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Granskning av detaljplan för bostäder och 
förskola vid Grönebacken inom stadsdelen 
Kyrkbyn  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för bostäder och förskola vid Grönebacken inom stadsdelen 

Kyrkbyn i Göteborg.  

Sammanfattning 
Planområdet ligger i Kyrkbyn och innehåller 50 - 60 bostäder samt 8 förskoleavdelningar. 

Befintlig förskola inom området återförs i förslaget som park. Kyrkbyn finns utpekat i 

kulturmiljöprogrammet och bestämmelser om utformning har därför införts på 

plankartan. Del av planområdet berörs av tomtindelning som föreslås upphävas med 

ändring av gällande plan 1480K-II-27-11, del av stadsdelen Kyrkbyn i Göteborg 

(ändringar inom slätten norr om Bräckevägen). 

Förslaget har varit utsänt för samråd 17 april 2019 – 22 maj 2019. Inkomna yttranden 

berör i huvudsak förskolegårdens storlek i förhållande till hur mycket parkmark som tas i 

anspråk. Övriga invändningar berör främst förtydliganden i planbeskrivningen. 

Sedan samrådet har planförslaget justerats så att ramprogrammets riktvärde avseende 

friyta vid förskolor (35 kvm lekyta per barn) uppnås. Detta innebär att parkmark i högre 

grad tas i anspråk. Kompensationsåtgärder föreslås för bortfall av ekosystemtjänster. 

Planförslaget innebär att en gång- och cykelväg byggs om till gata, därmed minskar 

trafiksäkerheten kring förskola och parkområde. För att värna parkrummet föreslås 

parkeringar för förskolan på allmän plats vid nuvarande infart till parkområdet 

(Eketrägatan). Utformningen av gatan anpassas för att begränsa trafiken och prioritera 

gående.  

Planförslaget innebär att nya bostadsrätter kan tillkomma. Bostadsrätter är en 

underrepresenterad upplåtelseform i Kyrkbyn.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  

Inkomsterna från försäljning av mark täcker kommunens utgifter för exploateringen. 

Kommunen bedöms få inkomster till följd av genomförandet av detaljplanen.  
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Fastighetsnämnden får inkomster från försäljning av kvartersmark till Botrygg Göteborg 

AB. Fastighetsnämnden får utgifter för utbyggnad av allmän plats, inlösen av mark för 

allmän plats, markmiljöundersökning, fastighetsbildning samt kompensationsåtgärder. 

Trafiknämnden bedöms i dagsläget inte få några utgifter till följd av genomförandet av 

detaljplanen. Utbyggnad av gata är exploateringsfinansierad. 

Park- och naturnämnden bedöms i dagsläget inte få några utgifter till följd av 

genomförandet av detaljplanen. Park- och naturförvaltningen bedömer dock att 

driftkostnaderna kan öka med 50 tkr per år till följd av tillkommande parkytor är svårare 

att sköta. Den totala storleken på skötselytorna minskar dock. 

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgifter 

för utbyggnad av allmänna VA-ledningar. 

Fastighetskontoret bedömer att projektets ekonomi visar ett positivt resultat.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Planförslaget innebär att två punkthus och mittdel kan byggas i den södra delen av parken 

Grönebacken. Föreslagen förskolegård ligger norr om de planerade husen och påverkas 

av skuggning under en stor del av dagen. Förskolegården är dock så pass långsträckt att 

det finnas förutsättningar för sol inom någon del av gården.  

Planförslaget innebär också att motortrafik kommer att medges i vad som idag är ett 

parkrum. Följden av det är att både bullernivån och mängden luftföroreningar kommer att 

öka något, dock från en mycket låg nivå. Det är inte troligt att riktvärden gällande 

trafikbuller överskrids. 

