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Ärendet 

Diarienummer: 0775/20 

Handläggare SBK: Frida Stenberg 

SDN-område:  Angered 

Fastighet:  Angered 89:1 m.fl. 

Sökande:  Fastighetskontoret 

 

Området ligger norr om Angereds centrum längs med Titteridammsvägen. Marken 

används idag för skola och förskola.  

Lokalsekretariatets har inkommit till Fastighetskontoret med en beställning av en 

utökning av Gunnaredsskolan (F-3-skola) som idag är en enplansbyggnad till att 

möjliggöra för en byggnad i 2–3 våningsplan. Gällande stadsplan ange allmänt ändamål 

(A) med en maximal byggnadshöjd på 4,5 m.  Direkt norr om skolan finns fastigheten 

Angered 87:2 med en yta på ca 1000 kvm. Stadsplanen anger allmänt ändamål (A) och en 

maximal byggnadshöjd på 4,5 m med plats för en mindre fritidsstuga inom denna 

fastighet. Platsen är inte bebyggd och används istället som parkeringsplats. Gångvägen 

som finns mellan fastigheterna gör det svårt att länka samman verksamheterna på ett bra 

sätt. Ytor för parkering skulle med fördel därför kunna placeras inom Angered 87:2 för att 

klara riktvärden på skolgårdsyta inom Angered 89:1.  

Lokalsekretariatets har även inkommit med en beställning till Fastighetskontoret 

avseende ersättning av befintlig förskola vid Titteridammstigen 2 (Angered 107:1), från 

dagens tre avdelningar till sex avdelningar, fördelat på två våningar.  

Fastighetskontoret ansöker om ny detaljplan för att fastigheterna skall prövas i enlighet 

med ovan information. 
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. 

Styrande dokument och tidigare beslut 

Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger främst 

Bebyggelseområde med rekreationsområden, viss del av fastigheten Angered 89:1 berörs 

av Område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller 

kulturlandskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gällande detaljplaner 

- För Angered 107:1 gäller stadsplan ändring och utvidgning av stadsplanen för 

del av stadsdelen Angered i Göteborg (bostäder vid Rappedalen) akt 2-3562 

anger allmänt ändamål. Genomförandetiden har gått ut.  

- För Angered 89:1 samt Angered 87:2 gäller stadsplan Förslag till ändring av 

stadsplan inom stadsdelen Angered, akt 2-3610 anger allmänt ändamål. 

Genomförandetiden har gått ut. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

Aktuella fastigheter med gällande översiktsplan Aktuella fastigheter med planmosaik 
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2015-10-27 uppdrag att ta fram planprogram för Angered (beslut om startplan)  

Bedömning 

Översiktlig planering 

Området ligger enligt översiktsplanen inom mellanstaden, vid en utpekad strategisk 

knutpunkt. I mellanstaden är inriktningen bland annat att komplettera och blanda och att 

kraftsamla kring knutpunkter. Byggnation ska i första hand ske på ianspråktagen mark 

och värdefulla grönområden och stråk ska tas tillvara. Vid de strategiska knutpunkterna 

eftersträvas en tät bebyggelse som samlar funktioner och människor för att skapa levande 

platser under många av dygnets timmar. 

Enligt Strategi för utbyggnadsplanering ligger området inom ett kraftsamlingsområde. 

Marken ska användas effektivt och mångfald skapas genom en hög exploatering och fler 

funktioner i varje kvarter och byggnad. Avsikten är bland annat att skapa förutsättningar 

för handel och service, att minska behovet av transporter, att utnyttja stadens resurser väl 

och att skapa en sammanhållen stad.  

Trafikstrategin anger bland annat att ge gående och cyklister förtur, att omdisponera 

gaturummet och skapa mer yta där människor vill vistas och röra sig, att skapa ett mer 

finmaskigt nät utan barriärer, och att öka tillgången till nära service, handel, mötesplatser 

och andra vardagliga funktioner.  

Grönstrategin anger bland annat att god tillgång till parker och naturområden ska 

säkerställas och att ett variationsrikt innehåll i parker och naturområden ska skapas. 

Arbete med Program för stadsutveckling i Angered pågår. Något färdigt förslag finns 

ännu inte framme, men programmets projektledning anser att en komplettering i aktuellt 

området ligger i linje med pågående arbete. 

