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Ärendet 

Diarienummer: 0554/22 

Handläggare SBK:  Fredrik Söderberg 

Stadsområde:  Hisingen 

Fastighet:  Nolvik 3:6 

Sökande:  Nolviks Höjd Fastighets AB (ej fastighetsägare) 

Medgivande finns från berörda fastighetsägare där sökanden inte äger marken. 

Efter att förhandsinformation lämnats om att stadsbyggnadskontoret avser föreslå negativt 

planbesked, så önskade sökanden lämna in ett nytt förslag. Två förslag till ny bebyggelse 

har alltså lämnats in som underlag för begäran om planbesked. Det är det första förslaget 

som legat till grund för inkomna synpunkter i ärendet. 

Området ligger ca 1 km väster om Säve flygplats, med tillfart från Kongahällavägen via 

Hjälmavägen. Marken utgör idag i huvudsak ett slybevuxet naturområde. 

   

Foton från Hjälmavägen, mot norr respektive väster 

Det första förslaget anges ha karaktären av en hållbar trädgårdsstad med ca 260 bostäder 

för livets alla faser. Planförslaget omfattar ca 140 småhus, ca 60 lägenheter och 

vårdboende och/eller seniora bostäder med ca 60 lägenheter. Inom området planeras även 

för förskola, skola närservice efter närområdets behov. Målet är att bebyggelsen ska 

uppföras som klimatneutrala trähus som försörjs med stort inslag av förnybara 

energikällor. Bebyggelsen föreslås placeras på bergssluttningen på både sidor om 

Hjälmavägen. Åker- och våtmarken i dalen utvecklas för odlingslotter, växthus, dammar 

för dagvattenhantering samt platser för lek och rekreation m.m., vilket bidrar med ökad 

ekologisk och social hållbarhet i området. 

Jordbruksmarken kan enligt förslaget bidra för ökad biologiska mångfald ur flera 

perspektiv, genom ett kretslopps och robusthetsperspektiv inom befintligt vatten och 

våtmarkssystem för att rena och fördröja dagvatten, genom stadsnära odlingsmarken som 

har ett viktigt socialt värde i ett storstadsområde. 

Möjligheter till bostadsnära odling, rekreation, och rehabilitering har stor betydelse för att 

stärka stadens attraktionskraft. Ur ett samhällsintresse präglas den föreslagna 
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bostadsbebyggelsen av mångfald, tillgänglighet till kollektivtrafik, samhällsservice inom 

planförslagområdet och ökat underlag för pågående utbyggnad av service vid Skra Bro. 

Principer och riktlinjer som anges till föreslagen utformning av området är bl.a. att 

tillskapa en central del samt entré till området med skola, service, torgbildning/mötesplats 

& grönyta/ lekplats, att ta hänsyn till befintliga värden och bevara de i hög utsträckning 

som exempelvis rekreativa värden, och att bevara jordbruksmarkernas länkar vilka agerar 

som gröna kilar genom området. Bebyggelsen orienteras i stora delar kring befintliga 

vägar. Ca 240 parkeringsplatser föreslås. 

Innehåll: 

• Fyra flerbostadhus i 4–5 vån, ca 50 lgh  

• 136 st. radhus i 1,5–2,5 vån  

• Sex kedjehus i 2 vån 

• Ett vårdboende i 3–4 vån, ca 60 bostäder 

• En förskola/skola 1–3 ex, ca 1200 kvm (120-150 barn) 

• En lokal för service (i bottenplan)  

 

Föreslagen utformning, från begäran om planbesked 

 

Det andra förslaget har en mindre utbredning, som i huvudsak begränsas till området 

söder om dalgången och dess slänter. Förslaget utgör enligt sökanden en trädgårdsstad i 

lantlig miljö med mestadels småhus på 1–2,5 vån och några mindre ”stadsvillor” i 2,5 vån 

och 8 lägenheter. Totalt omfattar förslaget ca 140 bostäder och en förskola/skola. 

Innehåll: 

• Fyra flerbostadhus/stadsvillor i 2,5 vån, 30–35 lgh  

• 110 st. radhus/kedjehus i 1–2,5 vån  
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• En förskola/skola 1–3 ex, för ca 120-150 barn 

• En lokal för närservice 

 

 

Föreslagen utformning, från komplettering till begäran om planbesked 

 

Styrande dokument och tidigare beslut 

Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2022-05-19, anger strategier 

för bebyggelseutveckling. Göteborgs geografi delas upp i innerstaden, mellanstaden och 

ytterstaden. Innerstaden och mellanstaden utgör tillsammans det sammanhängande 

stadsområdet, vilket är det område där Göteborgs fortsatta utbyggnad framför allt 

kommer att ske. I ytterstaden kommer utbyggnad att ske inom och i nära anslutning till 

Torslanda, Nya Hovås och Kärra. För att möta stadens långsiktiga 

bostadsförsörjningsbehov, föreslås även nya områden i ytterstaden som ska utredas vidare 

för bebyggelseutveckling. Aktuellt område är inte ett av dessa föreslagna områden. 

Översiktsplanen anger markanvändningen till ”Kust och landsbygd”. Rekommendationen 

för området är formulerat: Kust- och landsbygden består till stor del av natur- och 

jordbruksområden med inslag av spridd bebyggelse. Inom området ska natur-, kultur- 

och friluftsvärden värnas. Även förutsättningarna för areella näringar ska värnas. Ny 

bebyggelse bör därför endast tillkomma genom enstaka lokaliseringsprövningar och som 

tillskott till befintliga bebyggelsegrupper och på mark som redan är ianspråktagen. 

Tillkommande bebyggelse bör ansluta till kust- och landsbygdens bebyggelsemönster. 

Området omfattas inte av detaljplan. 
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Bedömning 

Översiktlig planering 

Föreslagen utveckling strider mot översiktsplanens strategi för bebyggelseutveckling, 

samt mot de rekommendationer som gäller för områdets angivna markanvändning Kust 

och landsbygd. 

Bebyggd miljö och naturmiljö 

Det aktuella området är obebyggt och bebyggelsen i anslutning består av enfamiljshus. 

Området är till sin karaktär lantligt. Det område som föreslås bebyggas är i huvudsak 

bevuxet med sly och mindre träd och i stora delar kuperat. Den norra delen som i det 

första förslaget föreslås användas för lek och rekreation är idag jordbruksmark. 

Radhus torde kunna inordna sig väl, medan flerbostadshus och vårdboende som är större 

byggnader med tillhörande större parkeringsytor skulle framträda som mer främmande i 

miljön. 

Jordbruksmarken är del av ett stråk i en dalgång i öst-västlig riktning. Det första 

föreslagets ianspråktagande av detta område för rekreation torde utgöra en tydligt negativ 

påverkan på kulturmiljö- och landskapsbildsvärden. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får 

brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om 

det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, det är alltså tveksamt att det är 

möjligt. 

Det andra förslaget är mer anpassat till platsen vad gäller utbredning och 

byggnadsvolymer. Förslaget har dock brister i sin utformning, en tydligare idé kring 

struktur saknas. Förslagets utformning är emellertid något som kan, och ska, bearbetas i 

ett planarbete. 

Socialförvaltningen bedömer planens sociala komplexitetsnivå till nivå tre. 

Kommunal service 

Förslaget innehåller förskola och F-3-skola. Huruvida det finns underlag och intresse för 

att driva en liten grundskola här är oklart. Närmsta grundskola, Björlandaskolan F-6 

ligger ca 2,5 km från området. Det finns ingen gång- och cykelvägförbindelse dit. 

För övrigt saknas i stort sett all form av service i området. Närmsta centrumpunkt med 

viss service är Skra Bro som ligger ca 3 km söderut.  