Planområdet ligger nära service och god kollektivtrafik och kan antas innebära minskad 

klimatpåverkan jämfört med ett mer perifert läge. Detsamma gäller miljöpåverkan som 

buller, luftkvalitet och i viss mån övergödning där planområdet kan antas bidra till 

minskad miljöpåverkan ur ett större perspektiv.  

Parken saknar höga naturvärden, vissa naturvärden finns dock kopplat till de storvuxna 

lövträden inom parkområdet. Enstaka träd kan behöva tas ned för att möjliggöra 

byggnation av gata och hus. Dispens har beviljats för nedtagning av två biotopskyddade 

träd utmed den nya gatan. Träd inom den norra delen av planen skyddas genom 

planbestämmelser. Kompensationsåtgärder föreslås för övriga träd som påverkas av 

byggnationen. Vatten bedöms inte påverkas i någon större utsträckning av förslaget då 

åtgärder för fördröjning och rening föreslås. 

Bedömning ur social dimension 
Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 

beaktats vid framtagande av planförslaget.  

En BKA finns framtagen för aktuell plan där bland annat barn från Eketrägatans förskola 

(inom planområdet) deltagit. Ramprogrammets riktlinjer avseende storlek på förskolegård 

uppnås. Förslaget innebär dock att parkområdet Grönebacken minskar med omkring 17% 

efter att exploateringen är fullt genomförd. Barn och unga som inte går på förskolan får 

därmed minskad tillgång till park. Detta ska vägas mot att det i närområdet finns gott om 

grönområden. 

För förlust av rekreativa värden föreslås kompensationsåtgärder. 
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Planförslaget innebär att parkområdet öppnas för biltrafik, genom att befintlig gång-och 

cykelväg övergår till gata. Det innebär att trafiksäkerheten kring den nya förskolan och 

kring parken minskar jämfört med idag. 

För att värna parkrummet eftersträvas låga hastigheter och låg trafikintensitet på den nya 

gatan. För att skapa en trygg trafikmiljö planeras en separat gångbana längs den nya gatan 

och flera trafiksäkra gångpassager mot förskolan.  

Den parkering som finns i anslutning till Eketrägatan och som idag betjänar Eketrägatans 

förskola planeras kvarstå för hämta/lämna. Parkeringen har försetts med en gångväg 

innanför parkeringarna för att öka säkerheten för föräldrar och barn som tar sig till 

förskolan.  

Planförslaget innebär att nya bostäder kan tillkomma. Marken är anvisad till Botrygg som 

kommer att bygga bostadsrätter. Bostadsrätter är en underrepresenterad upplåtelseform i 

Kyrkbyn. 

Det finns ett stort behov av förskoleplatser i stadsdelen och i Göteborgs som helhet. 

Planområdet är lokaliserat nära service och är lättillgängligt med olika trafikslag. Med 

nära till målpunkter och goda kommunikationer underlättas vardagslivet för både för barn 

och föräldrar samt kvinnor och män. Trafiksäkra och gång-cykelvänliga miljöer kan öka 

rörelsefriheten för barn och unga. 

Planerad byggnation ligger söder om parkområdet vilket innebär att den nya 

förskolegården och delar av parken kommer skuggas. Förskolegården är dock så pass 

långsträckt att det den norra delen ofta kommer vara solbelyst. Befintligt punkthus strax 

väster påverkas av skuggning sommartid efter klockan 16:00 till följd av de nya 

punkthusen.  

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser (2 st), inkl grundkarta och illustrationsritning 

2. Planbeskrivning  

Samrådsredogörelse Övriga handlingar 

3. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

4. Samrådsredogörelse 
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Ärendet  
Ett förslag till granskningshandling har tagits fram för del av Grönebacken. Planområdet 

ligger i Kyrkbyn och innehåller 50-60 bostäder och 8 förskoleavdelningar. Befintlig 

förskola inom området återförs i förslaget som park. Förslaget planeras skickas ut för 

granskning under slutet av februari.  

