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Ansökan om planbesked för skola och 
förskola inom fastigheterna Angered 89:1, 
87:2 och Angered 107:1, inom stadsdelen 
Angered 

§ 148, 5372/18 

Beslut 
Enligt fastighetskontorets förslag: 

1. Fastighetsnämnden ansöker om planbesked för skola och förskola i enlighet med 

vad som framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Vid positivt planbesked utgör ansökan även beställning av detaljplan.   

 

Handling 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2020-08-31 

 

 

 

Dag för justering 

2020-09-10 

 

Vid protokollet 
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Sammanträdesdatum: 2020-08-31 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 

Mats Ahdrian 

 

Justerande 

Emmali Jansson 
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Ansökan om planbesked för skola och förskola inom 
fastigheterna Angered 89:1, 87:2 och Angered 107:1, inom 
stadsdelen Angered  

Förslag till beslut 
I Fastighetsnämnden 

1. Fastighetsnämnden ansöker om planbesked för skola och förskola i enlighet med 

vad som framgår av detta tjänsteutlåtande.  

2. Vid positivt planbesked utgör ansökan även beställning av detaljplan.   

Sammanfattning 
Med anledning av pågående och kommande utbyggnad av bostäder i anslutning till 

Angereds centrum, behöver antalet skol- och förskoleplatser i Angered utökas. 

Lokalsekretariatet har inkommit med en beställning av utökning av Gunnaredsskolan, 

(inom fastigheterna Angered 89:1 och 87:2) och Titteridammstigens förskola, (inom 

fastighet Angered 107:1). Utökningen kommer innebära att hela eller delar av de 

befintliga skolbyggnaderna kommer att behöva rivas. Dessa båda förslag till utökningar 

av befintliga verksamheter ryms inom befintliga skol – och förskoletomter. I gällande 

stadsplaner anges allmänt ändamål (A) för dessa fastigheter, men med begränsningar i 

byggrätten som inte möjliggör föreslagen utökning av verksamheterna. En ändring av 

gällande stadsplaner behöver därför göras för att möjliggöra dessa utökningar. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Lokalsekretariatet säkerställer att investeringsmedel finns för projektering och byggnation 

av skolan och förskolan. Finansiering av driftskostnader till följd av byggnationen är idag 

oklar när det gäller rivning och evakuering.      

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förslaget innebär en utökning av skol- och förskoleverksamhet inom befintliga 

fastigheter med samma ändamål, vilket innebär förtätning av den redan byggda staden där 

befintlig infrastruktur kan användas och där markutnyttjandet blir mer effektivt. 

Kollektivtrafikförsörjningen är god med busshållplats i anslutning till området (mellan 

skolan och förskolan). Avståndet till Angereds C, som är en kollektivtrafikknutpunkt, är 

mindre än en kilometer. 

Förskolebyggnaden inom fastighet Angered 107:1, föreslås placeras inom fastighetens 

södra del, närmast Titteridammsvägen, vilket gör att byggnaden skärmar eventuellt 

störande trafikbuller från Titteridammsvägen och gör att en sammanhängande, skyddad 
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gård kan skapas avskärmad från vägen. Eventuellt kan lokala bullerskydd i byggnadens 

förlängning behöva uppföras närmast Titteridammsvägen.  

Gunnaredsskolan ligger en bit in från Titteridammsvägen, inom fastighet Angered 89:1 

och bedöms därför inte påverkas av buller från vägen. Även där placeras byggnaden 

förslagsvis inom fastigheten norra del, närmast vägen, för att möjliggöra för en gårdsyta i 

skyddat läge avskärmat från vägen och trafiken till skolan. 

Enligt äldre ortofoton kan det ha bedrivits någon form av verksamhet på den tomt där 

Gunnaredsskolan ligger. En historisk inventering av verksamheten bör göras under 

planarbetet för att bedöma om det finns risk för markföroreningar inom skolområdet. 

I anslutning till Gunnaredsskolans tomt finns ett antal särskilt skyddsvärda träd. Det finns 

även ett antal träd i rad vid förskolan som eventuellt kan utgöra en allé. Under planarbetet 

bör därför en inventering av träd göras. 

Gunnaredsskolan gränsar till riksintresse för naturvård. 

Bedömning ur social dimension 
Som en följd av pågående och planerad utbyggnad av bostäder runt Angereds centrum 

behöver grundskole – och förskolekapaciteten i området utökas. En åtgärd för att lösa 

tillkommande behov är att utnyttja redan tillgänglig mark mer effektivt. 