Sammanfattningsvis bedöms förslaget vara i linje med de övergripande strategiska 

dokumenten. 

Stadsmiljö  

Inom fastigheterna bedrivs redan aktuell den användning vilken ansökan avser. 

Bebyggelsen föreslås dock prövas för fler antal våningar samt annan placering. Placering 

av byggnaderna, framförallt förskolan kan komma att påverka miljön vid 

Titteridammsvägen positivt med ett tightare gaturum. Gunnaredsskolans framtida 

utbyggnad behöver samverka med befintlig bostadsbebyggelse i väster.  
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Ortofoto med aktuella fastigheter markerade med gulstreckad linje 

Bostadsbebyggelsen är utpekad som kulturhistoriskt värdefull i Moderna Göteborg och 

beskrivs som ”Centrumanläggningen är med sina butiker, affärskedjor samt kulturhus 

och skola och bostadskvarter ett typiskt exempel på det sena sjuttiotalets kvarterslika och 

mera traditionellt stadsmässiga stadsbyggnad, som en reaktion mot miljonprogrammets 

arkitektur.” 

Detaljplan för aktuell fråga bedöms ha social komplexitetsnivå 2.  

Fastigheten för Gunnaredsskolan berörs till viss del av riksintresse för Naturvård, se karta 

nedan. Bedömningen som gjorts i detta tidiga skede är att det förmodligen går att utveckla 

fastigheten för högre exploatering, framförallt på höjden, och att detta då inte skulle 

innebära någon betydande påverkan på riksintresset. Men på grund av att området kring 

Lärjeån delvis är klassat som område av riksintresse för naturvård så kan det innebära 

vissa problem, försvåra eller i allra värsta fall omöjliggöra vissa åtgärder, om det skulle 

visa sig att stabilitetshöjande åtgärder behövs. Detta behöver utredas i kommande 

detaljplanearbete. 

Fastigheten för Gunnaredsskolan är också belägen delvis inom området för förslag till 

nytt naturreservat för Lärjeåns dalgång.  

 

Riksintresse för naturvård  Område för skog samt värdefulla träd 
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Skötselområde för aktuellt område i förslag till nytt naturreservat för Lärjeåns dalgång 

Kommunal service  

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

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

Stadsledningskontoret lyfter dock i sitt yttrande att en konsekvens av 

grundskolenämndens antagande av skolenhetsutredningen i juni 2020 är att förändrade 

planförutsättningar för Gunnaredsskolan bör anpassas till en F-6-skola med 360 elever 

(inte F-3 med 300 elever som står i ansökan). Den typ av utveckling som 

Fastighetskontoret ansökt om är med andra ord inte det Grundskolenämnden vill ha. 

Frågan har lyfts till Fastighetskontoret och de har bedömt att de ej vill justera ansökan i 

enlighet med denna information. Bedömningen om huruvida en prövning ska hantera en 

större utbyggnad av Gunnaredsskolan bedöms inte i detta skede – stadsbyggnadskontoret 

hanterar endast inkommen ansökan. Det finns dock möjlighet i kommande prövning att se 

över projektet och utreda om en större utveckling är möjlig. 

Trafik och parkering 

På vardera sida av Titteridammsvägen finns gång- och cykelvägar (2,5–3 meter breda). 

På den norra sidan sluttar gång- och vägen vid Titteridammstigen, där den övergår i en 

smal gångbana. Nordväst om förskolan finns en gångväg. I området runt skolan finns 

flertalet genomgående gångvägar (dock är inte alla kommunala) samt ett fåtal gång- och 

cykelvägar. 

Utmed Titteridammsvägen går en busslinje och hållplats finns mellan förskolan och 

skolan. Cirka 400 meter från förskolan och 500 meter från skolan finns hållplats för 

högtrafikbusslinje.  

 

Titteridammsvägen är en uppsamlingsgata med en trafikmängd på 4300 fordon/dygn 

(2016) och hastigheten på vägen är 50 km/h.  

 

Förskolan 

För att arbeta för ett mer hållbart resande och göra det mer attraktivt att gå och cykla eller 

resa kollektivt till förskolan istället för att välja bilen som färdmedel behöver framtida 

detaljplan, projektering och byggnation skapa mer plats för parkering av cyklar, 

cykelkärror/barnvagnar. Trafikkontoret bedömer att i samband med utbyggnad av 
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förskolan behöver gångbanan vid Titteridammsvägen breddas till åtminstone 2 meter för 

att öka trafiksäkerheten för de gående. 

