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Yttrande till byggnadsnämnden över förslag 
till detaljplan – granskning för detaljplan för 
bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/ 
Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs 
och Delsjön i Göteborg, en del av BoStad2021 
 

Förslag till beslut 
Park- och naturförvaltningen översänder förvaltningens yttrande till byggnadsnämnden. 

Park- och naturnämnden justerar paragrafen omedelbart.  

Sammanfattning 
Planförslaget syftar till att komplettera befintlig bostadsbebyggelse med flerbostadshus, 
bygga en ny F-9 skola i området samt utöka befintlig förskola längs med 
Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan från 2 till 6 avdelningar. Planförslaget syftar 
också till att förbättra tillgängligheten till de närliggande rekreationsområdena Härlanda 
tjärn och Delsjöområdet. 

Planförslaget innebär att befintlig naturmark delvis tas i anspråk för ny bebyggelse, 
främst för byggnation av en ny skola. Förvaltningens bedömning är dock att skolbehovet i 
stadsdelen är mycket stort och att de ekologiska och sociala värden som förloras kan 
kompenseras för inom planlagd naturmark, på bostads- och skolgårdar samt inom 
befintliga rekreationsytor i närområdet. Förvaltningens främsta synpunkter på förslaget 
är: 

• Kompensera för förlorade naturvärden både på kvartersmark, skolgårdar och 
inom naturmark 

• Möjliggör för planteringar i eller längs Smörslotts- och Robertshöjdsgatan 

Förvaltningens medskick till kommande arbete: 

• Hantering av strandskydd 

• Planera byggnation och gårdar för att undvika barriäreffekter 
 

[Park och Natur] 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2018-01-08 
Diarienummer 0457/16 
 

Handläggare 
Maja Moberg 
Telefon: 0722-55 86 95 
E-post: maja.moberg@ponf.goteborg.se  
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Ekonomiska konsekvenser 
Planförslaget innebär att förvaltningen i stort får oförändrade driftkostnader för området. 
Förvaltningen får minskade driftskostnader för den naturmark som tas i anspråk för 
skolgårdar, medan nya anläggningar tillkommer i form av en vall för skyfallshantering i 
naturmark, flytt av en bäck samt upprustning av befintliga gångvägar. 
Kompensationsåtgärder för förlorade naturvärden i form av fladdermusholkar, död ved i 
naturmark och hålträd uppskattas endast bidra till en försumbar ökning av förvaltningens 
driftkostnader. 

Tabell över ekonomiska konsekvenser 
 Investeringskostnad Driftskostnad/år 
Park- och 
naturförvaltningen 

1 800 tkr 15 tkr 

Trafikkontoret 0 tkr 0 tkr 

 
 
Vid genomförande av planen ska en ny kalkyl tas fram. 

Barnperspektivet 
Planförslaget innebär att en ny F-9 skola byggs samt att befintlig förskola utökas från 2 
till 6 avdelningar, vilket innebär att fler barn kan gå i skolan nära hemmet. Planförslaget 
innebär att barns tillgång till spontan rörelse och lek förblir god, även om den direkta 
närheten till denna försämras något. 

Jämställdhetsperspektivet 
Planförslaget innebär att fler bostäder tillskapas i ett centrumnära läge vilket bidrar till att 
fler människor med olika socioekonomisk bakgrund kan bosätta sig i stadsdelen. Planen 
bidrar till att bostadsbristen tillgodoses i alla delar av Göteborg, inte bara i ytterområdena. 

Mångfaldsperspektivet 
Nya bostäder bidrar till en större variation byggnads- och bostadsmässigt. En variation av 
upplåtelseformer ökar möjligheten för människor med olika förutsättningar att bo i 
samma område. En förbättrad tillgänglighet genom och till närområdet ökar möjligheten 
för olika åldersgrupper samt människor med olika behov att bo i stadsdelen. 

Miljöperspektivet 
Planförslaget innebär en generell förbättring av tillgängligheten till och från planområdet 
och dess omgivning genom ökade kollektivtrafikförbindelser och utbyggnad av 
separerade gc-vägar. Detta ökar möjligheten för att transportera sig på ett hållbart sätt 
samt ta del av närområdets rekreativa miljöer.  