Samverkan 
Under framtagandet av skissförslagen har fastighetskontoret samverkat med 

stadsbyggnadskontoret, park- och naturförvaltningen, trafikkontoret, kretslopp- och 

vatten, lokalförvaltningen samt miljöförvaltningen, vilka haft möjlighet att lämna 

synpunkter genom ett remissförfarande.  

Förslaget har bearbetats med utgångspunkt i remissvaren för att i största möjliga 

utsträckning tillgodose synpunkterna. Vidare bearbetning och utveckling av förslaget sker 

i samband med detaljplanearbetet. 

Samverkan har också skett med lokalsekretariatet kring omfattning, utformning och 

placering av skolan och förskolan. Lokalsekretariatet bedömer att förslagen enligt 

aktuella skisser är väl lämpad för ändamålet.  

 

 

Bilagor 
1. Översikts- och detaljkarta 

2. Kartutdrag ur aktuell översiktsplan 

3. Skissförslag 
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Ärendet  
Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden fattar beslutar om ansökan om 

planbesked.  

Beskrivning av ärendet 
Lokalsekretariatet har inkommit med en beställning av ersättning och utökning av 

Gunnaredsskolan F-3, från dagen cirka160 elever till att möjliggöra för 300 elever, samt 

ersättning av befintlig förskola vid Titteridammstigen 2, från dagens tre avdelningar till 

sex avdelningar. Utökningen kommer innebära att hela eller delar av de befintliga 

skolbyggnaderna kommer att behöva rivas. Dessa båda beställningar kräver ändring av 

gällande stadsplaner.  

Den aktuella marken ägs av Göteborgs Kommun och förvaltas av lokalnämnden.  

Gällande stadsplaner anger allmänt ändamål (A) men med begränsningar i byggrätt och 

höjdbestämmelser som inte medger önskad utökning av dessa verksamheter.  

Föreslagen användning överensstämmer med intentionerna i gällande översiktsplan: 

Bebyggelseområde med grön och rekreationsytor.  

Utökning och ersättning av Gunnaredsskolan 

Gunnaredsskolan F-3 ligger idag inom fastigheten Angered 89:1. Gällande stadsplan 

daterad 1983 ange allmänt ändamål (A) med en maximal byggnadshöjd på 4,5 m. För att 

möjliggöra för en större F-3 skola inom befintlig fastighet, där krav på uteytor uppfylls, 

behöver planen ändras för att möjliggöra en byggnad i två till tre våningar (där teknik kan 

inrymmas i en tredje våning).   

Direkt norr om skolan ligger fastigheten Angered 87:2 med en yta på ca 1000 kvm. 

Stadsplanen anger även här allmänt ändamål (A) och en maximal byggnadshöjd på 4,5 m 

med plats för en mindre fritidsstuga. Platsen är inte bebyggd och används istället för 

parkering. Gångvägen som finns mellan fastigheterna gör det svårt att länka samman 

verksamheterna på ett bra sätt, därför föreslås denna yta även fortsättningsvis användas 

som parkering för skolans behov.  

Utökning och ersättning av förskola vid Titteridammstigen 2 

Den befintliga förskolan är uppförd år 1987 och har idag tre avdelningar fördelat på två 

mindre byggnader. Gällande stadsplan daterad 1980 ange allmänt ändamål (A) med en 

maximal byggnadshöjd på 4 m.   

För att möjliggöra en förskola om sex avdelningar, där krav på uteytor uppfylls, behöver 

byggrätten stödja en byggnad i två våningsplan.  

Förvaltningens bedömning 
Det finns behov av ytterligare skol- och förskoleplatser i Angered kopplat till den 

utbyggnad som pågår och planeras i Angered. Den nu aktuella platserna är redan 

ianspråktagna för aktuellt ändamål och prövade för skoländamål (allmänt ändamål) i 

samband med framtagandet av nu gällande stadsplaner, vilket gör det lämpligt att 

tillgodose det ökade behovet av skol/förskoleplatser inom dessa ytor. 
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Fastighetskontoret föreslår att dessa områden inkluderas i detaljplanen för bostäder och 

förskola vid Titteridammsvägen, inom Angered 33:1 m.fl, vilket fastighetsnämnden 

erhöll positivt planbesked för 2019-09-24. 

 

 

 

Martin Öbo 

Fastighetsdirektör 

 

Karin Frykberg 

Avdelningschef  

 

 

 

 

 