Stadsledningskontoret påtalar att en summering av beslutade detaljplaner, pågående 

detaljplaner och planansökningar innebär tillskott på över 2 000 nya bostäder i norra 

Björlanda utan att någon övergripande hantering av hur försörjningen av kommunal 

service ska kunna klaras. Redan idag finns ett högt tryck på förskoleplatser och 

grundskoleplatser där ordinarie verksamhet delvis måste bedrivas i provisoriska lokaler 

med tidsbegränsade bygglov. Stadens arbete med att söka mark, alternativt förvärva 

mark, och ansöka om planändring för att hantera behoven av kommunal service går tyvärr 

inte alls i samma takt som de privata exploatörernas bostadsprojekt vilket utgör ett stort 

bekymmer. 
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Förskola 

Stadsledningskontoret bedömer ett behov av ca 63 nya förskoleplatser eller motsvarande 

ca 4 avdelningar. Tillsammans med den tidigare planansökan vid Hjälmavägen (Nolvik 

1:83) om ca 150 småhus, vilket motsvarar behov av ytterligare ca 67 förskoleplatser, gör 

stadsledningskontoret bedömningen att den samlade effekten av dessa två projekt vid 

Hjälmavägen innebär att förskolekapaciteten totalt sett behöver utökas med ca 130 

platser.  

För att kunna avlasta förskolan på Nolviksvägen och skapa bättre förutsättningar att 

erbjuda förskoleplats närmare bostaden skulle en ny förskola med 144 platser/8 avd 

behöva tillföras området. Stadsledningskontoret föreslår att detta bör kunna hanteras inom 

någon av fastigheterna Nolvik 3:6 eller Nolvik 1:83. Det är i sammanhanget mer 

rationellt att bygga en större förskolenhet snarare än två mindre, vilket kräver samordning 

mellan de två planområdena. Om staden ska kunna bygga och driva verksamheten 

behöver förutsättning finnas att förvärva ändamålsenliga markytor om ca 8 000–9 000 

kvm. 

Om en utbyggnad av kapacitet inte sker i enlighet med föreslagen dimensionering ovan 

ser inte stadsledningskontoret att det finns förutsättningar att kunna erbjuda 

förskoleplatser i enlighet med lagkrav. 

Grundskola 

Stadsledningskontoret bedömer ett behov av ca 100 nya grundskoleplatser i området. 

Tillsammans med tidigare planansökan om ca 150 småhus vid Hjälmavägen (Nolvik 

1:83) gör stadsledningskontoret bedömningen att den samlade effekten blir att 

grundskolekapaciteten behöver tillföras ca 200 nya platser. 

För båda planområdena gäller att Björlandaskolan F-6 utgör den närmsta kommunala 

grundskoleenheten. Björlandaskolan har dock ingen ledig kapacitet och är dessutom 

beroende av provisoriska lokaler med tidsbegränsat bygglov för ordinarie verksamhet. 

Björlandaskolan ligger ca 2,5 km från området och det finns ingen gång- och 

cykelvägförbindelse dit. 

Sammantaget menar stadsledningskontoret att möjligheten att kunna lösa tillkommande 

behov av grundskoleplatser är kopplat till genomförandet och framdrift i minst två andra 

detaljplaner, som avser tillbyggnad av Björlandaskolan samt en helt ny F-6-skola mellan 

Lillebyn och Björlanda (inom Kvisljungeby 2:252). Stadsledningskontoret uppmanar 

stadsbyggnadskontoret att bevaka och säkerställa de många samband som finns mellan 

pågående planärenden i området i syfte att säkra nödvändig framdrift. 

BmSS 

Stadsledningskontoret menar att det vore angeläget att i detaljplanen inkludera minst en 

tomt för ett fristående BmSS med 6–8 bostäder. 

Trafik och parkering 

Översiktligt 

Området ligger inte inom område med god kollektivtrafiktillgång, närmaste hållplats är 

Högstena vid Kongahällavägen på ca 400–900 meters avstånd. Hållplatsen trafikeras av 
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buss 36 som trafikerar Säve flygplats – Hjalmar Brantingsplatsen i halvtimmestrafik 

vilket inte klassas om god kollektivtrafik. 

Avsaknaden av cykelvägar längs både Kongahällavägen och Hjälmavägen (vid aktuellt 

område) begränsar möjligheterna till alternativ till bil, för att ta sig till skola och 

fritidsaktiviteter, det är ca 2 km till stadens övergripande cykelnät. Trafikkontoret 

meddelar emellertid att Trafikverket avser bygga gång- och cykelväg längs med 

Kongahällavägen söderifrån fram till Säve flygplatsväg. 

Förutsättningarna pekar mot att området kommer att bli mycket bilberoende och ge en 

hög alstring av biltrafik, det är således inte är i linje med en önskvärd stadsutveckling 

enligt stadens styrande dokument. 

En exploatering enligt förslaget minskar möjligheten att exploatera på andra platser i 

staden. Detta eftersom kapaciteten i kollektivtrafik och vägnät är begränsad och området 

kommer att generera fler resor än om samma innehåll hade lokaliserats till annan plats i 

staden med närhet till service, matbutik, god kollektivtrafik och utbyggt gång- och 

cykelnät. 

Lokalt 

Hjälmavägens standard är mycket låg och det skulle enligt trafikkontoret krävas stora 

investeringar att få upp den till en godtycklig standard. Cirka 600 meter av befintlig 

Hjälmaväg behöver uppdateras till att bli en gata med ett körfält i varje riktning med 

gång- och cykelmöjligheter. Det behöver även till ett antal lokalgator inom föreslaget 

området. Kostnader bekostas av befintlig gemensamhetsanläggning eller exploatör. 

Det är stora höjdskillnader i området, lutningar och tillgänglighet har inte analyserats 

ingående av stadsbyggnadskontoret i detta skede. I det första förslaget konstateras dock 

att vägen ner till det föreslagna vårdboendet behöver hantera en höjdskillnad på ca 10 

meter på ca 55 meters sträcka, det innebär en längslutning på ca 18%. Vägen i östra delen 

ner mot norr har liknande förhållanden, om än något bättre. Enligt Teknisk Handbok bör 

områden som försörjs via gator vars lutningar överstiger 10% om möjligt förses med 

alternativa vägval. Lutningar över 10% innebär stora svårigheter för stopp och start vid 

vinterväglag. Om höjdskillnaden överstiger 2 meter, som i detta fall, så anses en lutning 

på över 4% vara låg standard för en gångyta. Det andra förslaget har inte samma problem 

med höjdskillnader, lutningar och tillgänglighet. 

Teknisk försörjning 

Spillvatten och dricksvatten finns tillgängligt intill planområdet men planområdet ligger 

utanför Kretslopp och vattens verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten. 

Planområdet är dock beläget i anslutning till verksamhetsområdet för dricks- och 

spillvatten. Om en detaljplan skapas bör området kunna inkluderas i verksamhetsområdet 

för dricks- och spillvatten.  

För att möjliggöra en anslutning till allmänt VA-ledningsnät krävs tröskelinvesteringar på 

befintligt nät. Åtgärderna på VA-ledningsnätet medför enligt Kretslopp och vatten en 

tröskelinvestering på över 50 miljoner. Investeringen avser uppdimensionering av det 

befintliga ledningsnätet. Investeringen kan emellertid komma att göras för ett annat 

projekt med positivt planbesked, Nolvik 1:83 (tidigare Nolvik S:23).  

Ytterligare investeringskostnader tillkommer för ledningsnätet inom planområdet.  
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Kretslopp och vatten bedömer även att kostnader för att hantera skyfallssituationen kan 

bli kostsam för exploatören om frågan inte hanteras i ett tidigt skede. 