Omvärldsperspektivet 
Fler bostäder i Göteborg ger staden ökade möjligheter att kunna ta om hand både de som 
bor i staden samt bli en attraktiv ort för människor att flytta till. 
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Ärendet  
Byggnadsnämnden har gett park- och naturnämnden möjlighet att lämna synpunkter på 
förslag till detaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan inom 
stadsdelen Sävenäs och Delsjön i Göteborg, en del av BoStad2021. Yttrandet ska lämnas 
senast 2018-01-10.  
 
Förslaget finns tillgängligt på följande länk: 
http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-
d06bd7780a77&projektid=BN1429/15#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7 

Håll nere Ctrl + klicka på länken för att komma in. 

Beskrivning av ärendet 
Planförslagets syfte är att komplettera befintlig bostadsbebyggelse med 260 lägenheter i 
flerbostadshus, bygga en ny skola för 550 elever i årskurs F-9 samt utöka befintlig 
förskola längs med Robertshöjdsgatan och Smörslottsgatan från 2 till 6 avdelningar. 
Planförslaget syftar också till att öka tillgängligheten till rekreationsområdena Härlanda 
tjärn och Delsjöområdet.   

Planområdet ligger i stadsdelen Sävenäs direkt norr om Delsjöområdet. 

I Översiktsplan för Göteborg 2009 anges planområdet som bebyggelseområde med grön- 
och rekreationsytor. Planförslaget strider delvis mot gällande översiktsplan genom att 
idag utpekat grön- och rekreationsområde i förslaget tas i anspråk för skola och skolgård. 
Gällande detaljplan anger området som bebyggelseområde samt rekreationsområde park. 

Inom planområdet finns naturmark som park- och naturnämnden förvaltar. Planen innebär 
att delar av naturmarken exploateras till förmån för skolgård och att park- och 
naturnämnden på så sätt får mindre ytor att förvalta. En mindre yta naturmark kommer 
med planförslaget även att tas i anspråk för en ny vändplats samt busshållplats. 
Tillkommande anläggningar att förvalta av park- och naturnämnden består av upprustade 
gångvägar, flytt av en bäck samt en vall som ska ta hand om skyfall inom naturområde.  

Planområdet omfattar tidigare oexploaterade grönytor mellan befintlig bebyggelse, del av 
ett naturområde och en grusad bollplan som idag utnyttjas för lek och spontanidrott. 
Dessa ytor kommer med planförslaget att exploateras. En naturinventering har gjorts och 
planförslaget har justerats utifrån att bebyggelse inte har lagts där de största naturvärdena 
finns. Dock kommer föreslagen bebyggelse innebära att vissa naturvärden kommer att 
försvinna. I samråd med park- och naturförvaltningen har dock bedömningen gjorts att de 
förlorade naturvärdena är av den lägre graden och kan kompenseras inom de ytor som 
planläggs som allmän plats natur. Delar av värdefull natur i form av enstaka välvuxna och 
friska trädindivider kommer att sparas i planen inom naturmark.  

I anslutning till planområdets södra del finns ett befintligt och väl använt motionsspår. 
Planen har tidigare anpassats efter detta genom att det mellan skolgård och motionsspår 
finns ett stråk med naturmark. 

 

http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN1429/15#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN1429/15#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
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Planområdets ungefärliga utbredning. 

 
Tidigare synpunkter från park- och naturnämnden har berört hur planen säkerställer ett 
logiskt rörelsemönster inom området, att omdaning av gator och bostadsgårdar utnyttjas 
för att förbättra och öka gröna kvaliteter genom planteringar, dagvattenlösningar och 
möjlighet till odling på bostadsgårdar, att tillräcklig yta avsätts runt en befintlig ek och att 
allmän plats park ändras till allmän plats natur. Nämndens synpunkter från samrådsskedet 
har till största del tillgodosetts. Förändringar i planförslaget från samrådsskedet är bl.a. att 
ett punkthus tagits bort, en lösning för hantering av dagvatten i naturmark har säkerställts 
och att egenskapsgränser har justerats. 
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Förvaltningens bedömning 
 
Inledning – helhetsbedömning  
Förvaltningen ser positivt på att fler bostäder byggs i Göteborg, i alla delar av staden. 
Bedömningen gällande att ta naturmark i anspråk för exploateringen är att behovet av 
skolor i stadsdelen är mycket stort, att det är mycket svårt att finna andra lokaliseringar av 
en skola och att de naturvärden som försvinner på grund av skolan och skolgårdarna 
bedöms kunna kompenseras på annan plats inom eller i anslutning till planområdet. 
 
