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1 Begäran avser: Planbesked 

1.1 Ärendet 
Inkom:  19-07-03 

Kompletta handlingar:  19-07-03 

SDN:  Västra Hisingen 

Fastighet:  KVISLJUNGEBY 2:252 Område: 1 

Sökande:  Göteborgs Egnahems Ab 

2 Läge 
Området är beläget i Kvisljungeby i stadsdelen Björlanda. Angränsar till 

Hovgårdsvallen och Björlandavägen. Marken inom området består av 

Jordbruksmark. 

3 Sammanfattning av ansökan 
Åtgärder som föreslås är en skoka F-9 samt ca 70 bostäder i flerbostadshus med 

2-3 våningar. Skolan beräknas i ansökan till 6600 m2 

BTA och bostäderna till 6000 m2 BTA. 

4 Ställningstaganden 

4.1 Förslag till beslut  
Planbesked  Positivt 

4.1.1 Beslutsgrund 

Begäran bedöms som lämplig att pröva i en detaljplaneprocess på grund av stort 

behov av att tillskapa fler lokaler för förskola och skola i det aktuella området. 

Inom planarbetet krävs en rad utredningar för att kunna visa på markens 

lämplighet och enligt översiktsplanen fördjupat planeringsunderlag för ett större 

omland. Utredningarna för ett större omland bedöms, trots sin omfattning, som 

lämpliga att hantera inom ramen för detaljplanen på grund av det stora behov 

detaljplanen skulle kunna tillgodose inom området vid ett eventuellt 

genomförande.  
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4.1.2 Avsikt med planläggning 

Syftet med detaljplanen är att tillgodose området med en skola och 

kringliggande bostäder. 

Ange utredningsbehov. 

• Utredning rörande ianspråktagande av jordbruksmark, 

Utredningsområde för framtida bebyggelseområden (ÖP) och R12-

område (ÖP). Utredningen bör hantera ett större omland och kartlägga 

värden i frågor kring naturvård, friluftsliv, landskapsbild och 

kulturlandskap, jordbruksmarkens kvalité, andra lämpliga 

områden/platser för exploateringen m.m. och en bedömning av 

påverkan, markens lämplighet i ett större sammanhang, och en 

förklaring till varför andra platser inte kan tas i anspråk för ändamålet, 

Utredningen behöver även belysa varför exploateringen är väsentligt 

samhällsintresse för att kunna ianspråkta jordbruksmark.  

• Kulturmiljöutredning 

• Naturvärdesinventering 

• Dagvatten/skyfallsutredning 

• Geoteknisk utredning 

• Markmiljöutredning 

• Trafikutredning 

• Bullerutredning 

• Platsbedömning luft 

• SKA/BKA, exempel på områden som behöver studeras är trafik, 

mötesplatser, trygghet, rörlighet/tillgänglighet. Planens 

komplexitetsnivå bedöms som 3, mycket på grund av rådande 

trafiksituation och vad den innebär för det sociala livet i området.  

Knäckfrågor som har identifierats i bedömningen. 

• Dagvatten/skyfall 

• Trafik 

• Kulturmiljö 

• Ianspråktagande av jordbruksmark, R12-område, och 

Utredningsområde för framtida bebyggelseområden då fördjupat 

planeringsunderlag för ett större område krävs för att bedöma markens 

lämplighet. 
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5 Bedömning av begäran 
Översiktsplanen anger Rekommendationer för landområden/vattenområden 

(R12); Område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, 

landskapsbild och/eller kulturlandskap/Område med särskilt stora värden för 

naturvård, friluftsliv och/eller yrkesfiske. Enligt översiktsplanen är huvudregeln 

för dessa områden att inga åtgärder som negativt påverkar områdenas värden 

bör genomföras och att stor restriktivitet mot ny bebyggelse ska iakttas. I de fall 

översiktsplanen föreslår utbyggnad som berör områdena kan fördjupat underlag 

behövas. 

Föreslagen bebyggelse ligger enligt kommunens översiktsplan även inom 

Utredningsområde för framtida bebyggelseområden 

beskrivning: Bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor mm. 

Blandning av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd. Innan 

utbyggnad krävs fördjupat planeringsunderlag. 

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Det är 2 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL) som anger att bestämmelserna om 

hushållning med mark och vattenområden i miljöbalkens (MB) tredje och fjärde 

kapitel ska tillämpas vid planläggning och beslut av en kommuns 

markanvändning. Därför ska denna paragraf (MB 3:4) användas i ärenden där 

jordbruksmark står i fokus för att exploateras. I översiktsplaner, detaljplaner, 

lov och förhandsbesked ska kommunerna alltså i de fallen föra ett resonemang 

kring den brukningsvärda jordbruksmarkens kvalitet, huruvida det 

exploaterande intresset verkligen är ett väsentligt samhällsintresse, samt 

redogöra för varför förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte är 

tillfredsställande. En sådan bedömning utförs lämpligt ur ett större strategiskt 

perspektiv i till exempel ett planprogram eller liknande om det som i detta fall 

inte finns tillräckliga planeringsunderlag för området i frågan framtaget. I detta 

fallet bör planeringsunderlaget röra ett större geografiskt område med 

alternativa platser för lokaliseringen att studera. Andra planeringsfrågor och 

intressen bör ingå i en sådan lokaliseringsstudie där de kan vägas mot varandra. 

