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Samråd om detaljplan för bostäder och utbildningslokaler 
med mera norr om Åkeredsvägen inom stadsdelen 
Önnered 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för bostäder och utbildningslokaler med mera norr om 
Åkeredsvägen inom stadsdelen Önnered. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en grundskola med idrottshall för 450 elever, åk 
7-9 och uppförande av ca 400 bostäder i form av flerbostadshus samt en mindre del 
lokaler för butiker/verksamheter. 

Ny skola täcker upp behovet att säkra tillräckligt med platser skolupptagningsområdet 
Näset/Åkered. En komplettering med flerbostadshus ger en bättre blandning av 
bostadstyper i området. Planförslaget syftar till att utveckla befintlig knutpunkt i området 
och bidra till att ge stöd till ett stadsmässigt stråk längs Åkeredsvägen och 
Grevegårdsvägen. Planen ska ge möjlighet till att goda förutsättningar för resande till fots 
och med cykel skapas. 

En avvägning mot befintlig bebyggelse, Åkeredsvägen/Grevegårdsvägens skala och 
hantering av skyfall samt naturområdet har varit dimensionerande för skolan och 
bostädernas utformning och placering.  

I östra delen av planområdet föreslås bostäderna uppföras i en kvartersstruktur med 
halvslutna kvarter som öppnar sig mot naturen i norr. Planen har bedömts utifrån från 
byggnadsnämndens yrkande, 2022-06-21, genom att föreslå halvslutna kvarter i för 
bostadsområdet vilket ger möjlighet till lämpliga storlekar på gårdarna med goda 
dagsljusförhållanden och bättre förutsättningar för att hantera de stora mängder 
skyfallsvolymer som finns på platsen. 

Bebyggelsen föreslås uppföras i 4–8 våningar (till takfot) där de lägsta byggnaderna 
ligger utmed Åkeredsvägen. I den västra delen av området placeras den kommunala 
servicen i form av skola med idrottshall. Parkering för skolan kommer i förslaget att 
finnas vid huvudentrén till skolbyggnaden samt vid Hasslingegatan, väster om 
idrottshallen. 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-11-23 
Byggnadsnämnden 2022-12-13 
Diarienummer 0141/20 
 

Handläggare 
Daniela Kragulj Berggren 
Telefon: 031-368 15 57 
E-post: daniela.kragulj-berggren@sbk.goteborg.se 
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Planen innebär en ny grundskola för 450 elever, åk 7–9. Förslaget innebär 15 kvm friyta 
per elev och uppnår riktlinjerna i ramprogrammet för förskole-/skolbyggnader (2014). 
Skolans utformning och placering är ett resultat topografiska förutsättningar och 
skyfallsproblematik. Skolbyggnaden har anpassats efter platsen och elevantalet har sänkts 
från 650 elever från planstart till 450 elever för att möjliggöra tillräcklig friyta per elev.  

Planen bedöms generera ett behov av 100 skolplatser och 70 förskoleplatser. 
Förskolebehovet tillgodoses i närliggande plan för Önnered, vidare planeras en 
utbyggnad av förskolan vid gamla Åkeredsvägen. 

Skyfallsfrågan är inom planområdet komplex och behöver utredas vidare efter samrådet, 
nuvarande utformning säkerställer dock människors hälsa och säkerhet. Då planförslaget 
har ändrats sedan utredningar togs fram behöver utredningar revideras efter genomfört 
samråd. 

Kontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Undersökningssamråd angående ställningstagandet om betydande 
miljöpåverkan kommer genomföras med länsstyrelsen i samband med samrådet av 
planförslaget, enligt överenskommelse med länsstyrelsen 2021-12-17. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planavtal har tecknats med intressenter.   

Fastighetskontoret bedömer i detta tidiga skede att projektets ekonomi är god och 
levererar ett överskott till staden, där inkomsterna överstiger utgifterna med god marginal.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
För att påverka befintliga naturvärden så lite som möjligt har mycket av exploateringen 
lagts på redan ianspråktagen mark, och områden med naturvärden har lämnats orörda i 
norr. Här planeras istället allmän plats NATUR, för att säkra befintliga naturvärden så väl 
som rekreativa värden. 