Områdets karakteriserande inslag av buffertzoner och informella grönytor försvinner till 
största del med förslaget. Att nya planteringar är möjligt både på allmän plats och 
kvartersmark blir viktigt för att kunna kompensera för naturmiljöer och vegetation. Dock 
är förvaltningens bedömning att det även fortsatt kommer att finnas goda möjligheter till 
lek och spontan rörelse i närområdet inom rimligt avstånd, särskilt med tanke på närheten 
till Delsjön och Härlanda tjärn. Naturmark har också planlagts i planområdets västra del 
för att säkerställa en passage genom bebyggelsen, vilket är positivt ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. 
 

Viktigaste synpunkterna på planförslaget utifrån våra styrdokument 

X Kompensera för förlorade naturvärden både på kvartersmark, skolgårdar 
och inom naturmark 
Planområdet präglas idag av en grön känsla med stor variation i en artrik 
naturmiljö. Bebyggelse inom naturmark minskar stadens tillgång till 
grönområden och skapar längre avstånd till dessa. För att kompensera för 
anspråkstagandet av naturmark är det viktigt att minimera intrånget, bevara 
befintlig vegetation i så stor utsträckning som möjligt samt kompensera för 
förlorade värden. De arter som bedöms finnas i området och påverkas av 
exploateringen, såsom fladdermöss och hackspett, bör kompenseras för 
bortfall av naturmiljö genom att fladdermusholkar, hålträd och död ved får 
ta plats i området – både inom naturmark men även på kvartersmark och 
inom skolgårdar. Att bostadsgårdarna har ett bjälklag som är 
planteringsbart är viktigt för att kunna upprätthålla en grön känsla och 
kompensera för blommande arter som lockar insekter och småkryp till 
området. Planteringar på bostadsgårdarna bör efterlikna omgivningen i så 
stor grad som möjligt, och innehålla exempelvis sälg, buddleja och andra 
skogliga och blommande busk- och trädarter. 

X Möjliggör för planteringar i eller längs Smörslottsgatan och 
Robertshöjdsgatan  
Förvaltningens målsättning är att öka antalet träd och därmed också 
kronutbredningen i staden. Planområdet utgör en viktig länk mellan 
Spåntorget och Delsjöområdet och innehåller flera stora träd. Gatan 
upplevs som grön eftersom den omgivande vegetationen får ta plats. Då 
bebyggelse uppförs försvinner både träd och mycket av denna upplevelse, 
och orienterbarheten mot Härlanda tjärn och Delsjöområdet minskar. 
Planen bör i så stor grad som möjligt skapa förutsättningar för att 
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trädplanteringar kan ske i eller i anslutning till Smörslottsgatan respektive 
Robertshöjdsgatan, inom både kvartersmark och gatumark. 

 
Medskick till den fortsatta processen 
 
Hantering av strandskydd 
Planområdets södra del omfattas av strandskydd. I samband med att en ny plan tas fram 
ska dispens för i anspråkstagande av strandskyddat område sökas hos Länsstyrelsen med 
motiveringen att planens syften väger tyngre än att bibehålla strandskyddet inom berört 
område. Förvaltningens bedömning är att åtgärderna inom plan inte påverkar 
vattenförekomsterna i Härlanda tjärn som strandskyddet i detta fall avser.  
 
Planera byggnation och gårdar för att undvika barriäreffekter 
Grönytorna mellan befintlig bebyggelse fungerar idag som spontana rekreationsytor och 
har ett värde som buffertzoner mellan fastigheter i området. Området har även ett stort 
värde i att det är lätt att röra sig inom och genom området. Ny bebyggelse bör ta hänsyn 
till detta genom att gårdar och byggnader anpassas för ett rörelsemönster inom området – 
dvs. minimerar barriäreffekten som kan skapas genom upphöjda gårdar, slutna byggnader 
och privata platser. Skolans placering och byggnadens utformning avseende 
genomsläpplighet blir viktig för att upprätthålla det rörelsemönster som idag finns genom 
området. 

 

 

 

 

 

Helena Bjarnegård 

 

Stadsträdgårdsmästare 

 

Noshin Hafizi 

 

T.f. Direktör 
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