Frågan kan hanteras inom ramen för en detaljplaneprocess men bedöms i ett 

sådant sammanhang som omfattande.  

Frågan om ianspråktagande av mark som är utpekad som jordbruksmark, R12 

samt Utredningsområde för framtida bebyggelseområden bör utredas i ett större 

sammanhang. I och med det stora behovet av skolplatser inom området bedöms 

det dock som lämpligt att arbeta in dessa frågor inom ramen för en 

detaljplaneprocess för att kunna tillgodose området med förskola och skola som 

idag är en stor brist. Utredningarna kring dessa frågor bedöms dock som 

omfattande att hantera inom detaljplanearbetet eftersom de rör frågor långt 

utanför själva planområdet och rör frågeställningar av strategisk karaktär på en 

helt annan skala. 
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Det finns ett stort behov av nya förskoleplatser i Björlandaområdet, både sett till 

befintlig bebyggelse/befolkning men även tillkommande behov som främst 

genereras av den planerade exploateringen runt Skra Bro och som inte är 

tillräckligt försörjd med nya förskolor. Föreslagen bebyggelse bedöms kunna 

tillgodose en del av behovet som finns i området och är ett viktigt tillskott. 

Inom fastigheten råder stor risk för översvämning vid skyfall 

(klimatkompenserat 100-årsregn). Detta gäller även för ett större omland. Fria 

vattenvägar behöver tillskapas för att stående vatten rinner undan. 

Dagvattenavrinningen bedöms öka vid planens genomförande eftersom andelen 

hårdgjord yta kommer öka.  

En dagvatten- och skyfallsutredning behöver tas fram i framtida planarbete för 

att kunna visa på lösningar på rådande situation. 

Baserat på den förenklade kartavläsningen ses inga geotekniska hinder för att ge 

ett positivt planbesked för bostäder och skola Kongahällavägen. 

Föreslagen bebyggelse bedöms kunna försvåra läsbarheten av gravfältet 

Björlanda 5, L1970:6801 (fornlämning). En kulturmiljöutredning krävs för att 

studera påverkan och hur området lämpligast utformas. I närområdet finns även 

andra fornlämningar och kulturmiljöer som behöver hanteras. 

Bullersituationen behöver studeras i en eventuell detaljplaneprocess, där 

skolgården behöver skärmas av från Kongahällavägen, antingen av byggnader 

eller av byggnadsverk såsom plank eller liknande. 

Ökad andel biltrafik på Kongahällavägen och Björlandavägen bedöms bidra till 

ökad trängsel. Kollektivtrafiken bedöms behöva öka i andel. En övergripande 

trafikutredning behövs som hanterar trafikfrågor på områdesnivå för vidare 

bedömning. Kapaciteten på de större vägarna är även beroende av planeringen 

av Skra bro (etapp 1-3). Frågan om ytterligare utfarter mot Kongahällavägen 

behöver studeras ur trafiksäkerhetssynpunkt. I detta tidiga skede bedöms 

förslaget behöva visa på annan lösning än den sökanden exemplifierar i begäran 

om planbesked. 

Cykelväg finns längs Kongahällavägen. Cykeltrafikanter behöver korsa mindre 

vägar som ansluter till Kongahällavägen. Korsningarna kan utgöra en risk, 

särskilt för skolbarn. 

Projektet bedöms preliminärt inte föranleda betydande miljöpåverkan. 

Ställningstagande till om en miljöbedömning ska göras eller inte, undersöks i 

planarbetet enligt 6 kap. miljöbalken. 

Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet behöver utredas men det 

bedöms preliminärt inte vara ett problem. 

Inom områdets södra del finns en åkerholme. Åkerholmen är utpekad som 

biotopskyddad (generellt biotopskydd). En studie kring alternativa placeringar 

av bostadsbyggnaden som i bebyggelseförslaget är placeras vid/på denna bör 

därför göras. Vid påverkan på åkerholmen krävs biotopskyddsdispens från 

Länsstyrelsen innan genomförande av eventuell byggnation.   
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En översiktlig miljöteknisk markundersökning ska göras då en skola med 

skolgård planeras (kan finnas rester av bekämpningsmedel etc. i marken). 

Detaljplaneprojektet bedöms som social komplexitetsnivå 3, mycket på grund 

av stora trafikproblem i området, som i sin tur har stor påverkan på 

trygghetsfrågan och människors möjlighet att tillgängliggöra sig staden, 

omlandet, närområdet och dess olika platser.  