Antagande av Ändring av detaljplan i syfte att ta bort fastighetsindelningsbestämmelser 

föreslås. Ändringen upprättas med förenklat förfarande och hanteras separat, se dnr 

0238/19. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger inom grönområdet Grönebacken i Kyrkbyn. Syftet med planen är att 

möjliggöra bostäder, med hänsyn tagen till den kulturhistoriska miljön, samt att utöka 

antalet förskoleavdelningar till 8. Planförslaget innebär att befintlig förskola och 

tillhörande gård återförs som park efter att den nya förskolan är inflyttningsklar. En 

befintlig GC-väg övergår till gata. Planen ger ett permanent tillskott om ca 72 

förskoleplatser.  

Den gestaltningsmässiga utgångspunkten är att förslaget ska harmoniera med befintlig 

1950-tals bebyggelse kring parken. Byggnadsvolymerna bryts upp i minst tre volymer för 

att uppfattas som nätta. Punkthusens fasader utformas i ljusa och varma färger och puts. 

Mittenbyggnaden kan utformas med avvikande fasadmaterial för att accentuera förskolan. 

Kyrkbyn är ett utpekat objekt i kulturmiljöprogrammet och bestämmelser om utformning 

har därför införts på plankartan. 

Ramprogrammets riktlinje om 35 kvm lekyta per barn uppnås, men på bekostnad av 

parkmark. För att minska påverkan på parkmiljön i stort är avsikten att den övre delen av 

förskolegården ska utformas som en övergång till den gröna friväxande parkmiljön. Detta 

säkerställs genom att träd inom den övre delen bevaras samt att genomsläpplig mark 

regleras. På så sätt blir förskolegården mindre påtaglig i parken. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan akt 2-2674 och 2- 2711 anger förskola respektive park, samt i mindre 

delar bostadsändamål. Genomförandetiden har gått ut.  

För del av planområdet gäller tomtindelning 3-4181 och 4200. Tomtindelningarna 

föreslås upphävas med ändring av gällande plan 1480K-II-2711 del av stadsdelen 

Kyrkbyn i Göteborg (ändringar inom slätten norr om Bräckevägen). Tomtindelning 

föreslås endast upphävas för de fastigheter som delvis ligger inom planområde för 

bostäder och förskola vid Grönebacken i Kyrkbyn. Planändringen ingår som del i aktuellt 

planarbete men redovisas på separat karta med beskrivning. 

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

Bakgrund och förändringar efter samråd 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-03-26 att genomföra samråd om detaljplan för 

Förskola och bostäder vid Grönebacken inom Kyrkbyn. Samrådstiden var 17 april 2019 – 

22 maj 2019. Förslaget till detaljplan har under samrådstiden funnits tillgängligt på 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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kommunens webbplats samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20. 

Ett samråds- och informationsmöte anordnades måndagen den 29 april kl. 17.30-19 på 

Kyrkbyns bibliotek, Kyrkbytorget 4. 

Synpunkter från samrådet och kontorets kommentarer och förslag med anledning av dessa 

har sammanställts i en samrådsredogörelse upprättad 2020-01-17.  

I samrådet redovisades två alternativa förslag, där skillnaden bestod i hur stor del av 

parkytan som ianspråktas för förskolegård. Alternativ 1 innebar att Grönebackens 

parkområde i stort kunde bibehållas i storlek men begränsad förskolegård. Alternativ 2 

medgav en större förskolegård på bekostnad av parkmark. Granskningshandlingarna 

baseras på alternativ 2, detta alternativ har valts framför möjligheten att minska antalet 

avdelningar och därmed uppnå 35 kvm lekyta per barn. 

Planförslaget har bearbetats utifrån synpunkter som framkom vid samrådet samt 

byggnadsnämndens yrkande om att ett alternativ motsvarande 35 kvm lekyta per barn ska 

utredas. Ett förslag till granskningshandling har tagits fram.  