En förskola med sex avdelningar, lokaliserad i p-zon BC, ska ha 12 p-platser (fem 

personal parkeringar och sju hämta/lämna parkeringar) enligt gällande parkeringsnorm. 

Illustrationen visar på fem p-platser, inkl. parkering för rörelsehindrad. Det behöver 

tydliggöras vart är de övriga sju parkeringarna placerade. 

Hur framtida vändzon samt parkering etc. skall placeras och utformas är en del i 

kommande detaljplanearbete. Att så stor del av ytan inom fastigheten skall användas för 

denna typ av användning kan ifrågasättas då friytan för barn/kvm ser ut att vara lägre än 

vad ramprogrammet säger. Friyta ska också prioriteras före parkeringsplatser och 

angöringsytor i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) kap 4 §13” 

 

Skolan: 

För att barnen som kommer att gå på skolan ska vilja, kunna och tillåtas gå och cykla till 

skolan behöver det finnas goda och gena gång- och cykelvägar till skolan. Idag saknas 

detta, framförallt i cykelvägar i öst-västlig riktning. I samband med utbyggnaden av 

skolan behöver projektet ta med detta. 

Förslagsvis breddas befintlig gångbana på Lilla Fjäderharvsgatan till gång- och cykelväg 

och koppling mellan denna och Titteridammsvägen skapas vid infarten till området. 

Mellan fotbollsplanen och parkeringen kan det även vara lämpligt att ha en gång- och 

cykelkoppling. 

Det behöver tillkomma mer yta för cykelparkering, än de 25 platser som är redovisade på 

skisserna. Enligt mobilitet- och parkeringsriktlinjen behöver det finnas 

cykelparkeringsplatser för 20–40% av det antal personer som en normal dag vistas på 

verksamheten samtidigt. Vid skolor bör cykelparkering anordnas väderskyddat för både 

elever och personal. 

Då elevantalet ökar till det dubbla är det troligt att trafiken framför skolan även ökar. 

Teknisk försörjning och mark 

Planområdet är försörjt med allmänt VA-ledningsnät för dricks- och spillvatten i 

Titteridammstigen, samt dricks-, spill- och dagvatten i Lilla Fjäderharvsgatan och i gång- 

och cykelbana ca 40 m sydväst om skolfastigheten. Vid ett eventuellt planarbete behöver 

det ses över om dagvattenledning behöver byggas ut ca 70 m från Angered 107:1 till 

allmänt VA-ledningsnät eller om delar av Trafikkontorets befintliga dagvattennät 

eventuellt kan övertas för att avleda dagvatten från Angered 107:1.  

Allmänna ledningar föreslås ligga kvar i befintligt läge. Om ledningar ändå behöver 

flyttas så bekostas detta av exploatören.  

Planområdet ligger inom Kretslopp och vattens högzon för dricksvatten vilket medför att 

dricksvattenkapaciteten kan vara begränsad. En initial första kapacitetsbedömning av 

dricksvattennätet indikerar att kapaciteten på ledningsnätet är tillräcklig för utökningen av 

skola och förskola som föreslås 

Föreslagna skyfallsleder i strukturplanerna passerar området – dessa bör beaktas i 

planarbetet. 
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Marken inom planområdet utgörs av glacial lera enligt SGU:s jordartskarta, samt ett litet 

område med berg i dagen längst i söder inom skoltomten och i en del av förskoletomten. 

Inom förskoletomten är marken flack där den utgörs av lera. Inom skoltomten är marken 

relativt flack men sluttar brant ner mot Lärjeån utanför planområdet i öster och söder. 

Skoltomten ingår i en befintlig översiktlig stabilitetsutredning (Sweco 2011) som på ej 

tillfredställande stabilitet ner mot 

Lärjeån. Båda fastigheterna berörs 

av en underjordisk anläggning. 

Marken behöver utredas 

geotekniskt inklusive en detaljerad 

stabilitetsutredning som utreder 

både befintliga och planerade 

förhållanden inom och i anslutning 

till detaljplanen. 

Miljö- och hälsoaspekter  

Miljökvalitetsnormer - Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet behöver 

diskuteras men det bedöms preliminärt inte vara ett problem. Luftkvaliteten i området 

är god.  