I området där exploatering sker finns det dock vissa naturvärden som kommer påverkas 
negativt eller försvinna helt.  

Naturvärden som kommer påverkas negativt är först och främst knutna till träd, 
skogsmiljöer och brynvegetation. Rödlistade arter, som sälg, ask och alm kommer 
påverkas negativt. Brynbuskage med blommande arter kommer tas bort.  

Flera av dessa värden kan med hjälp av olika åtgärder kompenseras i planområdets norra 
del som planeras som natur. 

För att inte försämra den mindre hackspettens möjligheter till födosök och fortplantning i 
området måste åtgärder för att skapa gynnsamma biotoper genomföras i närliggande 
områden, såväl som en kvalitetshöjning av befintliga biotoper inom planområdet behöver 
ske. 

För att rätt åtgärder ska genomföras på rätt plats har befintliga naturområden norr och 
öster om planområdet inventerats. Åtgärder för att gynna hackspetten kommer 
genomföras på de mest lämpliga platserna inom dessa områden, en åtgärdsplan är 
upprättad och en långsiktig skötselplan kommer upprättas.  
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Arbetet genomförs och följs upp av park och naturförvaltningen.  

Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och 
radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.  

Planförslaget bedöms inte påverka statusen för havet vid Askims fjord negativt med 
avseende på miljökvalitetsnormerna eftersom totalmängderna som släpps ut per år 
minskar med föreslagen dagvattenrening. 

Kontoret finner att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Undersökningssamråd utförs med länsstyrelsen angående 
ställningstagandet om betydande miljöpåverkan i samband med samrådet av 
planförslaget. 

Bedömning ur social dimension 
I samband med ett genomförande får fler tillgång till skogsområdet norr om den nya 
exploateringen. Skogsområdet kommer utgöra stimulerande och trafiksäkra miljöer, 
vända bort från trafikstråken som utgörs av Åkeredsvägen och Grevegårdsvägen. 

Planförslaget syftar till att skapa platser med olika funktioner. I sydost avsätts mark för 
att kunna skapa en mötesplats i form av en torgyta omgiven av verksamhetslokaler. 
Direkt norr om området finns goda förutsättningar för att uppehålla sig i grön- och 
rekreationsområde. Förslaget möjliggör för passager inom kvartersmark. 

Planförslagets omfattning bidrar till sammanhållen stad som förlängning av 
utvecklingsstråket i översiktsplanen och som en länk till Opaltorget. Området kan 
tillsammans med kringliggande verksamheter kring cirkulationsplatsen skapa en lokal 
knutpunkt med både offentlig service och tillgång till livsmedelsbutik och andra 
verksamheter.   

Trafikförslaget med nya passager över Åkeredsvägen bidrar till ökad trygghet för barn 
och unga när de förflyttar sig till fots eller cykel.  

Skolgården kommer i kombination med naturområdet och upprustning av befintlig 
lekplats i nära anslutning till planområdet utgöra fina lekmiljöer för yngre barn. Den nya 
skolan och verksamhetslokaler som planförslaget innebär, i kombination med 
tillgängliggörandet av skogsområdet samt gång- och cykelnätet i området, kan bidra till 
möten, kontakter och lek inom både halvprivata och offentliga miljöer. Bebyggelse utmed 
gång- och cykelstråk och en ökad närvaro av människor i området kan bidra till ökad 
orienterbarhet och trygghet.  

Planförslagets genomförande innebär nya gång- och cykelvägar som möjliggör för alla att 
färdas trafiksäkert och ökar möjligheterna för arbetspendling med cykel.  