De största förändringarna i planförslaget efter samråd är:  

- Förskolegården har utökats så att 35 kvm lekyta per barn uppnås. 

- Plankartan har reviderats avseende utformningsbestämmelser, bland annat har 

fasadmaterial och kulör införts som bestämmelser på plankartan för att säkra en 

god anpassning till omgivande bebyggelse.  

- En planbestämmelse har införts på plankartan som reglerar andelen hårdgjordyta 

inom den norra delen av planområdet. Syftet är att minska ytvattenavrinning mot 

den planerade byggnaden samt att bevara upplevelsen av grön parkmiljö. Vidare 

har lovplikt för fällning av träd förtydligats och preciserats. 

- Förtydliganden i planbeskrivningen berör påverkan på Lundbytunneln, 

kulturmiljö, skuggning och tillgång till friyta, stomljud, geoteknik, 

dagvattenhantering, kompensationsåtgärder med mera. 

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900). Planen bedöms vara av den karaktären att 

den ska hanteras med normalt planförfarande och antas av Byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2019-03-26           att genomföra samråd om Detaljplan för bostäder och förskola vid 

Grönebacken inom stadsdelen Kyrkbyn i Göteborg samt Ändring av 

detaljplan för del av stadsdelen Kyrkbyn i Göteborg (ändringar inom 

slätten norr om Bräckevägen) 

2016-11-22          att återremittera ärendet till kontoret för att arbeta om 

detaljplaneförslaget så att bostäder möjliggörs ovanpå 

förskolebyggnad och där en större del av parken värnas samt att 

skyndsamt återkomma med nytt förslag på detaljplan 

2013-10-29 att godkänna produktionsplanför år 2014 där detaljplanen ingår som 

ärende Centrala Kyrkby, bostäder dp. 

2007-02-20 Program för kompletteringsbebyggelse i centrala Kyrkbyn. 

Program för kompletteringsbebyggelse i centrala Kyrkbyn går att hitta i detta planärende 

på  www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Miljöpåverkan 

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 

konstaterades att ett genomförande av planen kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte 

har gjorts. Länsstyrelsen har genom samrådsyttrande daterat 2019-05-22 meddelat att 

man delar kommunens bedömning. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Planen ger ett permanent tillskott av ca 72 förskoleplatser. Hälften av dessa används för 

att långsiktigt säkra den kapacitet som idag finns i provisoriska och uttjänta lokaler med 

tidsbegränsat bygglov och hälften kommer användas för att möta behov som ny 

bebyggelse i området genererar. 

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under samrådet berör anpassning till 

kulturmiljö, förskolegårdens storlek i förhållande till hur mycket parkmark som tas i 

anspråk kontra behovet av lekyta per barn. Synpunkter berör även förtydligande avseende 

eventuell påverkan på riksintresset för Lundbytunneln, samt förytliganden i 

planbeskrivningen avseende geoteknik, dagvatten, stomljud, solförhållanden med mera. 

Den största förändringen sedan samrådet är att förslaget har reviderats så att 

förskolegården motsvarar 35 kvm lekyta per barn. Detta alternativ har valts framför att 

minska antalet föreslagna avdelningar. Utökningen innebär att parkområdet minskar i 

storlek och mister sin potential att bli stadsdelspark. Parkområdet Byabacken strax söder 

om planområdet har dock potential att bli stadsdelspark. 

Mindre justeringar har gjorts på plankartan avseende bestämmelser för Lundbytunnelns 

sträckning, utformning, prickmark samt bevarande av träd och grönytor inom 

förskolegården. Justeringarna syftar i huvudsak till att säkra en god anpassning till 

omgivande bebyggelse och parkmiljö. Byggrättens omfattning och bebyggelsens höjd har 

inte justerats sedan samrådet.  

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. 

Kontoret bedömer att detaljplanen kan sändas på granskning med föreslagna ändringar.  

Stadsbyggnadskontoret 
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