Naturvärden – En trädinventering behöver tas fram. Inventeringen bör innefatta båda 

platserna då det ser ut att finnas större träd inom båda områdena som också behöver 

identifieras. Efter denna inventering bör byggnadernas placerings ses över.  

I naturvärdesinventering genomförd 2017 (inom Program Angered) konstateras att ett 

område sydost om Gunnaredsskolan har stora naturvärden- naturvärdesklass 2. Området 

består av ett dussintal gamla grova samt mycket grova askar och almar, kvarstående efter 

Gunnareds gård som tidigare låg på platsen. Samtliga träd har mer eller mindre stora 

håligheter. Några av träden bildar en dubbelsidig allé som bedöms omfattas av det 

generella biotopskyddet. Är antagligen de träd som identifierats men bör utredas närmare.  

Gunnaredsskolan gränsar till riksintresse för naturvård samt riksintresse för friluftsliv 

vilket bör beaktas under planarbetet.  

En naturvärdesinventering behöver tas fram i kommande detaljplanearbete. 

Trafikbuller- Bullersituationen har studerats utifrån tillgängligt material, 

bullernivåerna är relativt höga längs Titteridammsvägen men genom att placera 

bebyggelsen så att tysta sidor åstadkoms så bedöms det finnas förutsättningar att klara 

gällande riktvärden.  

Markmiljö - Enligt äldre ortofoto verkar det ha bedrivits någon form av verksamhet på 

den tomt där Gunnaredsskolan finns. En historisk inventering av verksamheten bör göras 

för att bedöma om det finns risk för markföroreningar, utöver provtagning av de 

asfalterade ytor som finns inom området. Den historiska inventeringen bör utgöra 

underlag för omfattningen på den markmiljöprovtagning som miljöförvaltningen bedömer 

behöver utföras i samband med planarbetet. Det bör också undersökas om det finns risk 

för PCB i byggnaderna.  
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Samband, beroenden och prioriteringsgrund  

Aktuell utökning av Gunnaredsskolan krävs för att kunna tillföra fler bostäder i Angered 

Centrum. En detaljplan har startats av stadsbyggnadskontoret i enlighet med startplan 

2020, Detaljplan för bostäder och förskola vid Titteridammsvägen inom stadsdelen 

Angered (dr nr 0236/20). Ett villkor i denna detaljplan är att Gunnaredsskolan också 

behöver prövas för en högre exploatering – detta för att öka skolplatserna i enlighet med 

nu inkommen ansökan. Stadsbyggnadskontoret föreslår att aktuellt planbesked stoppas in 

i uppstartat projekt och blir en del av den pågående detaljplanen.  

Som stöd för bedömning av start och tydliggörande av hur planen förhåller sig till andra 

projekt har planens måluppfyllelse enligt strategier, ÖP och prioriterade mål i budget 

analyserats. Bedömningen är att förslaget ligger i linje med stadens strategiska inriktning, 

med hög måluppfyllelse då den kan kopplas till ovanstående ärende.  

Slutsats 

Sammanfattning och slutsats 

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. 

Bedömningen är att förslaget ligger i linje med stadens strategiska inriktning, med hög 

måluppfyllelse då den kan kopplas till ärende Bostäder och förskola vid 

Titteridammsvägen 0236/20 och stadsbyggnadskontoret föreslår ett positivt planbesked. 

Ärendet föreslås också bli en del av det uppstartade ärendet Bostäder och förskola vid 

Titteridammsvägen (0236/20) som en del av startplan 2020. 

Detaljplanarbete  

Ytterligare frågor som troligen behöver utredas genom särskilda utredningar är: 

• Naturvärdesinventering 

• Trädinventering 

• Skyfall och dagvattenutredning 

• Geoteknisk undersökning – detaljerad stabilitetsutredning 

• Historisk inventering (Gunnaredsskolan) - Markmiljöundersökning 

• Bullerutredning 

• Grönytefaktor 

• Eventuellt kompensationsåtgärder  

• Luftmiljö, en platsbedömning enligt stadens riktlinje Luftkvalitet i planeringen 

ska tas fram i samarbete med miljöförvaltningen.  
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•  

Knäckfrågor som har identifierats i bedömningen: 

• Grundskoleförvaltningens vilja att utveckla skola för 300 elever – annars är 

en knäckfråga hur det går att tillskapa tillräckliga ytor för framtida 

skolelever. Även förskolans utemiljö och kvadratmeter per barn bör ses över 

• Naturvärden vid Gunnaredsskolan kan påverka vilka markarbeten samt 

stabilitetsåtgärder som kan komma att fungera. 