Sammanfattningsvis bedöms föreslagen bebyggelse som lämplig att pröva i en 

detaljplaneprocess, trots de svårigheter som planarbetet förväntas innebära på 

grund av att planen har möjlighet att tillgodose området med förskola och skola, 

vilket är en stor brist redan idag. 

5.1 Styrande dokument och tidigare beslut 
Kommunens översiktsplan anger pågående markanvändningen Jordbruksmark, 

Område med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild 

och/eller kulturlandskap, Område med särskilt stora värden för naturvård, 

friluftsliv, landskapsbild och/el kulturlandskap (Björlandahalvön) samt att 

föreslagen bebyggelse ligger inom Utredningsområde för framtida 

bebyggelseområden med beskrivningen; Bostäder, arbetsplatser, service, 

handel, mindre grönytor mm. Blandning av bostäder och icke störande 

verksamheter är önskvärd. Innan utbyggnad krävs fördjupat 

planeringsunderlag.  

Översiktsplanen anger även regler och rekommendationer för 

landområden/vattenområden; Område med särskilt stora värden för naturvård, 

friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap / Område med särskilt stora 

värden för naturvård, friluftsliv och/eller yrkesfiske (R12) samt 

Utredningsområde för stadsutveckling. 

Översiktsplanen anger att området är detaljplanelagt sedan tidigare; Område 

med detaljplan (D). 

Föreslagen bebyggelse ligger utanför de områden som är utpekade i Strategi för 

Göteborgs 2035, utbyggnadsplanering.  

Gällande detaljplan/avstyckningsplan anger användningen Öppen platsmark. 

Genomförandetiden har gått ut.  

5.2 Stadsmiljö 
Området är präglat av villabebyggelse med inslag av jordbruksfastigheter med 

tillhörande jordbruksmark. 

Direkt norr om föreslagen bebyggelse ligger idrottsanläggningen 

Hovgårdsvallen. 
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I närområdet väster om föreslagen bebyggelse ligger Bronsålderssundet [O 1] 

(Björlanda sn). Området är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården med 

motiveringen: Fornlämningsmiljö med dominerande läge i landskapet som 

åskådliggör den äldre bronsålderns kulturlandskap.  Uttryck för riksintresset:  

Norra delen av det sund som under bronsåldern skiljde av den västra delen av 

Hisingen kantas av stora gravrösen, stensättningar och boplatser från 

bronsåldern på kalbetade höjdryggar och i dalgångarna. 

Föreslagen bebyggelse är belägen väster om gravfältet Björlanda 5, L1970:6801 

(Ambros kulle). Fornlämningen är ett gravfält från vikingatiden och ett av de 

mest välbevarade järnåldersgravfälten i kommunen, med högt pedagogiskt 

värde. Det betraktas som ett bygravfält till Kvisljungeby. 

Fastigheten Kvisljungeby 1:2 ingår i Natur- och kulturvårdsprogram för 

Göteborg, område 128 D. Skyddsbehovet beskrivs i programmet som att 

gravfältet ska bevaras i ett jordbrukslandskap enligt Kulturförvaltningen. 

Föreslagen bebyggelse bedöms försvåra läsbarheten av fornlämningen. 

Anpassningar behöver studeras i samband med en kulturmiljöutredning. 

5.3 Utbildningslokaler  
Det finns ett stort behov av nya förskoleplatser i Björlandaområdet, både sett till 

befintlig bebyggelse/befolkning men även tillkommande behov som främst 

genereras av den planerade exploateringen runt Skra Bro och som inte är 

tillräckligt försörjd med nya förskolor.  

Lika förskolesituationen finns ett större underskott av grundskoleplatser i 

Björlandaområdet. Det visar sig exempelvis i att det sedan flera år finns 

provisoriska lokaler med tidsbegränsade bygglov etablerade vid 

Björlandaskolan F-6, Lillekärrskolan F-6 och Älvegårdens skola F-3. Nya 

skolplatser behöver dessutom tillföras för att kunna försörja beslutad och 

planerad exploatering runt Skra Bro.  

Figur 1 Karta från fornsök, Riksantikvarieämbetet 
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Bristen på skolplatser bedömer lokalsekretariatet som mycket viktig att åtgärda 

eftersom det har visat sig väldigt svårt att lokalisera en större skolenhet för strax 

över 500 elever i området. Projektets prioritering har lyfts av såväl SDF Västra 

Hisingen som grundskoleförvaltningen sedan flera år tillbaka. Projektet är även 

högt prioriterat i lokalsekretariatets långsiktiga lokalresursplanering vilket 

innebär att det med ett positivt planbesked finns önskemål om så tidig planstart 

som möjligt. 

Föreslagen bebyggelse bedöms kunna tillgodose en del av behovet som finns i 

området. 

5.4 Sociala aspekter 
I dialoger som stadsdelsförvaltningen genomfört och i undersökningar som har 

gjorts har det visat sig att trafiksituationen är den största otrygghetsfaktorn 

bland Torslandaborna. Trafiken bedöms även kunna bli än mer ansträngd med 

ökat tryck på vägar, gc-vägar och kollektivtrafik i och med all nybyggnation 

som planeras. 