Mark 

Inom området finns idag inte några kända fornlämningar. När nyligen (2022) en 

arkeologisk utredning gjordes direkt sydost om området påträffades dock flera tidigare 

okända fornlämningar. Kulturförvaltningen anser mot denna bakgrund att en arkeologisk 

utredning är helt nödvändig att utföra inom det planerade bostadsområdet. 

Markens geotekniska förutsättningar bedöms inte utgöra ett hinder för en fortsatt 

prövning. 

Miljö- och hälsoaspekter 

Recipienten för dagvattnet från planområdet är Kvarnbäcken och som i sin tur avleds till 

kustvattnet vilken är klassad som en mycket känslig recipient och klassad med 

miljökvalitetsnormer. 

Samband och beroenden 

Positivt planbesked har efter en återremiss från BN lämnats för ett närliggande område, 

Nolvik 1:83 (tidigare Nolvik S:23), dnr 0763/20. Förslaget innebär en utbyggnad om ca 

155 nya bostäder i flerbostadshus, radhus och friliggande villor. De tröskelinvesteringar i 

VA-nätet som krävs för Nolvik 1:36 kan göras i samband med ett eventuellt 

genomförande av Nolvik 1:83. Det förutsätter att man tar höjd för projektet inom Nolvik 

1:36 när man gör investeringen på VA för projektet inom Nolvik 1:83. 

Slutsats 

Sammanfattning och slutsats 

Föreslagen utveckling strider mot översiktsplanens strategi för bebyggelseutveckling, 

samt mot de rekommendationer som gäller för områdets angivna markanvändning Kust 

och landsbygd. 

Det första föreslagets ianspråktagande av jordbruksmark torde utgöra en tydligt negativ 

påverkan på kulturmiljö- och landskapsbildsvärden, det är dessutom tveksam att det kan 

tillåtas eftersom miljöbalken reglerar att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i 

anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen. 

Det är stora höjdskillnader i området, vissa av de föreslagna vägarna i det första förslaget 

har alldeles för brant lutning. De serpentinlösningar som krävs blir markkrävande och 

kostsamma.  

Det aktuella området är obebyggt och bebyggelsen i anslutning består av enfamiljshus. 

Radhus torde kunna inordna sig väl, medan flerbostadshus och vårdboende som är större 

byggnader med tillhörande större parkeringsytor skulle framträda som mer främmande i 

miljön. Det andra förslaget bedöms med avseende på platsens förutsättningar möjligt att 

gå vidare med, förslaget behöver dock bearbetas. 
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Förslaget innehåller förskola och F-3-skola, men huruvida det finns underlag och intresse 

för att driva en liten grundskola här är oklart, det skulle därför innebära en stor osäkerhet 

att utgå från att behovet kan hanteras inom planområdet. Närmsta grundskola, 

Björlandaskolan F-6 ligger ca 2,5 km från området, det finns dock ingen ledig kapacitet 

där. I ett planarbete bör om möjligt samordning ske med den utveckling som avses prövas 

inom Nolvik 1:83 (positivt planbesked, tidigare Nolvik S:23), med inriktning att etablera 

en större förskola istället för två mindre. Det gör också att kommunen kan bli aktuell för 

att driva förskolan, vilket är enda sättet att garantera att den verkligen etableras och 

kvarstår. 

När det gäller grundskola menar stadsledningskontoret att möjligheten att kunna lösa 

tillkommande behov av grundskoleplatser är kopplat till genomförandet och framdrift i 

minst två andra detaljplaner, som avser tillbyggnad av Björlandaskolan samt en helt ny F-

6-skola mellan Lillebyn och Björlanda (inom Kvisljungeby 2:252). Det är därför viktigt 

att dessa detaljplaner påbörjas i god tid relaterat till detaljplaner innehållande bostäder 

inom upptagningsområdet. 

Området ligger inte bra till med avseende på kollektivtrafik och det finns ingen gång- och 

cykelvägförbindelse. Förutsättningarna pekar mot att området kommer att bli mycket 

bilberoende och ge en hög alstring av biltrafik, det är således inte är i linje med en 

önskvärd stadsutveckling enligt stadens styrande dokument. En exploatering enligt 

förslaget minskar möjligheten att exploatera på andra platser i staden.  

För att möjliggöra en anslutning till allmänt VA-ledningsnät krävs en tröskelinvestering 

på över 50 miljoner. Investeringen kan emellertid komma att behövas för närliggande 

projekt för Nolvik 1:83.  

Sammantaget är slutsatsen är att platsen är mindre lämplig ur ett strategiskt perspektiv, 

men i och med att ny bebyggelse ska prövas i direkt anslutning finns det möjlighet att 

utöka området och på det sättet göra vissa samordningsvinster. Det andra förslaget 

bedöms möjligt att pröva vidare i detaljplan. 

Med tanke på behovet av samordning gällande förskola/skola samt utbyggnad av VA och 

annan infrastruktur så är det lämpligt att Nolvik 3:6 och Nolvik 1:83 ingår i samma 

planarbete. 
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Inkomna yttranden 

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

Park- och naturförvaltningen, SBK Geotekniker, Stadsledningskontoret, Socialförvaltning 

Hisingen och Trafikkontoret för eventuellt yttrande. Följande yttranden har inkommit:  

Göteborg Energi AB 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 

Göteborg Energi Nät AB har granskat rubricerad ansökan om planbesked. För att kunna 

försörja tänkt exploatering lär en ny nätstation behöva byggas inom området. Kommande 

detaljplan behöver således inarbeta ett E-område.  

Göteborg Energi GothNet AB. 

Göteborg Energi GothNet AB har inget att erinra i ärendet. 

 

Kretslopp och Vatten 

Övergripande bedömning  

Planförslaget är förenligt med stora tröskelinvesteringar på det befintliga ledningsnätet. 

Det pågår planering för nya överföringsledningar till Säve flygplats. Tidplanen för 

utbyggnaden av överföringsledningarna kan komma att påverka planens tidplan om man 

anser att det är det bästa anslutningsalternativet för planen.  

Kretslopp och vatten ser ur ett VA-perspektiv inte några hinder med att starta ett 

planarbete men planen innebär stora tröskelinvesteringar och starttiden behöver anpassat 

till överföringsledningarna till Säve flygplats. Kretslopp och vatten önskar bli kontaktade 

vid positivt planbesked för att planera för de tröskelinvesteringarna som behöver 

genomföras för att ansluta fastigheten. Det är också viktigt att i ett tidigt skede ta fram en 

dagvatten- och skyfallsutredning då dagvatten- och skyfallsfrågan kommer bli en 

knäckfråga i planarbetet att hantera.  

Kretslopp och vatten har ur ett avfallsperspektiv inga synpunkter som hindrar ett positivt 

planbesked. 

Utredningsbehov och information  

Det behöver tidigt göras en kapacitetsutredning på befintligt VA-ledningssystem för 

att utreda mer noggrant vilka investeringar som behöver göras på befintligt 

ledningsnät. Det behöver också tas fram en dagvatten- och skyfallsutredning. 

VA-ledningar  

Spillvatten och dricksvatten finns tillgängligt intill planområdet men planområdet ligger 

utanför Kretslopp och vattens verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten. 

Planområdet är dock beläget i anslutning till verksamhetsområdet för dricks- och 

spillvatten. 
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Om en detaljplan skapas bör området kunna inkluderas i verksamhetsområdet för dricks- 

och spillvatten.  