Det krävs att bullerskyddsåtgärder uppförs längs Åkeredsvägen för att möjliggöra 
skolgård. Då dessa riskerar att skapa otrygga miljöer förses därför ytan med krav på 
bullerskydd med utformningsbestämmelse angående transparenta skärmar minst 70% av 
sträckan. I bullerskärmarna kommer det också finnas öppningar med jämna mellanrum. 
Dessa fyller flera syften då öppningar möjliggör för skyfall att rinna till skyfallsled längs 
Åkeredsvägen men innebär även gena kopplingar bibehålls och ökad trygghet i form av 
att flyktvägar finns.  
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Bilagor 
Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser, grundkarta, illustrationsritning 
2. Planbeskrivning  

 

Övriga handlingar 
3. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 

Utredningar 
4. Mobilitet- och parkeringsutredning skola 
5. Mobilitet- och parkeringsutredning bostäder_handel 
6. Naturvärdesinventering 
7. Trafikanalys och trafikförslag 
8. Dagvatten- och skyfallsutredning 
9. Trafikbullerutredning bostäder 
10. Trafikbullerutredning skola 
11. PM Geoteknik 
12. Grönstrukturutredning 
13. Markmiljö utlåtande 
14. Kulturmiljöutredning 
15. Social konsekvensanalys 
16. Platsbedömning luft 
17. Åtgärds- och skötselplan för mindre hackspett  
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Ärendet  
Byggnadsnämnden föreslås besluta att samråd kan genomföras avseende detaljplan för 
bostäder och utbildningslokaler norr om Åkeredsvägen inom stadsdelen Önnered i 
Göteborg. Samråd kan genomföras under första kvartalet 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Planförslaget 
Planområdet ligger i Önnered, ca 9 kilometer sydväst om Göteborg centrum.  

Området ligger på gränsen mellan ytterstad och mellanstaden, och präglas av småskaliga 
villaområden med utspridda handel och serviceverksamheter samt kommunala 
institutioner som skola och äldreboenden. Närmaste centrumområde är Opaltorget i 
stadsdelen Tynnered som ligger inom 1 km från planområdet. 

Detaljplanen möjliggör för en grundskola med idrottshall och uppförande av ca 400 
bostäder i form av flerbostadshus samt en mindre del lokaler för butiker/verksamheter. 

Planförslaget syftar till att ge möjlighet till en ny skola i ett prioriterat läge i staden samt 
en komplettering med flerbostadshus som ger ett tillskott av annan bostadstyp i området. 
Planförslaget syftar även till att utveckla befintlig knutpunkt i området och bidra till att ge 
stöd till ett stadsmässigt stråk längs med Åkeredsvägen och Grevegårdsvägen. Planen ska 
ge möjlighet till att goda förutsättningar skapas för resande till fots och med cykel. 

Bostäderna 

Planförslaget medger ca 400 bostäder med blandade upplåtelseformer i form av 
bostadsrätter, hyresrätter (med bl.a. trygghetsboende) samt lokaler för närservice. 

Bostäderna föreslås uppföras i 4 - 8 våningar där byggnaderna har en utformning med en 
lägre skala på 4 - 6 våningar (till takfot) utmed Åkeredsvägen för att sedan trappas upp 
mot norr för att ge en bättre anpassning till omkringliggande bebyggelse. Bebyggelsens 
översta våning är indragen för lägre takfot. Parkeringsgarage under de två västra 
kvarteren samt kvarter i nordöst innebär upphöjda gårdar. Parkeringsgaraget är indraget 
för att möjliggöra lokaler i bottenplan mot utmed Åkeredsvägen och Grevegårdsvägen. 
Planen reglerar möjlighet till lokaler i bottenvåningarna utmed Åkeredsvägen och 
Grevegårdsvägen. Förslaget innebär entréer mot Åkeredsvägen och Grevegårdsvägen. 

I samband med begäran om samråd 2022-06-21 återremitterades ärendet med ett 
åtföljande yrkande om att ändra utformning till slutna kvarter. Närmast berget kan också 
halvslutna kvarter prövas. Ett förslag till samrådshandling har tagits fram med 
utgångspunkt i del av byggnadsnämndens yrkande utifrån att halvslutna kvarter ska 
prövas närmast berget. 