Inom området finns en brist på lekplatser. En skolgård som är öppen för 

allmänheten efter att skolverksamheten upphört på eftermiddagen skulle kunna 

tillgodose ett behov av lekplatser. 

Bostadsbebyggelse i anslutning till skolgård bedöms bidra till trygghet då 

människor i större grad bedöms röra sig i och kring området.  

I området krävs goda gång och cykelvägar för att på ett hållbart och socialt sätt 

kunna röra sig inom området. Detta bedöms bidra till ökad trygghet och hälsa. 

Målpunkter såsom skolgård, skolentréer och hållplats för kollektivtrafik bedöms 

som några av de viktiga målpunkterna för gång och cykel. 

Sammanfattningsvis bedöms detaljplaneprojektet ha social komplexitetsnivå 3, 

mycket på grund av stora trafikproblem i området, som har stor påverkan på 

trygghetsfrågan och människors möjlighet att tillgängliggöra sig staden, 

omlandet och närområdet och dess olika platser.  

5.5 Trafik och parkering 
Föreslagen bebyggelse har närhet till befintlig kollektivtrafik (Expressbuss 

mellan Amhult resecentrum - Nordstan och vidare mot Sävedalen/Ljungkullen).  

Björlandavägen och Kongahällavägen är hårt trafikerade med biltrafik. Boenden 

i området är till stor del bilburna. Ökad andel biltrafik på Kongahällavägen och 

Björlandavägen bedöms bidra till ökad trängsel. Kollektivtrafiken bedöms 

behöva öka i andel. En övergripande trafikutredning behövs som hanterar 

trafikfrågor på områdesnivå för vidare bedömning. Bedömningen är i detta 

skede att det kan vara olämpligt med fler utfarter mot Kongahällavägen ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. Frågan om angöring behöver studeras i eventuellt 

planarbete. 
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Cykelväg finns längs Kongahällavägen. Cykeltrafikanter behöver korsa mindre 

vägar som ansluter till Kongahällavägen. Korsningarna kan utgöra en risk, 

särskilt för skolbarn. 

Bostadsdelen av föreslagen bebyggelse bedöms kunna hantera sitt 

parkeringsbehov inom det aktuella området. Likaså skolområdet bedöms kunna 

hantera sitt eget parkeringsbehov i anslutning till eventuella skolbyggnader. 

Bilfria skolentréer bedöms kunna tillskapas inom ramen för detaljplanearbetet. 

5.6 Teknisk försörjning och mark 
SGU:s jordartskarta visar att marken inom planområdet utgörs av glacial lera 

samt ett litet område där berget går upp i dagen i söder. Lerans mäktighet 

understiger generellt 5 meter med undantag för i sydväst där den kan uppgå till 

10-20 meter enligt SGUs jorddjupskarta. Markytan inom området är flack.  

Om detaljplanen startas kommer en geoteknisk utredning behövas som visar på 

markens lämplighet för det som planen kommer att medge enligt SBKs 

kravspecifikation.  

Baserat på den förenklade kartavläsningen ses inga geotekniska hinder för att ge 

ett positivt planbesked för bostäder och skola Kongahällavägen. 

Längs den södra fastighetsgränsen har finns två stycken 10kV-kablar 

markförlagda och i den västra änden av dessa finns en nätstation. Både 

ledningar och station är skyddade med ledningsrätt. Inom området behövs U-

område för befintliga ledningar och ett E-område för nätstation. Nämnd 

nätstation möjliggör den tänkta exploateringens anslutning till elnätet. 

Planområdet bedöms påverkas vid ett klimatanpassat 100-årsregn. Stora delar 

av planområdet översvämmas. Längst i norr, där det planeras parkering och 

inlast, samlas vatten lokalt på ett djup upp till ca 1,0 m. I övriga skolområdet 

samlas vatten med nivåer upp till cirka 0,5 m. Även inom området där bostäder 

planeras samlas vatten på vissa ställen upp till ett djup av cirka 0,5 m.  

Det är viktigt att framkomlighet och byggnadsfunktion inte påverkas av stående 

vatten utan att fria vattenvägar skapas vid ett skyfall så att vatten leds bort och 

fördröjs på lämplig plats. För att framkomlighet till byggnader ska vara möjlig 

under skyfall ska höjdsättningen utarbetas så att maximalt 20 cm vatten blir 

stående på vägar och stråk fram till byggnadsentréer vid ett klimatanpassat 100-

års regn. Det är även viktigt att nybyggnationen inte förvärrar situationen för 

befintlig bebyggelse i samband med skyfall. 
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Figur 2 Skyfallskarta över planområdet vid ett klimatanpassat 100-årsregn. 

 

Dagvattenavrinningen bedöms öka vid planens genomförande eftersom andelen 

hårdgjord yta kommer öka.  