För att möjliggöra en anslutning till allmänt VA-ledningsnät krävs tröskelinvesteringar på 

befintligt nät. Det befintliga spillvattensystemet nedströms den föreslagna bebyggelsen 

behöver dimensioneras upp för att kunna ta emot spillvatten från den föreslagna 

bebyggelsen. Tre spillvattenpumpstationer och spillvattenledningarna mellan dem 

behöver dimensioneras upp och dessutom behöver pumpstationerna kompletteras med en 

byggnad för att uppfylla dagens arbetsmiljöregler.  

Spillvattensystemet nedströms området består av tre sammanlänkande pumpstationer i en 

pumpkedja. Pumpstationerna i pumpkedjan är, för att fungera optimalt, dimensionerade 

för det spillvattenflöde som idag avleds till pumpstationerna. Det innebär att varje 

ytterligare anslutning belastar det befintliga spillvattensystemet, vilket leder till att det 

befintliga spillvattensystemet på sikt blir underdimensionerat.  

Dricksvattenkapaciteten är begränsad i området, då planområdet är inom Kretslopp och 

vattens högzon. En dricksvattenledning på ca 670 meter behöver dimensioneras upp. 

Kretslopp och vatten behöver få information om byggnadernas höjd för att kunna utreda 

om det finns tillräckligt tryck i ledningarna. Kretslopp och vatten önskar att bli 

kontaktade i ett tidigt skede för att utreda kapacitet.  

Omfattning på utbyggnad av allmänna VA-anläggningar inom föreslaget planområde har 

inte bedömts i detta skede.  

Intill aktuell planansökan finns två områden som planeras inkluderas och anslutas till 

Kretslopp och vattens verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Det är dels 

planområdet strax sydöst om aktuellt planansökningsområde som ingår i startplan 2022 

och omfattar ca 155 bostäder, dels ett befintligt bostadsområde som omfattar ca 28 

bostäder. Det befintliga bostadsområdet har Kretslopp och vatten fått ett föreläggande 

från Länsstyrelsen om att området behöver anslutas till allmänt VA-ledningsnät.  

Det pågår ett utredningsarbete för att översiktligt bedöma möjlig VA-utbyggnad till 

planprogram vid Säve flygplats. En sådan VA-utbyggnad skulle skapa bättre 

förutsättningar för att kunna ansluta det föreslagna området inom Nolvik 3:6. Det finns i 

dagsläget inga beslut om när allmänt VA till planprogram vid Säve flygplats ska 

genomföras.  

Planområdet är beläget utanför de områden som föreslås i Översiktsplanens utredning för 

ytterstadsområden. Kretslopp och vatten anser att utveckling i ytterstadsområden ska följa 

den kommande översiktsplanen och att nya detaljplaner inte startas upp förrän 

ytterstadsutredningen är beslutad. Detta för att, inom staden, kunna ha en gemensam 

långsiktig plan kring utveckling i ytterstaden. 

Skyfall  

Det är en del vatten som ansamlas vid ett klimatanpassat 100-årsregn inom planområdet. 

Det är framförallt ett stort vattenflöde norr om bebyggelsen där det föreslås odling, 

dagvatten och rekreation. Det är viktigt att låta de gröna- och blågröna stråk vara 

strukturerande element i utformningen av området och att samordna arbetet med 

vattenkvalitet och skyfall.  
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Det finns även ett mindre område på den östra sidan av Hjälmavägen. Planarbetet ska se 

till att framkomligheten till entréer är möjlig även under ett skyfall. För att entréer och 

utrymningsvägar ska vara framkomliga under ett klimatanpassat 100-årsregn får 

maximalt 20 cm bli ståendes på vägar och stråk. Det är även viktigt att nybyggnationen 

inte förvärrar situationen för befintlig bebyggelse i samband med skyfall. Den 

vattenvolym som ansamlas inom planen idag behöver därför fortsättningsvis kunna 

ansamlas inom planen. 

 

Dagvatten  

Recipienten för dagvattnet från planområdet är Kvarnbäcken och som i sin tur avleds till 

kustvattnet vilken är klassad som en mycket känslig recipient och klassad med 

miljökvalitetsnormer. 

Området består idag av naturmark vilket har både en naturlig renings- och 

fördröjningsfunktion av dagvattnet. När marken exploateras försvinner funktionerna och 

behöver ersättas på annan plats. Det kan därför bli svårt att uppnå tillräcklig rening. Det 

är viktigt att dagvattnenfrågan hanteras i ett tidigt skede så tillräcklig yta avsätts så att 

negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten kan undvikas. Allt dagvatten från 

planområdet kommer behöva renas och fördröjas inom planområdet.  
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Området är utanför Kretslopp och vattens verksamhetsområde för dagvatten och det finns 

inte heller planera på att inkludera området i verksamhetsområdet i dagsläget. Det innebär 

att fastigheten själv behöver hantera och avleda dagvattnet.  

Det kommer behöva tas fram en dagvatten- och skyfallsutredning i ett eventuellt 

planarbete. Yta för dagvattenhantering kommer behöva avsättas inom planområdet för att 

detaljplanen ska vara möjlig att genomföra.  

Ekonomi för VA  

Åtgärderna på VA-ledningsnätet medför en tröskelinvestering på över 50 miljoner. 

Investeringen avser uppdimensionering av det befintliga ledningsnätet. Ytterligare 

investeringskostnader tillkommer för ledningsnätet inom planområdet.  

Kostnader för att hantera skyfallssituationen kan bli kostsam för exploatören om frågan 

inte hanteras i ett tidigt skede. Kretslopp och vatten ser detta skede att skyfallsåtgärderna 

behöver finansieras med exploateringen.  

Avfall  

Med nuvarande förslag så är gemensam avfallshantering på utvalda strategiska platser en 

förutsättning. Med nuvarande skisser så är det inte möjligt med avfallshämtning vid varje 

bostad. Under ett eventuellt planarbete så måste det studeras var ytor för gemensam 

avfallshantering kan placeras. Ytor ska placeras med tanke på att det ska vara smidigt för 

boende att ta sig till ytorna samt att det ska vara enkelt för sopbilar att ta sig dit och 

stanna i anslutning till dem. Gator som ej är genomfartsgator behöver vändplatser 

dimensionerade för sopbilar. 

 

Kulturförvaltningen 

Beskrivning av ärendet 

Den aktuella fastigheten ligger ett stycke väster om Kongahällavägen och är idag 

obebyggd. Den omfattar skogbevuxna delar på en bergssluttning och låglänta före detta 

åker- och våtmarker i en dalgång. I söder angränsar ett område med fritidshusbebyggelse.  

Ansökan omfattar cirka 140 småhus, ca 60 lägenheter och vårdboende/seniorbostäder 

med ca 60 lägenheter. Inom området planeras även för förskola, skola och service. 

Bebyggelsen föreslås placeras på bergssluttningen på både sidor om Hjälmavägen. Åker- 

och våtmarken i dalen avses utvecklas för odlingslotter, växthus, dammar samt platser för 

lek och rekreation m.m. 

Bakgrund 

Kulturhistoriska värden 

I Göteborgs stadsmuseums kulturmiljörapport 2008:2 (Kunskapsunderlaget) ingår 

området kring Hjälmavägen i det terrängparti som benämns Säve område 2. Landskapet 

betraktas som öppet med de för Hisingen karaktäristiska små bergknallarna som öar i 

åkerlandskapet och med en bebyggelsestruktur där byarna sinsemellan ligger tätt. 
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Kvillehed-Åseby-området innehåller ett flertal förhistoriska fornlämningar, särskilt i den 

södra delen. Pansarkvillen i den norra delen har dragit till sig stort intresse under 

järnåldern och därför har en del gravar och gravfält anlagts där. 