• Naturvärden kan också komma att påverka möjlig exploateringsgrad 
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Inkomna yttranden 

Ärendet har sänts till Göteborg Energi AB, Kretslopp och vatten, Kulturförvaltningen, 

Lokalsekretariatet, SBK Geotekniker, SDF Angered, Miljöförvaltningen, Park och 

naturförvaltningen, Trafikkontoret för eventuellt yttrande. Följande yttranden har 

inkommit:  

Kretslopp och Vatten 

Skyfall - Figur 1 och 2 visar hur planområdena bedöms påverkas vid ett klimatanpassat 

100-årsregn. Inom Angered 107:1 samlas vatten upp till en nivå av cirka 0,5 m. Delar av 

Titteridammsvägen, söder om Angered 107:1, svämmas över med djup upp till cirka 0,5 

m. På befintlig parkeringsyta nordväst om Angered 89:1 samlas vatten med djup upp till 

cirka 0,5 m.  

 

Det är viktigt att framkomlighet och byggnadsfunktion inte påverkas av stående vatten 

utan att fria vattenvägar skapas vid ett skyfall så att vatten leds bort och fördröjs på 

lämplig plats. För att framkomlighet till byggnader ska vara möjlig under skyfall ska 

höjdsättningen utarbetas så att maximalt 20 cm vatten blir stående på vägar och stråk 

fram till byggnadsentréer vid ett klimatanpassat 100-års regn.  

Det är även viktigt att nybyggnationen inte förvärrar situationen för befintlig bebyggelse i 

samband med skyfall. Föreslagna skyfallsleder i strukturplanerna passerar området, se 

figur 1 och 2. De ligger utanför planområdet men det är viktigt att planen inte påverkar 

funktionen av dem negativt.  

Dagvatten  - Planen ska sträva efter att minimera dagvattenavrinning och fördröjning och 

rening av dagvattnet ska lösas inom fastigheten enligt Kretslopp och vattens och 

Miljöförvaltningens krav. 

Ledningsutbyggnad  - Planområdet är försörjt med allmänt VA-ledningsnät för dricks- 

och spillvatten i Titteridammstigen, samt dricks-, spill- och dagvatten i Lilla 

Fjäderharvsgatan och i GC-bana ca 40 m sydväst om skolfastigheten. Vid ett eventuellt 

planarbete behöver det ses över om dagvattenledning behöver byggas ut ca 70 m från 
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Angered 107:1 till allmänt VA-ledningsnät eller om delar av Trafikkontorets befintliga 

dagvattennät eventuellt kan övertas för att avleda dagvatten från Angered 107:1.  

Allmänna ledningar föreslås ligga kvar i befintligt läge. Om ledningar ändå behöver 

flyttas så bekostas detta av exploatören.  

Planområdet ligger inom Kretslopp och vattens högzon för dricksvatten vilket medför att 

dricksvattenkapaciteten kan vara begränsad. En initial första kapacitetsbedömning av 

dricksvattennätet indikerar att kapaciteten på ledningsnätet är tillräcklig för utökningen av 

skola och förskola som föreslås. Den teoretiska begränsningen ligger i så fall på 

servisernas kapacitet 50 resp. 63 PEH, den norra fastigheten har även endast 50 PEH 

matning fram till servisen på en längre sträcka. Detta behöver ses över vid ett eventuellt 

planarbete.  

Kapaciteten på alla befintliga ledningar och serviser behöver ändå utredas närmare i ett 

senare skede. 

Berganläggning - Planområdet ligger i direkt anslutning till flera berganläggningar. 

Beroende på vad det är för typ av arbete (sprängning t.ex.) som ska utföras kan de 

påverkas. Detta är något vi inte kan uttala oss om idag men det är viktigt att ha en tidig 

dialog med Kretslopp och vatten kring om det påverkar placering av byggnader, 

uppförandet av byggnader och riskerna. Det kan komma restriktioner/anvisningar vid 

entreprenadarbetet (även vid geotekniska undersökningar om det är aktuellt). Arbeten 

som riskerar att påverka berganläggningen till exempel sprängning, spontning, pålning 

och borrning ska utföras så att skador ej uppkommer på berganläggning eller i dess 

installationer. Förbesiktning av berganläggning och installationer ska utföras. 

