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Planbesked för utveckling av Välen park vid 
Näsetvägen och Reningsverksgatan (del av 
Järnbrott 758:621) inom stadsdelen Järnbrott 
Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för ett 
bearbetat förslag för utveckling av Välen park vid Näsetvägen och 
Reningsverksgatan (del av Järnbrott 758:621) inom stadsdelen Järnbrott 
 

2. Planarbetet påbörjas år 2022. 

Sammanfattning 
Fastighetskontoret och idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad, ansöker 
tillsammans med Skanska och Stena Fastigheter om planbesked för utveckling av en del 
av Välenområdet med bostäder, föreningsliv, motionscentrum och en eventuell skola, i 
samexistens. Planansökan avser att bygga cirka 550 - 750 lägenheter, parkeringshus i 3 
plan med ett ”aktivt tak”. Föreningsytor, idrottshall och motionscentrum. I planansökan 
anges en skola och förskola eventuellt kan ingå på platsen. Skolan avses för 400 elever 
och förskola 4-6 avdelningar i två plan. I angränsning till Välenområdet finns ett 
träningscenter för golf samt Välens naturreservat som utgörs framförallt lövskog och 
strandängar med ett rikt fågelliv. I närområdet finns möjligheter till friluftsliv och 
naturupplevelser.  

I fördjupningen av översiktsplanen för Fässbergsdalen (2012) pekas en ny 
lokalgata/vägkoppling ut i direkt anslutning norr om planområdet. Denna koppling 
kommer utgöra huvudstråk för samtliga trafikslag, inklusive kollektivtrafik och ansluta 
till kringliggande leder. Kommande planarbete behöver invänta resultatet från den 
pågående fördjupad översiktsplan Högsbo-Frölunda för att få framdrift och för att 
säkerställa lämplig markanvändning och genomförbarhet av planprojektet.  

Föreslagen utformning av bebyggelse i Välenområdet behöver sannolikt ändras med 
hänsyn till ev framtida lokalgata/vägkoppling samt för att tillgodose behovet av ytor för 
friluftsliv, idrott- och förening samt biologiska värden i naturreservatet. Det finns också 
komplexa ekonomiska utmaningar att ta ställning till inför ett planarbete, vilka några 
direkt påverkar den sociala dimensionen och barns vardagsliv. Det gäller främst 
föreningarnas ekonomiska möjlighet till att vara kvar på platsen beroende på framtida 
lokalkostnader. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Planavtal kommer att tecknas med intressent. 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Genomförandeekonomin påverkas bland 
annat av utbyggnad av allmän plats, ombyggnad av gator, flytt av ledningar, 
marksanering med mera samt kan eventuella påverkas en ny vägkoppling. I dagsläget 
saknas beslut om genomförande av vägkopplingen likaså tidplan och investeringsmedel, 
så det går inte att beskriva de ekonomiska förutsättningarna för genomförandet. 
Kommunen äger marken och ansvarar för framtida exploateringskalkyl. Det kan bli 
aktuellt med eventuell samfinansiering för del av vägkopplingen. 

Barnperspektivet 
Välen idrottsområdet har stor betydelse för idrotts- och föreningslivet och allmänheten. 
Det fungerar som mötesplats för barn och ungdomar från olika områden vilket är viktig ur 
integrationssynpunkt. Dessa värden måste bevaras samtidigt som området är i behov av 
upprustning och tidvis upplevs som otryggt. En framtida exploatering behöver ge 
utrymme för både barns behov av rekreation, föreningsliv och bostäder. Funktionen av ett 
attraktivt idrottsområde i stadsdelen är viktig att behålla.  

Barnperspektivet behöver belysas och beaktas i kommande planarbete genom den 
barnkonsekvensanalys /social konsekvensanalys som tas fram under detaljplanearbetet. 
Bedömningen att detaljplanen behöver ha komplexitetsnivå 3, enligt 
stadsbyggnadskontorets riktlinjer. 

Det finns ekonomiska utmaningar för staden som skapas utifrån exploateringen, vilket 
direkt påverkar den sociala dimension och barns vardagsliv. Det gäller främst 
föreningarnas ekonomiska möjlighet till att vara kvar på platsen på grund av 
lokalkostnader. 

Riktlinjer för utemiljö skola och förskola uppfylls inte i planansökan.  

Mångfaldsperspektivet 
Idag har platsen ett aktivt föreningsliv med flera idrotts- och kulturföreningar som har en 
viktig verksamhet utifrån den sociala dimensionen. Föreningarna fångar ungdomar från 
området och bidrar till förebyggande och främjande verksamhet på flera sätt, bl.a. utifrån 
hälsoaspekter, som mötesplats och social samvaro. Planförslaget har en visionsbild av hur 
föreningslivet ska bevaras och stärkas på platsen. Kontoret ser positivt på denna del och 
tror att förslaget kan bidra och på flera sätt stärka föreningarna utveckling, framförallt 
idrottsföreningarna. Idag har exempelvis fotbollsplanerna bristande kvalitet, vilket 
behöver förbättras. Bostäderna kan också bidra till att platsen blir mer attraktiv och trygg.  