I stadsmuseets kulturmiljörapport 2014:1 (Värdefulla odlingslandskap) ingår det 

planerade bostadsområdet i det som kallas Säve och Tuvebygden och närmare bestämt 

inom Huvudbygden i Säve. Här sägs att det i detta område är ”tydligt att naturvärden och 

kulturvärden är varandras förutsättningar, inte minst genom kulturlandskapselementen i 

form av till exempel stenmurar, gårdsträd och dammar som också utgör viktiga 

biotoper.” Vidare sägs i rapporten att inget annat område i Göteborg har så stark koppling 

mellan förhistoriska lämningar och odlingslandskapet som huvudbygden i Säve. Det 

gäller framför allt kopplingen mellan gravar, gravfält och dagens gårdsmiljöer.  

Det nu aktuella planerade bostadsområdet ligger i södra kanten av huvudbygden i Säve. 

Kulturlandskapet i huvudbygden i Säve påminner mycket om Björlandas två stora 

dalgångar vad gäller gravarnas utbredning i det kulturhistoriska landskapet. Sistnämnda 

områdes viktiga kulturhistoriska landskap framgår ännu tydligare i Stadsmuseets rapport 

Björlanda. (Uppdatering av natur- och kulturvärden, 2011). Här framhålls också 

kulturlämningarnas kontinuitet från äldsta stenåldern fram till järnåldern. De planerade 

bostadsområdet ligger följaktligen i ett minst sagt rikt kulturhistoriskt landskap. 

I stadens nya översiktsplan (ÖP, juni 2022) ligger den aktuella fastigheten inte inom 

prioriterat utbyggnadsområde och har beteckningen ”Kust och landsbygd” med 

rekommendationen: ”Kust- och landsbygden består till stor del av natur- och 

jordbruksområden med inslag av spridd bebyggelse. Inom området ska natur-, kultur- 

och friluftsvärden värnas… Ny bebyggelse bör därför endast tillkomma genom enstaka 

lokaliseringsprövningar och som tillskott till befintliga bebyggelsegrupper och på mark 

som redan är ianspråktagen. Tillkommande bebyggelse bör ansluta till kust- och 

landsbygdens bebyggelsemönster.”  

Björlanda ligger i ÖP inom område betecknat som ”Ytterstaden”. För ytterstaden gäller 

att ”Värna ytterstadens stora sammanhängande naturområden och kustbandet. Ta hänsyn 

till värdefulla natur-, kulturmiljö- och landskapsbildsvärden vid ny bebyggelse och 

infrastruktur.” 

Förvaltningens yttrande 

Kompletteringar med tillkommande bebyggelse i Björlanda bör generellt ske restriktivt 

då området i sin helhet har ett välbevarat kulturlandskap med höga värden. Det brukade 

landskapet har en lång kontinuitet och är rikt på fornlämningar, äldre gårdsmiljöer, 

vägsträckningar och landskapselement som stenmurar etcetera. Kulturförvaltningen 

ställer sig mot denna bakgrund tveksam till den föreslagna exploateringen som är 

omfattande.  

Förvaltningen anser att en landskapsanalys bör tas fram som redovisar berörda vyer och 

som kan klargöra hur förslaget påverkar kulturlandskapet och dess värden. Först därefter 

kan det avgöras om det är lämpligt med en exploatering på den aktuella platsen enligt 

ansökan om planbesked. 

Inom området finns idag inte några kända fornlämningar. När nyligen (2022) en 

arkeologisk utredning gjordes direkt sydost om området påträffades dock flera tidigare 
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okända fornlämningar. Kulturförvaltningen anser mot denna bakgrund att en arkeologisk 

utredning är helt nödvändig att utföra inom det planerade bostadsområdet. 

Park- och naturförvaltningen 

Ansökan om planbesked föreslår utbyggnad av cirka 260 bostäder fördelat på 140 småhus 

och 120 lägenheter, varav 60 lägenheter i ändamål för vårdboende och/eller seniora 

bostäder. Inom området planeras det även för förskola och skola. Nolvik är beläget i 

närheten av Säve flygplats och utbyggnaden av bostäder har länge begränsats av 

bullernivåer. När utbyggnad nu möjliggörs behöver allmän plats, likt ett antal andra 

viktiga samhällsfunktioner, byggas ut.  

Planområdet omfattas av riksintresse för högexploaterad kust och norra delen av 

planområdet är utpekat som jordbruksmark i Göteborgs stads översiktsplan. Vid eventuell 

exploatering ska påverkan på riksintressets värden uppmärksammas.  

Bedömning av förslaget:  

Förslaget omfattar ett till ytan stort område och bidrar till att tillskapa många nya bostäder 

vilket förvaltningen är positiv till. Däremot behöver förslaget bearbetas vidare för att 

uppnå de målvärden som staden har att förhålla sig till.  

Park- och naturförvaltningen bedömer att förslaget som helhet inte är möjligt och vill 

framföra följande synpunkter:  

Planområdet ligger naturnära men saknar närhet till park. För att förslaget ska 

överensstämma med målvärdena i Stadens Grönplan och Stadens översiktsplan behöver 

området kompletteras med en bostadsnära park om minst 0,2 hektar. I underlaget 

presenteras bl.a. en gemensamhetsträdgård samt ett grönt rekreationsområde. Dessa ytor 

kan med fördel användas för tillskapandet av en bostadsnära park om de planläggs som 

allmän plats park.  

Hinder för utveckling av området enligt ansökan  

• Förslaget redovisar inga allmänna offentliga friytor och lever således inte upp till 

målvärdena i Stadens Grönplan. Planområdet ligger inom bristområde för 

bostadsnära park samt stadsdelspark. De närliggande naturområdena ägs av 

staden men är inte planlagda som allmän plats. Detta innebär att det också råder 

brist på bostadsnära natur innehållandes de sociala värden som Grönplanen ställer 

krav på. Enligt Stadens Grönplan, Stadens Miljö- och klimatprogram och 

Göteborgs stads översiktsplan ska alla boende och verksamma ha tillgång till en 

bostadsnära park (minst 0,2 hektar stor) inom 300 meter. Grönplanen och 

översiktsplanen anger även att boende och verksamma ska ha tillgång till en 

stadsdelspark (minst 2 hektar stor) inom 1000 meter. Tillskapandet av en 

bostadsnära park inom planområdets räckvidd behöver utredas och säkerställas 

inom fortsatt arbete.  

• Enligt park- och naturförvaltningens riktlinje för lekplatser (2019) ska alla nå en 

områdeslekplats inom 500 meter från bostaden, samt en stadsdelslekplats inom 

1000 meter från bostaden. Hela området har idag brist på båda dessa. Allmänna 

lekplatser behöver därmed säkerställas inom planen inom rimligt avstånd från 

bostäder.  

• En naturvärdesinventering avseende ekologiska värden behöver tas fram tidigt i 

planprocessen och ligga till grund för fortsatt planarbete. Detta för att säkerställa 

att inga ekologiska värden försvinner eller påverkas negativt av planen utan att 

kunna kompenseras för.  

• Exploatering av jordbruksmark behöver utredas. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får 

brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
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detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 

genom att annan mark tas i anspråk. 

• Vid exploatering av förskola och skola bör tillräcklig stor friyta per barn 

eftersträvas inom eller i anslutning till fastigheten enligt Stadens riktlinjer.  

Eventuella ekonomiska konsekvenser av förslaget  

Vid tillskapande av allmän plats inom planområdet tillkommer kostnader i form av 

markinlösen samt kostnad för utbyggnad av park om minst 0,2 hektar. 