Kretslopp och vatten ska kontaktas tidigt i planeringsskedet, minst 6 månader innan 

arbetet ska utföras. Se också Kretslopp och vattens anvisningar för arbeten under 

mark.  

Avfall  - Kretslopp och vatten har ur ett avfallsperspektiv inga synpunkter som hindrar att 

ett positivt planbesked ges.  

Vid skolor och förskolor är det extra viktigt att det finns säkra körvägar och 

angöringsplatser för sop- och slambilarna. Vi ser i detta fall inget som tyder på att det inte 

ska gå att ordna på ett bra sätt, men det är en fråga som kommer att vara aktuell i ett 

eventuellt kommande detaljplanearbete.  

Kretslopp och vatten står gärna till tjänst framöver vid planering av avfallshanteringen. 

Park- och naturförvaltningen 

Ansökan om planbesked föreslår utökning av Gunnaredsskolan F-3, från dagen cirka 160 

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.  

Byggnaderna föreslås utökas framförallt på höjden för att få plats med tillräcklig utemiljö. 

Förskolan på Titteridammsstigen föreslås få en utemiljö på 3780 kvm (32,5 kvm/barn). 

Gunnaredsskolan föreslås få en yta på 6000 kvm (20 kvm/barn).  
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Det har observerats att 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.  

Park- och naturförvaltningen ser att förslaget kan vara möjligt och vill framföra följande 

synpunkter:  

Bra att det ska genomföras trädinventering. Inventeringen bör innefatta båda platserna då 

det ser ut att finnas större träd inom båda områdena som också behöver identifieras. Efter 

denna inventering bör byggnadernas placerings ses över.  

I naturvärdesinventering genomförd 2017 (inom Program Angered) konstateras att ett 

området sydost om Gunnaredsskolan har stora naturvärden- naturvärdesklass 2. Området 

består av ett dussintal gamla grova samt mycket grova askar och almar, kvarstående efter 

Gunnareds gård som tidigare låg på platsen. Samtliga träd har mer eller mindre stora 

håligheter. Några av träden bildar en dubbelsidig allé som bedöms omfattas av det 

generella biotopskyddet. Är antagligen de träd som identifierats men bör utredas närmare.  

Gunnaredsskolan gränsar till riksintresse för naturvård samt riksintresse för friluftsliv 

vilket bör beaktas under planarbetet.  

Friyta för Titteridammsstigens förskola ligger lite under Göteborgs stads riktlinje på 35 

kvm/barn, att beakta under planarbetet så att det inte blir mindre.  

Friytan för Gunnarredsskolan föreslås till 20 kvm/barn. Enligt Boverket är ett rimligt mått 

30 kvm/barn i grundskolan, detta bör ses över i planarbetet.  

Gunnaredsskolan ligger väldigt nära en känslig ravinmiljön och då det föreslås bli en 

permanent byggnad med ökad volym kommer det kunna medföra ökad belastning. En 

geoteknisk undersökning kan behövas om detta in utretts.    

Om det blir aktuellt med temporära lösningar under rivning så ser vi att det i första hand 

ska lösas inom kvartersmark. Går inte det och om våra ytor blir aktuella att pröva för 

tillfällig upplåtelse så ska den processen ske i god tid innan behovet uppstår.  

Miljöförvaltningen 

Markmiljö - Vår tidigare synpunkt kvarstår. Markmiljöundersökning behövs för båda 

skolorna. Tidigare synpunkt var:  

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

Gunnaredsskolan finns. En historisk inventering av verksamheten bör göras för att 

bedöma om det finns risk för markföroreningar, utöver provtagning av de asfalterade 

ytor som finns inom området. Den historiska inventeringen bör utgöra underlag för 

omfattningen på den markmiljöprovtagning som miljöförvaltningen bedömer behöver 

utföras i samband med planarbetet. Det bör också undersökas om det finns risk för PCB i 

byggnaderna.  

Gunnaredsskolan är med i register över byggnader med risk för förekomst av PCB. För 

förskolan bedöms troligen inte finnas risk för PCB.  