Planen ska sträva efter att minimera dagvattenavrinning och fördröjning och 

rening av dagvattnet ska lösas inom fastigheten enligt Kretslopp och vattens och 

Miljöförvaltningens krav. En dagvatten- och skyfallsutredning behöver tas fram 

i framtida planarbete. 

5.7 Miljö- och hälsoaspekter 
Inom områdets södra del finns en åkerholme. Åkerholmen är utpekad som 

biotopskyddad. En studie kring alternativa placeringar av bostadsbyggnaden 

som i bebyggelseförslaget är placeras vid/på denna bör därför göras. Vid 

påverkan på åkerholmen krävs biotopskyddsdispens av Länsstyrelsen.   

En översiktlig miljöteknisk markundersökning ska göras då en skola med 

skolgård planeras (kan finnas rester av bekämpningsmedel etc. i marken). 

5.7.1 Underlag för undersökning om betydande miljöpåverkan 

Projektet bedöms preliminärt inte föranleda betydande miljöpåverkan. 

Ställningstagande till om en miljöbedömning ska göras eller inte, undersöks i 

planarbetet enligt 6 kap. miljöbalken. 
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5.7.2 Miljökvalitetsnormer 

Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet behöver utredas men det 

bedöms preliminärt inte vara ett problem. 

5.7.3 Trafikbuller 

Bullersituationen har studerats utifrån tillgängligt material och det bedöms 

finnas förutsättningar att klara gällande riktvärden för skolgård. Detta 

förutsätter dock rätt placering av byggnader för att skärma av buller från 

Kongahällavägen. Annars krävs andra åtgärder för minskat buller. 

5.8 Samband och beroenden 
Ny bebyggelse i området är beroende av kapaciteten på kringliggande 

Kongahällavägen och Björlandavägen. Kapaciteten är ansträngd och är i sin tur 

även beroende av planeringen av Skra bro (etapp 1-3), strax norr om föreslagen 

bebyggelse.  

5.9 Genomförande 
Trafiksituationen bedöms som en knäckfråga att lösa inom detaljplanearbetet. 

Även ianspråktagande av jordbruksmark med de utredningar som krävs för att 

motivera att just den här marken måste ianspråktas bedöms som en svår fråga. 

Bebyggelsen ska i arbetet även motiveras som väsentligt samhällsintresse vilket 

innebär svårigheter för bostadsdelen av förslaget. Detta skulle kunna innebära 

att markens lämplighet för bostäder inte kan bevisas. Detta kan i sin tur ge 

negativa konsekvenser för genomförandeekonomin (byggnationen).   

Liknande svårigheter finns i att planera inom översiktsplanens R12-område och 

Utredningsområde för framtida bebyggelseområden då de kräver underlag av 

mer strategisk karaktär. 

Dessa frågor bedöms som omfattande och kan förväntas ta lång tid att hantera 

inom ramen för en eventuell detaljplan. 

Även kulturmiljöutredning och dagvatten/skyfall bedöms som svåra frågor 

inom planarbetet. 

Många av dessa frågor bedöms enskilt kunna stoppa eventuellt planarbete. 

Tillsammans utgör de en omfattande risk för detaljplanens framdrift.  

5.9.1 Ekonomi för planarbetet 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas 

med intressent. 
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6 Avstämning med andra 
förvaltningar 
Ärendet har sänts till SDF Västra Hisingen, Göteborg Energi AB, 

Miljöförvaltningen, Kretslopp och vatten, Kultur-förvaltningen, SBK 

Geotekniker, Lokalsekretariatet för eventuellt yttrande. Följande yttranden har 

inkommit: 

6.1 SDF Västra Hisingen 

Remiss av planbesked för bostäder och skola 
Kongahällavägen i Björlanda 
Förvaltningen har getts möjlighet att svara på remiss avseende planbesked för 

bostäder och f-9 - skola vid Kongahällavägen (Kvisljungeby 2:252) inom 

primärområdet Björlanda  

Planansökan är inskickad av Göteborgs Egnahems AB 3 juli 2019. Svar senast 

13 mars 2020.  

Planansökan 

Föreslagen ny bebyggelse innefattar skola för årskurs f-9 samt ca 70 bostäder i 

flerbostadshus i 2-3 våningar. Fastigheten är belägen i anslutning till 

Björlandavägen och Hovgårdsvallen i stadsdelen Björlanda. 
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Förvaltningen  

Förvaltningen är positiv till att fler bostäder och en ny f-9 skola byggs parallellt 

med Kongahällavägen men vill framföra några synpunkter. Dessa har till stor 

del tidigare framförts i remissvar avseende Program för Centrala Torslanda (dnr 

138/15) och planförfrågningar längs Kongahällavägen. Tillsammans rör det sig 

om ca 1170 nya bostäder vid och kring Torslanda torg och längs 

Kongahällavägen som förvaltningen nyligen har haft eller har för beredning. 

Det är viktigt att sammantaget beakta denna kraftiga expansions betydelse för 

den redan ansträngda trafiksituationen i Torslanda, speciellt längs 

Kongahällavägen, och inte bara se till varje enskild plans påverkan.    

