - underlag för behovsbedömning 
Planområdet upptar en del av parkmark som är angiven i gällande stadsplaner. Samti-
digtområdet gränsar med Härlanda tjärn och Delsjönområdet som är område med sär-
skilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild, kulturlandskap och Riksin-
tresse för friluftsliv. Naturvärdena bör utredas samt ses över påverkan på naturvärdena 
och eventuellt göra miljökonsekvens beskrivning.   

Befintliga radhusen vid Robertshöjdsgatan ingår i Göteborgs Stads kulturhistoriskt vär-
defull bebyggelse Sävenäs 47:E. Området är stort och har en välbevarad och tidstypisk 
radhusmiljö. Bebyggelsen är enhetlig och omsorgsfullt utformad. 

Stadsplan upprättades 1959 av K Jonsson och radhusen uppfördes 1961–63 enligt rit-
ningar av A Nygård och P Hultberg. Bebyggelsen är i allt väsentligt oförändrad sedan 
tillkomsten. Området ligger nära Delsjöreservatet. Det består av cirka 30 längor med sex 
till åtta hus i varje och entréerna med anslutande förråd är placerade längs smala intern-
gator. Husen är av sten i 2 våningar med flacka tegeltäckta tak och fasader av rött tegel. 
Fönstren saknar omfattningar och är ibland sammankopplade med franska fönster. Ka-
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raktäristiska detaljer av trä är trädgårdssidornas uteplatser, entréernas dörrar och gavel-
partiernas övre delar. Förrådsutrymmena är klädda med stående panel. 

 

                                                                                            
Radhus Robertshöjd, Sävenäs 47:E 

Hur miljökvalitetsnormer samt intilliggande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på-
verkas av projektet behöver utredas och eventuellkonsekvensbeskrivas, men det bedöms 
preliminärt inte vara ett problem. En miljökonsekvensbedömning är nodvändig för att se 
behov av miljökonsekvensbeskrivningen. 

Samband och beroenden 
Den föreslagna placeringen av skolan är inom fastigheten som har ett tomträttshavare 
till år 2022. Innan man påbörja planarbetet bör man få tomträttshavarens medgivande 
för planändring eller att upphäva tomträttsavtal.     

Ekonomi för planarbetet 
Planavtal kommer att tecknas med intressent. / Planen finansieras med kommunbidrag. 
Beroende på hur den framtida fastighetsbildningen kommer att se ut behöver Kretslopp och 
vatten eventuellt göra fler ledningsutbyggnader i anslutning till de planerade bostäderna.  

Prioriteringsgrund 
Planerat område ingår i Göteborgs Stads Jubileumssatsning för byggnation av nya bo-
städer. 
Risker                                                                                                                                                                   
Området ligger inom område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, land-
skapsbild och kulturlandskap och gränsar med område som är Riksintresse för frilufts-
liv. Samtidigt Park- och naturförvaltningen påpekar att i denna del av Delsjön finns do-
kumenterat boplatser för fladdermöss och att detta bör utredas i en naturinventering. Om 
det visas att inom område finns skyddade arter bör man se över placering av byggnader 
och i en miljökonsekvensbeskrivning beskriva påverkan på naturområde och arter. 
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Slutsats 
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:   

- 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.    

Detaljplan har hög prioritet med hänsyn till behov av skollokaler samt jubileumssats-
ning  

 
Villkor 

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.   

Förslag till beslut 
Planbesked  Positivt  
Produktionsplan år: 2017 Preliminärt vid Förfrågan från FK 
 

 

Emir Aganovic                                                                                                               
Planarkitekt 
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