Naturvård - Även vår tidigare synpunkt om naturvård kvarstår:  
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I anslutning till Gunnaredsskolans tomt finns ett antal särskilt skyddsvärda träd (se 

skiktet ”skyddsvärda träd” under ”Biologi och ekologi/skog” i GoKart). Det bör i ett 

fortsatt planarbete säkerställas att de inte påverkas av projektet. Det är generellt viktigt 

att ge utrymme för nästa generation av särskilt skyddsvärda träd. En bedömning av 

befintliga träd kring skolan och förskolan bör göras såväl ur naturvårdssynpunkt som ur 

värdet för ekosystemtjänster på skolgårdarna. 

För förskolan anges en gårdsyta i skissen som motsvarar 32,5 kvadratmeter per barn. Vi 

anser att man bör eftersträva 35 kvadratmeter per barn som ramprogrammet för förskole- 

och skolbyggnader anger. Det saknas i det nuvarande skissförslaget totalt 270 

kvadratmeter gårdsyta för att alla 108 barn ska kunna få tillräcklig stor utemiljö i 

förskolan. En tillräckligt stor utemiljö är en förutsättning för att det ska finnas plats för en 

grön utemiljö, med biologisk mångfald, för barnen.  

Trafikbuller  - Vi anser att naturvårdsverkets vägledning avseende riktvärden för buller 

på skolgård från väg- och spårtrafik ska följas, alltså bland annat att 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå ska innehållas på hela lekytan av skolgården. En bullerutredning kommer att 

behöva tas fram. Det är bra att man redan nu i skisserna har pekat ut möjliga platser att 

placera bullerplank för förskolan. 

Övrigt utredningsbehov  

- Dagvattenutredning. Vi observerar att fastigheterna ligger nära, men ej inom, 

vattenskyddsområdet. Om dagvatten ska ledas till Göta Älv norr om 

dricksvattenintaget är detta dock en mycket känslig recipient.  

- Grönytefaktor 

- Eventuellt kompensationsåtgärder  

- Luftmiljö, en platsbedömning enligt stadens riktlinje Luftkvalitet i planeringen 

ska tas fram i samarbete med miljöförvaltningen.  

Lokalsekretariatet 

Eftersom stadsledningskontoret, genom lokalsekretariatet, är initiativtagare till de här 

aktuella planansökningarna avstår vi i detta skede från att lämna ytterligare synpunkter. 

De tillkommande volymbehov som redovisas i ansökan bedöms nödvändiga för att kunna 

försörja beslutade och aktuella planprojekt runt Angered C. Detaljer i utformningen får 

hanteras i ett ev kommande planskede. 

Stadsledningskontoret vill dock förtydliga att en konsekvens av grundskolenämndens 

antagande av skolenhetsutredningen i juni 2020 är att förändrade planförutsättningar för 

Gunnaredsskolan bör anpassas till en F-6-skola med 360 elever (inte F-3 med 300 elever 

som står i ansökan). Detta ger vissa konsekvenser för tillgänglig friyta vilket måste 

belysas i kommande planarbete. Principen att en skola kan tillgodoräkna sig närliggande 

ytor som en del av friytan används regelmässigt i den täta innerstaden och borde i detta 

fall kunna innebära att exempelvis fotbollsplanen i NO, som ligger utanför 

skolfastigheten, i praktiken skulle kunna betraktas som en samutnyttjad friyta. Frågan får 

utredas senare. 
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SBK Geotekniker 

Marken inom planområdet utgörs av glacial lera enligt SGU:s jordartskarta, samt ett litet 

område med berg i dagen längst i söder inom skoltomten och i en del av förskoletomten. 

Inom förskoletomten är marken flack där den utgörs av lera. Inom skoltomten är marken 

relativt flack men sluttar brant ner mot Lärjeån utanför planområdet i öster och söder. 

Skoltomten ingår i en befintlig översiktlig stabilitetsutredning (Sweco 2011) som på ej 

tillfredställande stabilitet ner mot Lärjeån. Båda fastigheterna berörs av en underjordisk 

anläggning. 

Leran underlagras av ett lager friktionsjord som utgör ett under grundvattenmagasin. I 

tidigare utredning har artesiskt grundvattentryck uppmätts nere vid Lärjeån. 

