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Planbesked för bostäder med mera vid 
Hjälmavägen (Nolvik 3:6) inom stadsdelen 
Björlanda 
Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 
bostäder med mera vid Hjälmavägen inom stadsdelen Björlanda 
 

2. Planarbetet bedöms påbörjas år 2025 och bedöms ta 2–3 år.  
 

Sammanfattning 
Föreslagen utveckling strider mot översiktsplanens och följer inte heller intentioner i 
stadens trafikstrategi och miljö- och klimatprogram. 

Förslaget omfattar mestadels småhus i 1–2,5 vån och några mindre ”stadsvillor” i 2,5 vån 
och 8 lägenheter. Totalt omfattar förslaget ca 140 bostäder, en förskola samt lokal för 
närservice. 

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. 

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. Förslaget bedöms möjligt 
att pröva vidare i detaljplan. 

Beslut om positivt planbesked föreslås.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med 
intressent. 

Åtgärderna på VA-ledningsnätet medför enligt Kretslopp och vatten en tröskelinvestering 
på över 50 miljoner kr. Investeringen avser uppdimensionering av det befintliga 
ledningsnätet, ytterligare investeringskostnader tillkommer för ledningsnätet inom 
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planområdet. Kretslopp och vatten ser detta skede att skyfallsåtgärderna behöver 
finansieras med exploateringen. 

Tröskelinvesteringen aktualiseras redan i och med utveckling av anslutande område, 
Nolvik 1:83, med positivt planbesked. För det projektet har exploatören medgivit att den 
är villig att bidra med kostnaden för tröskelinvesteringar i VA som orsakas sin 
bebyggelse. 

Trafikkontoret påpekar att Hjälmavägens standard är mycket låg och det krävs stora 
investeringar att få upp den till en godtycklig standard. Det behöver även till ett antal 
lokalgator inom föreslaget området. Kostnader kommer bekostas av befintlig GA eller 
exploatör.  

Park- och naturförvaltningen påpekar att en allmän bostadsnära park behövs, till en 
schablonkostnad av ca 5 miljoner kr, förvärvande av mark ej inräknat. Vem som ska ta 
kostnaden är inte klargjort.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
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. 

Trafikkontoret meddelar emellertid att Trafikverket avser bygga gång- och cykelväg 
längs med Kongahällavägen söderifrån fram till Säve flygplatsväg. 

Bedömning ur social dimension 
Området ligger inte bra till med avseende på kollektivtrafik och det finns ingen gång- och 
cykelvägförbindelse. Området riskerar dessutom att bli en isolerad satellitstadsdel, och i 
kombination med att service saknas i området innebär det svårigheter att åstadkomma ett 
enkelt vardagsliv.  

Trots god socioekonomisk standard så bidrar områdets homogenitet och fysiska isolering 
till stadens segregation. 

För mindre barn kan området förväntas utgöra en god uppväxtmiljö, men för äldre barn 
kan områdets avskildhet och bristande kommunikationer innebära brister. 

Bilagor 
1. Ansökan om planbesked (Publiceras inte på Internet) 
2. Förprövningsrapport  
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Ärendet  
Ärendet gäller en begäran om planbesked.  

Området ligger ca 1 km väster om Säve flygplats, med tillfart från Kongahällavägen via 
Hjälmavägen. Marken utgör idag i huvudsak ett slybevuxet naturområde. 

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 
andra förslaget som ligger till grund för förslag om positivt planbesked. 

Förslaget omfattar mestadels småhus i 1–2,5 vån och några mindre ”stadsvillor” i 2,5 vån 
och 8 lägenheter. Totalt omfattar förslaget ca 140 bostäder, en förskola samt lokal för 
närservice. 

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. 

Del av planområdet är inte tidigare planlagt.  

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. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Föreslagen utveckling strider mot översiktsplanens strategi för bebyggelseutveckling, 
samt mot de rekommendationer som gäller för områdets angivna markanvändning Kust 
och landsbygd. Förslaget följer inte heller intentioner i stadens trafikstrategi och miljö- 
och klimatprogram. 

Det aktuella området är obebyggt och bebyggelsen i anslutning består av enfamiljshus. 
Radhus torde kunna inordna sig väl, och även mindre flerbostadshus om de utformas med 
lyhördhet mot platsen. 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. 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.  

För att möjliggöra en anslutning till allmänt VA-ledningsnät krävs en tröskelinvestering 
på över 50 miljoner kr. 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. Förslaget bedöms möjligt 
att pröva vidare i detaljplan. 

Området för planbesked 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.  

Beslut om positivt planbesked föreslås. Planarbetet bedöms bli medelstort.  

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 
Förslaget har låg måluppfyllelse relaterat till stadens översiktsplan, trafikstrategi, 
grönplan och miljö- och klimatprogram, men svarar mot målet om ökad byggnation av 
småhus. 

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 (planbesked dnr 
0763/20) ingår i samma planarbete. 

Detaljplaner för tillbyggnad av Björlandaskolan samt ny F-6-skola mellan Lillebyn och 
Björlanda (inom Kvisljungeby 2:252) behöver påbörjas i god tid relaterat till detaljplaner 
innehållande bostäder inom upptagningsområdet. 
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