Förslaget utgår från halvslutna kvarter i hela området vilket ger möjlighet till lämpliga 
storlekar på gårdarna med goda dagsljusförhållanden och bättre förutsättningar för att 
hantera de stora mängder skyfallsvolymer som finns på platsen. Halvslutna kvarter ger 
större fördelar för ett genomförande jämfört med helslutna kvarter. Förslaget ger 
möjlighet till ett tryggt och orienterbart stråk genom området som gör det enkelt även för 
utomstående att kunde ta sig igenom området. Även om förslaget innebär bilfria gårdar så 
ska det finnas goda angöringsmöjligheter för sopbilar och räddningstjänst. 
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Naturområdet kommer i och med planförslaget att tillgängliggöras i större utsträckning än 
vad det är idag. Förbättrade kopplingar och gångstigar ska upprättas från omgivningen till 
naturområdet. Bebyggelsen håller ett avstånd mot naturområdet för hänsyn till livsmiljö 
för mindre hackspett. 

Skolan och idrottshallen 

I den västra delen av området placeras den kommunala servicen i form av skola med 
idrottshall. Den nya skolbyggnaden föreslås placeras vid korsningen mellan 
Åkeredsvägen och den nya lokalgatan in till det blivande bostadsområdet. 

Planen ger möjlighet till ny skola för åk 7 - 9, 450 elever. Förslaget innebär 15 kvm friyta 
per elev och uppnår riktlinjerna i ramprogrammet för förskole-/skolbyggnader (2014). 
Skolans utformning och placering är ett resultat av önskat elevantal och det friytekrav 
som följer. Anpassning av skoltomten har skett utifrån topografiska förutsättningar och 
skyfallsproblematik.  

Planen ger möjlighet för en mindre idrottshall som klarar skolans undervisningsbehov 
och med detta så klaras friytebehovet för skolan. Förutom parkeringsplatser vid 
huvudentrén till skolbyggnaden så anläggs parkeringsyta väster om rondellen vid 
Hasslingegatan, för att klara friytebehov för skolan.  
 
Naturområdet 

Inom naturområdet i norra delen av planområdet har ett antal naturvärdesobjekt 
identifierats tillsammans med skyddsvärda träd och livsmiljö för mindre hackspett. 
Förstärkningsåtgärder föreslås i planområdets närhet för att inte försämra hackspettens 
habitat. Planbestämmelser införs för att hålla ett avstånd mellan bebyggelsen och 
naturområdet. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen 2022-05-19, vilken 
anger områden med särskilt stora värden för friluftsliv samt bebyggelseområde med grön- 
och rekreationsytor. 

Gällande detaljplan 3583 (stadsplan) anger allmän plats park/plantering i västra delen och 
ej störande småindustri i östra delen. Detaljplan 4502 anger service, kontor, 
föreningsverksamhet, vård, småindustri och hantverk av icke miljöstörande art. Del av 
planområdet är inte tidigare planlagt.  

För del av planområdet gäller tomtindelning: 1480K-III-7888, 109-VIKINGASKEPPET I 
ÖNNERED (Önnered 109:4 och 109:5) och 1480K-III-7793, 109-VIKINGASKEPPET I 
ÖNNERED (Önnered 109:3) 

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Bakgrund 
Fastighetskontoret har initierade en begäran om planbesked innehållande två alternativ, 
ett med bostäder och förskola, och ett med bostäder, förskola och skola. Det sistnämnda 
förslaget med skola är det alternativ som planen kommer att omfatta. 

I stadsdelen finns ett behov av ny skola och Göteborgs Stad ska säkra tillräckligt med 
platser i skolupptagningsområdet Näset/Åkered. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Fastighetskontoret äger en del av marken och har delvis markanvisat mark i öster till 
Åkereds Fastighet AB för utveckling av bostäderna. Exploatering av övriga delar av 
planområdet för utbildningslokaler drivs under planarbetet från Stadsledningskontoret, 
planering och analys. 

Ärendets handläggning 
Detaljplanen upprättas enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900 

Planen bedöms vara av den karaktären att den ska hanteras med standard planförfarande 
och antas av byggnadsnämnden.  

2019-12-17 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2022-06-21 återremittera ärendet för att ändra utformning till slutna kvarter. Närmast 
berget kan också halvslutna kvarter prövas. 