Kostnadsuppskattning för utbyggnad av en bostadsnära park på 0,2 hektar blir baserat på 

schablonkostnader cirka 5 miljoner kr. Denna kostnad omfattar enbart utbyggnad av park 

och inkluderar inte förvärvande av mark i form av exempelvis markinlösen. Eftersom det 

i förslaget inte finns en utpekad plats för en park så kan också kostnaderna för parken öka 

beroende på förutsättningarna.   

SBK Geotekniker 

I förprövningar utförs en förenklad geoteknisk kartavläsning. Om detaljplanen startas 

behövs en komplett kartavläsning inför startmötet. 

Området utgörs av en lerfylld dalgång omgiven av höjdområden bestående av berg i 

dagen, postglacial finsand/sand och ett område med torvmark. I dalgången finns ett 

vattendrag, i övrigt är markytan där relativt flack. I SBK:s arkiv finns inga befintliga 

geotekniska utredningar från området. Vid planområdets norra gräns finns relativt branta 

bergslänter. Det ser ut som att avståndet till planområdet är tillräckligt, men om det skulle 

visa sig finnas risk för att eventuella blocknedfall når planområdet behövs markåtkomst 

för åtgärder alternativt att planområdet minskas något. 

Om detaljplanen startas behövs en geoteknisk och bergteknisk handling enligt SBK:s 

kravspecifikation. Bland annat ska handlingen innehålla en beskrivning av 

markförhållandena, bedömning av stabilitet, risk för blocknedfall, eventuella 

åtgärdsförslag, grundläggningsförslag och bedömning av risk för omgivningspåverkan.  

Området berörs inte av någon hemlig underjordisk anläggning. 

Förutsatt att ovanstående beaktas ser jag inga geotekniska hinder för att ge ett positivt 

planbesked för bostäder m.m. vid Hjälmavägen. 

 

Socialförvaltningen Hisingen 

På Hisingen finns exempel på projekt med en relativt stor mängd bostäder som beviljats 

startbesked utan att man tagit hänsyn till områdets sociala förutsättningar och samband 

med sin omgivning, vilket inte ger förutsättningar för ett hållbart boende och vardagsliv. 

Större utbyggnadsområden behöver analyseras i sin helhet och tillsammans med sin 

omgivning med avseende på till exempel bostäder, service, infrastruktur och kopplingar.  

Den nya översiktsplanenen utbyggnadsanalys delar upp staden upp i innerstad, mellanstad 

och ytterstad. Inom ytterstaden beskrivs att utbyggnad på Hisingen bör ske inom och i 

nära anslutning till områdena Torslanda och Kärra. Förvaltningen instämmer i att dessa 

områden är bäst lämpade då förutsättningar för att bygga sammanhängande är betydligt 

bättre jämfört med planområdets lokalisering. Planansökan i dess nuvarande form riskerar 

att bli en satellitstadsdel. Dessutom är föreslaget planområde, som tidigare nämnt, 
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markerat som Kust- och landsbygd, i översiktsplanen och förvaltningen bedömer därmed 

att förslaget i nuläget inte ligger i linje med det. 

Trafik 

Idag finns brister i trafiksäkerheten i närområdet och önskemål om utökad kollektivtrafik.  

Kongahällavägens fysiska barriäreffekt behöver minskas för att öka trafiksäkerheten och 

kopplingar mellan östra och västra sidan av vägen behöver säkras. Björlanda har 

dessutom ett högt bilinnehav jämfört med Göteborgssnittet vilket är ytterligare ett 

incitament att arbeta med mobilitetsåtgärder. I dialog med invånare framförs ofta att 

trafiksituationen i Torslanda och Björlanda måste lösas innan det byggs fler bostäder.  

Föreslaget planområde trafikförsörjs genom Hjälmavägen, som är en smal landsväg där 

gång- och cykelbana saknas, och leder till Kongahällavägen i öst. Avsaknaden av 

cykelvägar längs både Kongahällavägen och Hjälmavägen (vid aktuellt område) 

begränsar möjligheterna till alternativ till bil, för att ta sig till skola och fritidsaktiviteter. 

Kollektivtrafiken trafikerar inte Hjälmavägen utan finns närmast vid hållplats Högstena 

vid Kongahällavägen, dit det är ungefär 400–900 meters avstånd. Hållplatsen trafikeras 

av buss 36 som går ungefär en gång i timmen. Utifrån nuvarande trafikläge är risken stor 

att man genom exploateringen låser in boende i ett bilberoende som inte är i linje med en 

önskvärd stadsutveckling. Socialförvaltningen ser nuvarande trafiksituation som 

problematiskt och ser att denna behöver förbättras väsentligt om en utveckling enligt 

planförslaget ska ske.  

Demografi och bostadsbestånd 

Planområdet är lokaliserat i Nolvik vilket ligger i primärområdet Björlanda. I 

primärområdet är cirka 84% äganderätter, 11% bostadsrätter och 5% hyresrätter. Det går 

också att utläsa att det finns en majoritet ytmässigt större bostäder. Utifrån 

befolkningsunderlaget kan urskiljas att det bor betydligt fler barnfamiljer i Björlanda än i 

staden i stort. Förvaltningen ser att en blandning mellan verksamheter, bostäder, och 

upplåtelseformer behövs för att uppnå en socialt blandad stadsdel. För att uppnå en större 

blandning behövs därför mindre bostäder samt en högre andel både bostadsrätter och 

hyresrätter inom planområdet. Blandade upplåtelseformer gör det möjligt för fler att bo i 

samma område även om de individuella förutsättningarna skiljer sig åt. Planförslaget 

föreslår 140 småhus, 60 lägenheter, vårdboende och/eller seniora bostäder med 60 

lägenheter och socialförvaltningen ser positivt på att blandningen bidrar till möjligheter 

för människor oavsett livsfas att bosätta sig i planområdet. Dock bör boendet vara mer 

riktade till unga vuxna samt äldre för att uppnå en större blandning för Björlanda i stort.  

Enligt stadens budget för 2021 skall den upplåtelseformen som det råder brist på 

prioriteras. Då primärområdet i dag till ungefär 85 procent består av egnahem är det 

positivt att lägenheter i flerbostadshus tillkommer i Björlanda även om förvaltningen 

bedömer att andelen, utifrån de politiska intentionerna, borde varit högre. Samtidigt möter 

projektet de politiska målsättningarna om att fler göteborgare skall ges möjlighet att äga 

den egna bostaden och att fler ska ha möjlighet att flytta in i ett rad- eller småhus. Enligt 

budgeten skall fler bostäder anpassade för barnfamiljer prioriteras och staden skall ha ett 

långsiktigt mål om att kunna färdigställa 1000 småhus och stadsradhus per år.  
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Primärområdet är ett starkt socioekonomiskt område med lågt ohälsotal, hög 

medelinkomst, få arbetslösa och hög utbildningsnivå. Trots god socioekonomisk standard 

så bidrar områdets homogenitet och fysiska isolering till stadens segregation. Kopplingar 

mellan kringliggande områdena, så som exempelvis Biskopsgården, måste därför stärkas 

för att skapa förutsättningar för möten mellan människor från olika delar av staden. 

Service 

Skra Bro, som ligger på drygt 3 kilometers avstånd, är i nuläget det område med samlad 

bebyggelse och kommunal service i form av förskola, skola, idrottsanläggning och 

bibliotek som ligger närmst föreslaget planområde. Utifrån distansen menar förvaltningen 

att området har bristande sociala förutsättningar för en utbyggnad av bostäder i nuläget. 

För tillfället använder många i närområdet bilen för att uträtta ärenden vilket ytterligare 

förstärker problemen med trafiksäkerheten. Det är därav avgörande att närservice 

tillkommer likt planförslaget föreslår.  