Om detaljplanen startas behöver marken utredas geotekniskt inklusive en detaljerad 

stabilitetsutredning som utreder både befintliga och planerade förhållanden inom och i 

anslutning till detaljplanen enligt SBK:s kravspecifikation. OBS! Ny version av 

kravspecifikationen finns i verksamhetshandboken.  

Området kring Lärjeån är delvis klassat som område av riksintresse för naturvård vilket 

kan bli ett problem (försvåra eller i allra värsta fall omöjliggöra vissa åtgärder) om det 

skulle visa sig att stabilitetshöjande åtgärder behövs.  

SDF Angered 

Förslagets lämplighet- Platsen vid nuvarande Gunnaredsskolan bedöms fortsatt vara 

lämplig för en F-3 skola. 

Platsen för nuvarande förskola på Titteridammsstigen bedöms inte lämplig för fortsatt 

förskoleverksamhet. Platsen är isolerad då här saknas uppsikt från bostäder eller 

människor som frekvent rör sig i området. Förskolegården är idag en plats som ofta 

används på kvällar för bland annat knarkförsäljning vilket ställer till problem för 

förskolan som upplever lokaliseringen som otrygg och problematisk.  

Att utreda – Förslag - Vid ett nytt planarbete behöver områdets och bebyggelsemiljöns 

förutsättningar, lämplighet och potential studeras utifrån ett helhetstänkande och utgöra 

en fortsättning på den nya bebyggelsen och i samklang med kommande planering av 

bostäder längs Titteridammsvägen. Planeringen behöver vara i enlighet med målen i 

Angereds Lokala Stadsutvecklings-program 2020-2030. Det råder ett stort och akut behov 

av nya bostäder i Angered, att öka tryggheten och att skapa en kontinuitet i bebyggelsen. 

Längs denna del av Titteridammsvägen finns stora sträckor som inte är bebyggda. 

Området invid Gunnaredsskolan behöver struktureras. Det är idag oordnat, ödsligt och 

otryggt. Det kan illustreras av att det till exempel på den uppkomna parkeringen vid 

Gunnaredsskolan ofta står bilar som av någon anledning har övergivits. Så är också fallet 

vid Titteridammsstigen.  

- Ur ett barnperspektiv skulle det vara att föredra om F-3 skola och förskolan istället är 

lokaliserade på samma sida av Titteridammsvägen. Det underlättar för såväl föräldrar 

som barn vid hämtning och lämning. Många skolbarn och förskolebarn är syskon. Det blir 

också en tryggare miljö för både barn och personal än vid Titteridammsstigen. Det skulle 

också kunna innebära ett gemensamt tillagningskök för skolan och förskolan vilket torde 

vara ekonomisktEn förskola här skulle också ge barnen tillgång till naturupplevelser i 

Lärjeåns dalgång. Där också gläntan strax söder om lilla Fjäderharvsgatan bjuder på 
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unika upplevelsevärden. Vid ev. nybyggnation behöver minnet av att platsen är en del av 

en äldre bymiljö bevaras. 

- Området som i gällande detaljplan är angivet för idrottsändamål skulle kunna användas 

för bostäder, förslagsvis ”stadsradhus” i 2-3 våningar. Det ökar tryggheten längs vägen 

och tryggheten vid skolan och förskolan, men också för boende vid Gunnaredsterrassen. 

Titteridammsvägens sektion kan minskas mentalt genom trädplantering mellan vägen och 

gång-/cykelbana. 

- Det är viktigt att skolan och ev. förskola placeras på tomten så att boende har uppsikt 

över skol-och förskolegård. Siktlinjer behöver hållas öppna. 

- Vid studier av parkeringsbehov bör kontakt tas med Bostads AB Poseidon för att 

undersöka möjligheter att samnyttja befintlig parkering mm. Att anlägga ytterligare 

parkeringsytor mot Titteridammsvägen är olämpligt och oekonomiskt ur ett socialt och 

ekonomiskt perspektiv. Vändplats vid förskola och skola dimensioneras för maximalt 10 

meter långa fordon. 

 - Förskoletomten vid Titteridammsstigen kan med fördel istället användas för 

bostadsbebyggelse. Det ökar tryggheten invid Katolska kyrkan och för boende väster om 

kyrkan liksom attraktiviteten för att gå och cykla kan öka.  

Ett planarbete bedöms ha social komplexitetsnivå 2.  

 