Miljöpåverkan 
Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 §. Kontoret finner att 
detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
redogörelse för vad som talar för och emot betydande miljöpåverkan finns i 
planbeskrivningen sid 39. En avstämning med länsstyrelsen gjordes 2021-12-17 och 
under avstämningen meddelade stadsbyggnadskontoret att undersökningssamråd sker i 
samband med samråd för detaljplanen.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 §. Kontoret finner att 
detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
redogörelse för vad som talar för och emot betydande miljöpåverkan finns i 
planbeskrivningen sid 46. Undersökningssamråd med länsstyrelsen om betydande 
miljöpåverkan sker i samband med samråd för detaljplanen. 

Planområdet bedöms på grund av sitt läge inte beröras av Förslag till Göteborgs 
utvidgade innerstad baserat på en historisk stadsplaneanalys, dnr 0120/16, framtaget 2016 
- 2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden. 

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. Trafikförslaget 
med nya passager över Åkeredsvägen bidrar till ökad trygghet för barn och unga när de 
förflyttar sig till fots eller cykel. Skolgården kommer i kombination med naturområdet 
och upprustning av befintlig lekplats i nära anslutning till planområdet utgöra fina 
lekmiljöer för yngre barn. 

Planen bedöms generera ett behov av 100 skolplatser och 70 förskoleplatser. 
Förskoleplatserna tillgodoses inom detaljplan för förskola vid Åkeredsvägen inom 
stadsdelen Önnered i Göteborg som vann laga kraft 2018-08-14 genom utrymme på 
kommande förskola. I närområdet planeras för en utbyggnad av nuvarande Åkeredskola 
F-6, förutom den skola som ryms inom denna plan. Skolplatserna tillgodoses inom 
förslag till ändring av stadsplanen för delar av stadsdelarna Näset och Önnered i Göteborg 
som vann laga kraft 1966-03-28 genom utrymme på skola. Vald lösning är avstämd med 
Stadsledningskontoret, avdelningen för planering och analys. 

Planförslaget för skolan är en avvägning utifrån den komplexa situationen rörande önskat 
antal elever, topografiska förhållanden och skyfallshantering, men också för att uppnå så 
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stor friyta som möjligt per elev. Friytekravet har prioriterats över volym för skola och 
antal elever samt storlek på idrottshall och placering av parkeringsyta. Med förslaget 
uppfylls riktlinjerna i ramprogrammet för förskole-/skolbyggnader (2014) om 15kvm 
friyta per elev. 

På sikt kommer förskola att behövas i utbyggnaden av Önneredsvägen. För att 
kompensera för detta finns en planansökan om att möjliggöra en utökning av förskolan på 
Åkereds skolväg, Önnered 762:139. Det har inte gjorts avsteg från ramprogram när det 
gäller förskola. 

Planförslaget tar hänsyn till de naturvärden som finns på platsen i de fall naturvärden 
försvinner utförs kompenserande åtgärder. I de fall livsmiljö för mindre hackspett 
påverkas av förslaget har park- och naturförvaltningen identifierat och säkerställt 
förstärkningsåtgärder i planområdets närhet för att inte försämra hackspettens habitat.  

I och med planförslagets genomförande ska åtgärder göras för att öka tillgängligheten till 
befintligt naturområde i norra planområdet.  

Trafikförslaget bidrar till att göra skola och bostäder än mer tillgänglig än vad den 
nuvarande är i dagsläget genom tillgänglighets- och säkerhetsåtgärder för personer som 
rör sig till fots eller via cykel.  

Kontoret bedömer att med framtaget förslag så bidrar planen till stadens strategi att 
Göteborg ska utvecklas till en nära, sammanhållen och robust stad. 

Kontoret bedömer att en utformning med halvslutna bostadskvarter med halvöppen gård 
mot grönområdet som lämpligast utifrån platsens förutsättningar och projektets 
genomförande.  

Inför granskning behöver ytterligare skyfallsanalys och solstudier utföras samt revidering 
av övriga erforderliga utredningar. 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 
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