Avsaknaden av gång- och cykelbana och kollektivtrafik innebär särskilt begräsningar för 

barn och unga som är beroende av den infrastrukturen för att kunna transportera sig på 

egen hand. Att ett större antal barn och unga skall gå eller cykla längs Hjälmavägen och 

Kongahällavägen i blandtrafik för att nå sina målpunkter framstår inte som vare sig 

realistiskt eller önskvärt ur trafiksäkerhetsperspektiv. Med bakgrund av dessa 

förutsättningar och de längre avstånden till samlad bebyggelse och kommunal service 

bedömer förvaltningen att det blir svårt att leva ett enkelt vardagsliv, både för unga och 

vuxna.  

Programområde för Säve 

Planområdet angränsar till programområdet för Säve flygplats, där utredning för bland 

annat VA-försörjning och utbyggnad av industriverksamhet pågår. Enligt skisserna för 

programmet blir den huvudsakliga entrén från Hisingsledsgatan och inte från 

Kongahällavägen, vilket gör att området bli en baksida till industriområdet. Förvaltningen 

ser dock, liksom sökande, att både program för Säve samt planområdet Nolvik S:23 

skulle ge ett förstärkt underlag för utbyggnad av förskola/skola, service, VA, infrastruktur 

och trafik. Förvaltningen vill lyfta fram att om planansökan godkänns så bör detta ske på 

ett samordnat sätt.  

Barnperspektivet 

En utbyggnad av 260 bostäder av den aktuella typen genererar ett behov av cirka 74 nya 

förskoleplatser och cirka 111 nya grundskoleplatser. I dagsläget saknas helt kommunal 

service i form av förskola och grundskola i närheten av planområdet. Närmsta 

kommunala förskola och grundskola finns vid Nolviksvägen 3 (Björlandaskolan F-6 och 

Nolviksvägen 3 förskola), cirka 2,5 kilometer söder om planområdet. Förskolan är sedan 

tidigare fullbelagd och kan inte ta emot ytterligare barn. Förvaltningen ser det som 

grundläggande att förskola, skola och service anläggs i planområdet utifrån planförslaget. 

Förvaltningen vill betona säkra gångvägar inom planområdet, men också från 

kringliggande områden, och att dessa bör utformas ur ett barnperspektiv. Att kunna ta sig 

till och från aktiviteter samt verksamheter är viktigt, därför bör dessa passager utformas 

med tillgänglighet, säkerhet och trygghet i fokus. 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så avviker förslaget från den nya översiktsplanen, vilket 

förvaltningen ser som problematiskt. Befintlig struktur i området stödjer inte ett enkelt 

vardagsliv och möjligheten för barn- och ungdomar att röra sig säkert i området, vilket 

gör de sociala konsekvenserna av förslaget stora. Förvaltningen ser dock positivt på att 

service, skola, förskola och seniorbostäder planeras inom planområdet då detta är 

grundläggande tillskott för att utveckling ska ske enligt planansökan.  

Förvaltningen menar att projektet inte kan ses för sig självt utan att ett eventuellt 

planarbete måste se till helheten och områdets koppling mot sin omgivning, inte minst 

Skra Bro, trafikföring, utbyggnad av gång- och cykelvägnät samt stärkt kollektivtrafik. 

1.  Om ni ser några hinder för en utveckling av området enligt ansökan? 

• Socialförvaltningen Hisingen ser stora utmaningar med bebyggelseförslaget, 

utifrån översiktsplanen och en social dimension. Förvaltningen ser att 

flertalet utredningar behöver göras för att en utveckling av området ska ske 

enligt planförslaget. 

 

2. Vad ni ser som viktigt för en eventuellt kommande detaljplan att utreda och 

behandla? 

• Mobilitet– utifrån det redan höga bilinnehavet i Björlanda och att inte ge en 

ökning av trafik på Kongahällavägen. 

• Översiktsplanens rekommendationer gällande att natur-, kultur- och 

friluftsvärden ska värnas samtidigt som ny bebyggelse endast bör tillkomma 

genom enstaka lokaliseringsprövningar, som tillskott till befintliga 

bebyggelsegrupper eller på mark som redan är ianspråktagen. 

• Social hållbarhetsbedömning utifrån att planens intentioner avviker mot ÖP 

och kan få konsekvenser på såväl närområdet, staden och regionen  

 

3. Särskilda utredningsbehov utifrån ett socialt perspektiv. 

• SKA/BKA 

• Upplåtelseform och bostadsstorlekar. 

• Barriärminskande åtgärder kopplat till Kongahällavägen bör studeras. 

• Behov av lokal service, såsom dagligvaruhandel, apotek, vårdcentral med 

mera.  

• Skola och förskola – genererat och befintligt behov. 

• Trygga och säkra skolvägar i form av gång- och cykelkopplingar inom 

området, mellan områden och över Kongahällavägen.  

• Hur skogs- och jordbruksmarken används idag. 

• Barriäröverbryggande åtgärder gentemot andra områden. 

 

Avslutningsvis bedömer förvaltningen planens komplexitetsnivå till nivå tre. 

Stadsledningskontoret 

Stadsbyggnadskontoret har begärt ett remissvar från stadsledningskontoret angående 

planansökan för bostäder vid Hjälmavägen (Nolvik 3:6) i Björlanda. Ansökan från Ikano 

Bostad/Nolviks Höjd Fastighets AB omfattar totalt ca 260 bostäder, varav ca 140 småhus 
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och 60 lägenheter i vårdboende. I bedömningarna nedan utgår stadsledningskontoret 

primärt från de 140 småhusen eftersom övrig bebyggelse inte förväntas generera egna 

behov av kommunal service. 

Stadsledningskontoret bedömer kommande behov av kommunal service utifrån den 

planerade exploateringen, primärt då behoven för förskola och grundskola. Det är för 

tillfället en brytningstid när det gäller nyckeltalsbedömningar i tidigt skede. Inom arbetet 

med Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020-2026 har ett förslag på ny 

riktlinje för nyckeltal tagits fram. Den nya riktlinjen ligger hösten 2022 för politisk 

beredning i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret kommer i 

detta remissvar att använda den uppdaterade beräkningsmodellen från förslaget till ny 

riktlinje, även om riktlinjen ännu formellt inte har antagits. 

Stadsledningskontoret konstaterar att detta är ytterligare en planansökan för samma 

delområde där en föregående översiktlig planering i form av antingen planprogram eller 

fördjupad översiktsplan saknas. Detta innebär att många frågor av övergripande karaktär 

aldrig har belysts ordentligt. En summering av beslutade detaljplaner, pågående 

detaljplaner och planansökningar innebär tillskott på över 2 000 nya bostäder i norra 

Björlanda utan att någon övergripande hantering av hur försörjningen av kommunal 

service ska kunna klaras. Redan idag finns ett högt tryck på förskoleplatser och 

grundskoleplatser där ordinarie verksamhet delvis måste bedrivas i provisoriska lokaler 

med tidsbegränsade bygglov. Stadens arbete med att söka mark, alternativt förvärva 

mark, och ansöka om planändring för att hantera behoven av kommunal service går tyvärr 

inte alls i samma takt som de privata exploatörernas bostadsprojekt vilket utgör ett stort 

bekymmer.  

Som tidigare påpekats i planremisser ser stadsledningskontoret därför betydande risker 

för underskott av kapacitet för kommunal service. Detta utvecklas närmare här nedan. 