Mötesplatser 
Enligt Lokala utvecklingsprogrammet LUP 2019–2022 (antaget av SDN Västra 

Hisingen 5 februari 2019.LUP.pdf ) konstateras att närmiljön är betydelsefull 

för barn och för deras förutsättningar till lek, fysisk aktivitet och utveckling. En 

god tillgång till anläggningar för rekreation, lekplatser, parker och andra 

grönytor ökar fysisk aktivitet hos både yngre och äldre barn. En strävan är att 

skapa mötesplatser där lek och idrott är sammankopplande. Lekplatser är i 

många områden naturliga mötesplatser. Behovet av lekplatser är stort i 

Torslanda och har efterfrågats under många år av Torslandaborna. 

Förvaltningen ser därför det som viktigt att skolan, skolgården inklusive 

lekplats görs tillgängliga för allmänheten när skolan inte bedriver sin ordinarie 

verksamhet exempelvis på kvällar, helger och lov. Det ger förutsättningar för att 

skolan blir en naturlig mötesplats för de närboende.  

Trygghet och trafiksituationen 

I dialoger med invånare framförs alltid att trafiksituationen i Torslanda måste 

lösas innan det byggs fler bostäder. I LUP lyfts trafiken i Torslanda fram som 

ett av de största problemen i stadsdelen.  

I stadsdelen finns det olika upplevelser av trygghet och stora skillnader mellan 

olika områden. I medborgardialogerna framkommer det tydligt att man lägger in 

olika saker i begreppet trygghet, allt från hög kriminalitet till stora buskar som 

skymmer sikt. På flera ställen, som i Nolered och i Björlanda, kopplas trygghet 

till trafiksäkerhet för barn, säkra skolvägar och utbyggd kollektivtrafik.  
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Enligt LUP ska nämnden medverka till att trygghetsaspekter kommer in tidigt i 

den fysiska planeringen.  

Trafiksituationen i Torslanda är problematisk. I dialoger som förvaltningen haft 

och i undersökningar som har gjorts har det visat sig att trafiksituationen är den 

största otrygghetsfaktorn bland Torslandaborna. Byggandet av en 

tvärförbindelse mellan Kongahällavägen och väg 155 - Älvegårdsförbindelsen - 

och åtgärder enligt genomförd åtgärdsvalstudie (ÅVS) avs. trafiken i Torslanda 

har ännu inte påbörjats. Det är köbildning längs Kongahällavägen under 

rusningstid. Gång och cykelvägar måste göras trygga för att underlätta hållbara 

resvanor. Det är av yttersta vikt att Älvegårdsförbindelsen och ÅVS-åtgärder 

genomförs snarast.  

Det är viktigt att trafiksituationen inte försämras under byggtiden och snarare 

blir förbättrad när byggnationen är klar. Det är viktigt att ta i beaktande att fler 

barn och vuxna kommer att vistas i området. Detta innebär ett högre tryck på 

biltrafik, gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik.  

I det fortsatta arbetet är det viktigt att stadsdelens trygghetssamordnare, Trygg i 

Västra Hisingen, och polisen finns med. Detta för att området utformas på ett 

sätt så att det blir tryggt att bo, verka och förflytta sig i.  

Kollektivtrafik 
Behov finns att kunna ta sig till Torslanda med kollektivtrafik direkt från 

Biskopsgården, övriga Hisingen och centrala Göteborg. Företagen, butikerna 

och kommunens verksamheter har idag svårt att rekrytera personal som inte bor 

i Torslanda eller kör bil på grund av de långa restiderna. Detsamma gäller från 

centrala Torslanda. Restiden till de många arbetsplatserna i Arendal (ca 30 

000)inklusive Volvo, där många torslandabor arbetar redan idag, med 

kollektivtrafik är ca 50 minuter inklusive flera byten. Det finns anledning att 

anta att det blir fler när Torslanda byggs ut. Det är en sträcka på några km 

fågelvägen som med bil tar ca 15- 20 minuter. Därför är det svårt att motivera 

invånarna att åka kollektivt. Det behövs alltså bra kollektivtrafik och cykelvägar 

inte bara till centrala Göteborg utan även till målpunkter inom Torslanda/ 

Arendal och övriga Hisingen. Förvaltningen ser gärna att det inryms 

pendelparkeringar för bil och cykel i/ i närheten av området.  

Jämlikt Göteborg 
Ett inkluderande och välkomnande samhälle med småstadskvaliteter och bör 

eftersträvas i utformandet av Torslanda, för att stärka sammanhållning och 

minska skillnader i livsvillkor. De som bor i resursstarka områden i Göteborg 

har bättre hälsa oavsett om de själva har en hög eller låg inkomst. I syfte att 

skapa en hållbar och jämlik livsmiljö kan bostäderna anpassas för att locka 

människor i alla faser i livet men bör även locka människor med olika 

socioekonomiska förutsättningar, för att motverka boendesegregationen. Det är 

även viktigt att aktiviteter och naturområden är lättillgängliga vad gäller 

transportvägar och tillgång till samhällsservice i närområdet för att möjliggöra 

samspel och möten.  