Det kvarstår dock att säkra att funktioner för idrott- och föreningslivet kan vara kvar på 
platsen inklusive de ekonomiska förutsättningarna (för föreningar). Idag har föreningarna 
en låg kostnad för lokaler och en nybyggnation kommer innebära högre lokalkostnader. I 
kommande projektdirektiv för detaljplanen väga in föreningarnas fortlevnad utifrån barns 
rättigheter och den sociala dimensionen.  
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Jämställdhetsperspektivet 
Den föreslagna bebyggelsen kompletterar det bostadsutbudet med fler bostäder, men inte 
med någon annan typ av boenden än vad som finns i omgivande stadsmiljö. Genom en 
exploatering på platsen kan stråk och kopplingar till resterande närområdet stärkas och 
bättre knytas ihop. Ansökans målsättning med bostadskonceptet ”ett inkluderande 
kvarter” är mycket positivt utifrån flera aspekter för att stärka den sociala dimensionen. 
Det kan skapa ett bra samspel på platsen och bidra till en mer sammanhållen stad men hur 
det utformas beror på detaljutformning som hanteras i kommande planarbetet.  

 

Miljöperspektivet 
Området för ansökan angränsar till det kommunala naturreservatet Välen. Det är viktigt 
att exploateringen inte negativt påverkar naturmiljö/naturreservatets syfte. Både utifrån 
naturvärden men också sociala värden, som exempelvis rekreation och naturupplevelse.  

Det finns även möjliga vinster med exploatering utifrån att stärka naturreservatets syfte. 
Det kan exempelvis vara att genom exploateringen öka tillgängligheten till 
naturreservatet och öka medvetenheten om naturreservatet och de naturvärden som finns i 
området.  

I de fortsatt planarbete behöver en natur- och grönstrukturutredning göras och 
placering/utformningen av bebyggelsen studeras om med hänsyn till värdefull naturmiljö 
i Välen. Detta är viktigt med hänsyn till de befintliga värdena i området, i form av Välens 
naturreservat och idrottsområdet. I det fortsatt arbete är även viktig att studera områdets 
potential, i att skapa ännu större rekreativa och ekologiska värden på platsen, samt att 
skapa bättre kopplingar till havet och närliggande grönområden. Platsen har potential att 
bli en stor tillgång för både närboende och för boende i övriga delar av staden. 

Planområdet ligger inom ett område med risk för förorenad mark samt risk för 
översvämning. Dessa frågor behöver också fördjupas kommande planarbete.  

Omvärldsperspektivet 
I närområdet Högsbo och Frölunda pågår planering för en omfattande stadsutveckling 
(och Tynnered i kommande planering), som möjliggör för flera tusen nya invånare i 
närområdet, och där Välen kommer att få en väsentlig betydelse för invånarnas 
möjligheter till rekreation och friluftsliv.   
  
Bostäder i nära kombination med idrottsområde är ett relativt nytt koncept i Göteborg.  
Det kan finnas en risk för bullerstörningar från idrottsutövande ungdomar gentemot 
närboende. Än så länge saknar vi riktlinjer för den typ av ”buller” i samhället. Nedan är 
ett exempel på en pågående rättsprocess som kan drabba en kommun med bostäder nära 
idrottsanläggningar. 
 
I Nacka kommun har en grupp fastighetsägare (villor) opponerat sig till kommunen för 
störningar från fotbollsspelande ungdomar på Boovallens idrottsplan. Villorna ligger ett 
stenkast från idrottsplanen och när det blev nytt konstgräs ökande användningen av 
fotbollsspelande ungdomar. Grannarna klagade och kommunen gjorde ljudmätningar. Det 
uppmättes bullernivåer vid elva angränsande fastigheter som översteg 
Naturvårdsverkets riktvärde på 45 decibel. Därmed låg man över gränsen för 
det som kallas ” industribuller” Frågan om ljudnivån kring Boovallen togs upp i 
kommunens nämnd efter klagomål från boende. Åtgärder föreslogs, tidsrestriktioner och 
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bullerplank men det sistnämnda var för kostsamt att utföra (5-6 meter höga bullerplank 
runt bollplanen). Därefter behandlades ärendet på nytt beroende på att länsstyrelsen och 
mark- och miljödomstolen ansåg att de åtgärder kommunen hade beslutat om var 
otillräckliga. Frågan är en pågående rättsprocess mellan kommunen och fastighetsägarna 
som ska avgöras i Mark- och miljööverdomstolen.   

Bilagor 
1. Förprövningsrapport 
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Ärendet  
Ansökan avser en nybyggnation och utveckling av Välenområdet med bostäder, 
föreningsliv, motionscentrum och en eventuell skola, i samexistens. Planansökan avser att 
bygga cirka 550 - 750 lägenheter och tillhörande parkeringshus. Inom området ska det 
även finnas plats för föreningsytor, idrottshall och motionscentrum. 