Förskola 

En exploatering om 260 nya bostäder, enligt den fördelning som exploatören presenterat, 

skulle med förslaget till ny riktlinje för nyckeltal innebära ett behov av ca 63 nya 

förskoleplatser eller motsvarande ca 4 avdelningar. Tillsammans med den tidigare 

planansökan vid Hjälmavägen (Nolvik S:23) om ca 150 småhus, vilket motsvarar behov 

av ytterligare ca 67 förskoleplatser, gör stadsledningskontoret bedömningen att den 

samlade effekten av dessa två projekt vid Hjälmavägen innebär att förskolekapaciteten 

totalt sett behöver utökas med ca 130 platser.  

I området mellan Björlanda och Säve bor det sedan tidigare många barn i åldern 1-5 år 

men några förskolor finns inte här. Närmsta kommunala enhet är Nolviksvägen 3 

(Björlandagården) med kapacitet för ca 160 platser (9 avd).  

För att kunna avlasta förskolan på Nolviksvägen och skapa bättre förutsättningar att 

erbjuda förskoleplats närmare bostaden skulle en ny förskola med 144 platser/8 avd 

behöva tillföras området. Detta bör kunna hanteras inom någon av fastigheterna Nolvik 

3:6 eller Nolvik S:23. Det är i sammanhanget mer rationellt att bygga en större 

förskolenhet snarare än två mindre vilket kräver samordning mellan de två planområdena. 

Om staden ska kunna bygga och driva verksamheten behöver förutsättning finnas att 

förvärva ändamålsenliga markytor om ca 8 000-9 000 kvm. 
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Om en utbyggnad av kapacitet inte sker i enlighet med föreslagen dimensionering ovan 

ser inte stadsledningskontoret att det finns förutsättningar att kunna erbjuda 

förskoleplatser i enlighet med lagkrav. 

Grundskola 

En exploatering om 260 nya bostäder, enligt den fördelning som exploatören presenterat, 

skulle enligt förslaget till ny riktlinje för nyckeltal innebära ett behov av ca 100 nya 

grundskoleplatser i området. Tillsammans med tidigare planansökan om ca 150 småhus 

vid Hjälmavägen (Nolvik S:23) gör stadsledningskontoret bedömningen att den samlade 

effekten blir att grundskolekapaciteten behöver tillföras ca 200 nya platser. 

För båda planområdena gäller att Björlandaskolan F-6 utgör den närmsta kommunala 

grundskoleenheten. Björlandaskolan har dock ingen ledig kapacitet och är dessutom 

beroende av provisoriska lokaler med tidsbegränsat bygglov för ordinarie verksamhet. 

Fastighetsnämnden har våren 2022 gjort en planansökan i syfte att kunna göra en 

permanent tillbyggnad av skolan som långsiktigt säkrar den kapacitet som idag finns med 

de provisoriska lokalerna. Om planarbetet startar 2023 bedöms den nödvändiga 

tillbyggnaden av Björlandaskolan preliminärt kan stå klar 2027/2028.  

Ett så pass tillskott av elever från områdena norr om Björlandaskolan medför även att 6-

12-åringar som bor i andra delar av Björlanda måste kunna erbjudas skolplatser på andra 

enheter utan att hamna i konflikt med grundskolenämndens placeringsregler som 

specificerar maximala avstånd. Utöver tillbyggnaden av Björlandaskolan blir därför ett 

färdigställande av en helt ny F-6-skola mellan Lillebyn och Björlanda (inom 

Kvisljungeby 2:252) en helt nödvändig förutsättning. Här förutsätts planarbetet kunna 

starta under 2022. På samma sätt kommer även på sikt krävas en om- och tillbyggnad 

Trulsegårdsskolan för att kunna möta behovet av fler platser i årskurs 7-9. 

Sammantaget är möjligheten för att kunna lösa tillkommande behov av grundskoleplatser 

kopplat till genomförandet och framdrift i minst två andra detaljplaner vilket alltid 

innebär en ökad risk för förseningar och komplikationer. Stadsledningskontoret uppmanar 

stadsbyggnadskontoret att bevaka och säkerställa de många samband som finns mellan 

pågående planärenden i området i syfte att säkra nödvändig framdrift. 

BmSS 

Stadsledningskontoret noterar att planansökan i dagsläget inte innehåller förslag på mark 

för bostad med särskild service (BmSS). Sett till den stora brist som idag finns på platser i 

friliggande BmSS vore det angeläget att i detaljplanen inkluderad minst en tomt för ett 

fristående BmSS med 6-8 bostäder. Om staden ska vara huvudman för verksamheten 

förutsätts då att staden också ges möjlighet att förvärva nödvändig mark. 

Trafikkontoret 

Trafikkontoret vill föreslå att stadsbyggnadskontoret avstyrker planbeskedet med 

anledning av följande:  

• Trafikkontoret ser stora hinder med en detaljplanestart inom området med anledning 

av ett flertal aspekter. Föreslagen exploatering går emot stadens styrande dokument 

så som Trafikstrategin, miljö- och klimatprogrammet och ÖP. Exploateringen ligger 

långt från service och god kollektivtrafik och det finns ingen utvecklad gång- och 
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cykelinfrastruktur inom området eller i närområdet. Detta är parametrar som pekar på 

att området kommer att bli mycket bilberoende och ge en hög alstring av biltrafik.  

• En exploatering på del av Nolvik 3:6 minskar möjligheten att exploatera på andra 

platser i staden eftersom området kommer att generera fler resor än om samma 

innehåll hade lokaliserats till annan plats i staden med närhet till service, matbutik, 

god kollektivtrafik och utbyggt gång- och cykelnät.  

• Hjälmavägen ägs och förvaltas av en gemensamhetsanläggning (GA). Frågan behöver 

ställas till GA:n för att invänta deras synpunkter. Trafikkontoret ser inte att 

Hjälmavägen framöver kommer bli kommunal gata.  

• Hjälmavägens standard är mycket låg och det skulle krävas stora investeringar att få 

upp den till en godtycklig standard. Cirka 600 meter av befintlig Hjälmaväg behöver 

uppdateras till att bli en gata med ett körfält i varje riktning med gång- och 

cykelmöjligheter. Det behöver även till ett antal lokalgator inom föreslaget området. 

Kostnader kommer alltså bekostas av befintlig GA eller exploatör.  

• Den norra delen av Kongahällavägen (där Hjälmavägen ansluter) förvaltas av 

Trafikverket. Samtal med dem behöver initieras i och med en eventuell ny 

utformning av korsningen. För att knyta ihop området med resterande gc-nät skulle 

det även behöva kompletteras med många kilometers gång- och cykelbana utmed 

Kongahällavägen. Trafikverket ska bygga gång- och cykelväg längs med 

Kongahällavägen söderifrån fram till Säve flygplatsväg.  

• Kollektivtrafikmässigt så försörjs området av busslinje 36 som stannar vid 

busshållplats Högstena, vid korsningen Hjälmavägen- Kongahällavägen. Linje 36 

trafikerar Säve flygplats – Hjalmar Brantingsplatsen i halvtimmestrafik vilket inte 

klassas om god kollektivtrafik.  

• Planbeskedet behöver stämmas av med Räddningstjänsten bland annat med anledning 

av framkomlighet för fordonen och utryckningstider.  

• Enligt tillsänt material och höjdanalys så är det stora höjdskillnader inom området. 

Förslaget innebär bland annat att tillskapa vård- och seniorbostäder. Trafikkontoret 

ställer sig fundersamma till om det är lämpligt att placera rekreationsområde/lekplats 

på den lägsta punkten inom området. Via en serpentinväg kommer man ner till 

rekreationsområdet vilket blir en krävande vandring för de äldre. Tillgängligheten 

inom området behöver studeras mycket noggrant.  

• Liknande synpunkter och resonemang har även förts fram för planbesked för 

Kvillebergsås (Kvillehed 3:30), sbk dnr 21/0592.  

 