Jämställdhet/mångfaldsperspektiv  
De nya bostäderna innebär att människor kommer att röra sig i gatumiljön vid 

olika tider på dygnet, vilket är positivt. Ur trygghetssynpunkt är det viktigt att 

antalet lägenheter inom och runt området blir tillräckligt stort för att säkerställa 
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rörelse och liv inom området. Bostäderna bör vara i olika storlekar för att locka 

människor i olika faser av livet.  

Kvinnor cyklar i regel mer än män. Därför är det extra viktigt att beakta 

trygghetsaspekterna gällande utformning av cykelvägar och cykelparkeringar. 

Man behöver då speciellt tänka på aspekter som: bra och fungerande belysning, 

klippning av störande vegetation, placering av cykelparkeringar samt 

utformning av cykelparkeringshus. Man behöver även beakta orienterbarheten 

och att stråk samt parkeringar och parkeringshus för cyklar förläggs till platser 

med människor i rörelse. Ökad trygghet gör att fler kan cykla vilket är positivt.  

Otrygghet är den faktor som mest begränsar kvinnors möjlighet att röra sig i 

stadsmiljön, vilket i sin tur även begränsar kvinnors valmöjligheter i fråga om 

arbete, nöjen, bostäder och transportmedel. Genom förslaget till utbyggnad av 

områden längs Kongahällavägen skapas möjligheter för mer levande och 

därmed tryggare miljöer, med attraktivare vistelseytor och stråk, och 

verksamhetslokaler och bostäder i området.  

En utökad kollektivtrafik gynnar fler grupper i samhället, som kvinnor och 

personer med låg inkomst vilka i större utsträckning använder sig av allmänna 

kommunikationer. Det kan uppmuntra män och de grupper med hög inkomst 

som idag framförallt använder bil att åka kollektivt. Att enkelt kunna ta sig fram 

självständigt är särskilt viktigt för de äldre.  

Nybyggda bostäder har högre ställda krav på utformning och tillgänglighet 

vilket skapar bättre förutsättningar för äldre och personer med 

funktionsnedsättning.  

I detaljplaneringen av området bör jämställdhetsperspektivet finnas med.  

För att uppnå den uttryckta önskan om variation och mångfald behöver de 

kommande detaljplanerna analyseras t.ex. utifrån HBTQ, etnicitet, ålder och 

funktionsnedsättning.  

Dialog med närboende 
Det är viktigt att de närboende tidigt informeras och hålls informerade under 

planprocessen. Möjligheter att lämna synpunkter och delta i dialoger bör ges 

även för dem som inte är sakägare.  

Social komplexitetsnivå  
Förvaltningen bedömer att planen har social komplexitetsnivå 3 på grund av 

stora trafikproblem i området.  

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

Framförallt att trafiksituationen kommer att förvärras om inte 

Älvegårdsförbindelsen startar byggas snarast, se ovan  

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

behandla. Trafiksituationen. Mötesplats/ lekplats; trygghet, se ovan  

III. SDF ska alltid svara på: Synen på planens sociala komplexitetsnivå och 

särskilda utredningsbehov utifrån ett socialt perspektiv.  
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Tillägg från ordförande i samhällsbyggnadsrådet och SDN Västra Hisingen: 

"det kanske kan vara bra att placera en framtida ishall i närheten av skolan (då 

det även ska byggas en friidrottanläggning i närheten och det redan finns skolor 

i närheten. " 

"jag vill lyfta fram att det idag finns flera pendelparkeringar som försvinner i 

samband med byggnation av Skra Bro och att det är viktigt att dessa ersätts och 

att det kompletteras med många fler. " 

 

6.2 Göteborg Energi AB 

 

Remissvar: 
Nedan följer synpunkter på förslaget från berörda ledningsslag. 

Göteborg Energi AB med dotterbolag har tagit del av ovan nämnda remiss. 

Det är viktigt att korrekt utsättning av befintliga kabelstråk utförs och 

schaktning 

och andra markarbeten sker med stor försiktighet. För redovisning av befintliga 

ledningar i marken hänvisas till: 

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning 

Tänk på att du blir ersättningsskyldig om någon kabel eller ledning skadas. 

Vid schaktningsarbeten i närheten av i mark förlagda ledningar hänvisas till 

våra 

gällande Bestämmelser vid markarbeten som omfattar el-, fjärrvärme-, 

fjärrkyla-, 

optofiber och gasledningar tillhörande Göteborg Energi AB, Göteborg Energi 

Gothnet 

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
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AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB och Ale Fjärrvärme 

AB. 

Det poängteras att det är för var tid gällande version som skall uppfyllas och att 

uppdaterade bestämmelser finns tillgängliga via länken:  

 https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning 

Göteborg Energi Nät AB  
Göteborg Energi Nät AB har följande kommentarer på rubricerad ansökan om 

planbesked.  