Beskrivning av ärendet 
Välenområdet ligger söder om Frölunda och Söder/Västerleden och invid Näsetvägen. 
Det är idag ett idrottsområde med bollplaner och föreningsstugor som omfattas av 
förslaget.  Området består av öppna ytor, gräsplaner som till viss del drivs av idrotts- och 
föreningsförvaltningen (IOFF). Vissa ytor arrenderas av föreningslivet. Det finns 16 
föreningsstugor på området som till största delen ägs av föreningar.  

Planansökan avser att bygga cirka 550 - 750 lägenheter och tillhörande parkeringshus. 
samt ytor för föreningsliv, idrottshall och motionscentrum 

Gällande översiktsplan anger ett bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor i östra 
delen. Samt att hela området är klassat som ”grön- och rekreationsområde” samt omfattas 
av ”stora värden för friluftsliv/naturvård, landskapsbild och/eller kulturlandskap”. Vidare 
finns en nedlagd deponi i områdets västra sida. Det saknas detaljplan för området. 
Sammanfattningsvis ligger förslaget delvis i linje med stadens strategier. 

Det kommande planområdet är inte tidigare planlagt och det saknas tomtindelning.  

Området ingår i fördjupningen av översiktsplanen för Fässbergsdalen (2012) där en ny 
huvudgata föreslås. Denna gata kopplar samman Reningsverksgatan och 
Kobbegårdsvägen via Säröleden och pekas ut som nytt huvudstråk för busstrafik samt för 
gång och cykeltrafik med anslutning till Säröbanan. Härmed kan den norra delen av 
områdets förutsättningar förändras. Den frågan behöver utredas i den fördjupad 
översiktsplan Högsbo-Frölunda som pågår.  

 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Föreslagen bebyggelsen, nya bostäder, nya platser för idrott och föreningslivet samt 
kommunal service i Välen området bedöms positiv men det finns strategiska frågor som 
behöver beaktas i fortsatta arbetet. 

Utveckling och förtätning med bebyggelse i Välen kan vara lämpligt men vissa 
knäckfrågor behöver vägas av mot strategiska förutsättningar. De behöver hanteras dels i 
övergripande strategiskt arbetet (som pågår) och delvis i det kommande 
detaljplanearbetet. Två frågor som först behöver klargöras innan detaljplanearbetet inleds: 

• Ny lokalväg i öst-västlig riktning Reningsverksvägen- utvecklingen samt 
finansiering   

• behovet av rekreation/idrott och föreningsytor i Välenområdet  
 

En ny lokalgata, vägkoppling utmed Reningsborgsvägen är utpekad i planeringsunderlag 
från 2012, fördjupad översiktsplan Fässbergsdalen.  Behovet av vägkopplingen behöver 
utredas inom staden som en del av det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan 
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Högsbo-Frölunda. En ny lokalgata/vägkoppling ger eventuellt konsekvenser och 
påverkan på hur den framtida markanvändning i Välen parkområdet, hur den kan nyttjas, 
ex v placering av bostäder/skola invid Reningsborgsvägen. Den framtida 
lokalgata/vägkoppling är en del av ett större sammanhang och det är olämpligt att planera 
in åtgärder som hindrar den. Lokalgata/vägkoppling kommer att studeras vidare i 
pågående fördjupad översiktsplan Högsbo-Frölunda. 

Den andra frågan är att Idrott- och föreningsförvaltningen har stort behov av ytor och 
lokaler i Välenområdet. Det är öppna ytor för bollspel och ett större antal 
föreningslokaler. Att det finns tillräckligt med ytor och funktioner gentemot ny 
bebyggelse och exploatering behöver säkerställas i den framtida strukturen. 

Övriga knäckfrågor som också behöver hanteras delvis i övergripande och delvis i 
detaljplan är:   

• Risk för översvämning och hantering av högt vatten.  
• Avvägning mot reservat och skydd som ligger i nära anslutning (naturreservat 

Välen och strandskyddsområde). 
• Risker avseende förorenad mark och hantering av dessa frågor behöver också 

hanteras delvis i övergripande och delvis i detaljplan.  

 

Kontoret bedömer utifrån att området har ett stort allmänt intresse och att det finns flera 
miljöaspekter att ta hänsyn till, bör planarbetet bedrivas med standardförfarande eller 
utökat förfarande.  

 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 
 

Kommande detaljplanering måste invänta resultatet från fördjupad översiktsplan Högsbo-
Frölunda för att få framdrift och för att kunna säkerställa lämplighet och genomförbarhet i 
föreslagen utformning av Välenområdet. Särskilt när det gäller lämplig 
markanvändning/bebyggelse mot en ev framtida lokalgata/vägkoppling och att behovet av 
ytor för idrott- och förening tillgodoses.  

Prövning i plan och avvägning av ovanstående knäckfrågor innebär en risk att 
utvecklingen i aktuellt område kommer att skilja sig markant från föreslagen utformning 
enligt ansökan av planbesked.  

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör  

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 
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