Längs den södra fastighetsgränsen har vi två stycken 10kV-kablar och i den 

västra änden av dessa har vi en nätstation. Både ledningar och station är 

skyddade med ledningsrätt. Vi önskar således att det i kommande detaljplan 

inarbetas ett U-område för ledningarna och ett E-område för station vid 

respektives befintliga läge (se bild nedan). Nämnd nätstation möjliggör den 

tänkta exploateringens anslutning till elnätet. 

 

Observera att förläggningen av telekanalisation och ledningar kommer att 

ligga intill och korsa våra befintliga ledningar. Kablarna får ej flyttas eller 

för övrigt behandlas utan samråd med ledningsägaren. Placering och byggnation 

av telekanalisation och ledningar ska ske på ett sådant sätt att schakt för 

reparation och utbyte av våra ledningar inte hindras eller försvåras eller att era 

ledningar riskerar skador eller brott vid våra arbeten. Våra ”Bestämmelser vid 

markarbeten” som finns att tillgå på vår hemsida ska följas. Det är viktigt att 

korrekt utsättning av befintliga kabelstråk utförs och schaktning eller andra 

markarbeten sker med stor försiktighet. För redovisning av befintliga ledningar i 

marken hänvisas till: 

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning. 

För arbete nära kablar 0,4 kV och styrkablar kontakta alltid Kundservice 031-

62 62 62 och välj 1 "Teknisk Support/Felanmälan". Detta ska göras minst en 

arbetsvecka innan markarbeten eller återställningsarbeten påbörjas. Innan 

friläggning av 0,4 kV kablar och styrkablar sker skall också kontakt tas med 

Kundservice med 5 dagars framförhållning. Alternativt sker denna kontakt 

med den kontaktperson ni tilldelats i projektet. För arbete nära eller 

friläggning av 12 kV kablar kontakta Kundservice enligt ovan minst tre 

arbetsveckor före arbetet påbörjas. 

 

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
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6.3 Miljöförvaltningen 

 

Yttrande till byggnadsnämnden över 
förslag till planbesked BN 2019-0573 - 
inom stadsdelen Torslanda  
 
Miljöförvaltningens yttrande  
Miljöförvaltningen ser att följande kan utgöra hinder mot fortsatt planarbete.  

 
Övergripande Synpunkter  
I första hand skall en övervägande bedömning göras enligt MB kap3 §4 om 

detta är den bästa platsen med tanke på att den är klassad som jordbruksmark. 

Åkerholmen i södra delen av fastigheten är utpekad som biotopskyddad. En 

utredning kring alternativa placeringar bör därför göras.  
Jmf ÖP. Bevara jord- och skogsbruksmark för framtida handlingsfrihet, till 

exempel möjlighet att producera biobränslen och livsmedel.  
 
 
Övriga Synpunkter  
 
Dagvatten  

En dagvattenutredning ska göras  
 

Buller En översiktlig bullerutredning ska göras  
 
Mark  

En översiktlig miljöteknisk markundersökning ska göras då en skola med 

skolgård planeras (kan finnas rester av bekämpningsmedel etc. i marken). 

6.4 Kretslopp och Vatten 

Synpunkter inför planbesked för bostäder och skola vid 

Kongahällavägen (SBK 0573/19)  
Stadsbyggnadskontoret har i mejl ank. 2020-03-02 begärt yttrande från 

Kretslopp och vattennämnden, gällande bostäder och skola på fastighet 

Kvisljungeby 2:252.  

Övergripande bedömning  
- Stora delar av området översvämmas vid ett klimatanpassat 100-årsregn. Vid 

exploatering bör hänsyn tas till översvämningssituationen vid planering av 

byggnaders placering och kvartersstruktur. Om en väljer att bygga där det är 

stora vattendjup kommer det innebära stora kostnader för planen.  

 

Skyfall  
Figur 1 visar hur planområdet bedöms påverkas vid ett klimatanpassat 100-

årsregn. Stora delar av planområdet översvämmas. Längst i norr, där det 

planeras parkering och inlast, samlas vatten lokalt på ett djup upp till ca 1,0 m. I 

övriga skolområdet samlas vatten med nivåer upp till cirka 0,5 m. Även inom 

området där bostäder planeras samlas vatten på vissa ställen upp till ett djup av 

cirka 0,5 m.  
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Det är viktigt att framkomlighet och byggnadsfunktion inte påverkas av stående 

vatten utan att fria vattenvägar skapas vid ett skyfall så att vatten leds bort och 

fördröjs på lämplig plats. För att framkomlighet till byggnader ska vara möjlig 

under skyfall ska höjdsättningen utarbetas så att maximalt 20 cm vatten blir 

stående på vägar och stråk fram till byggnadsentréer vid ett klimatanpassat 100-

års regn. Det är även viktigt att nybyggnationen inte förvärrar situationen för 

befintlig bebyggelse i samband med skyfall. 

 

Figur 1 Skyfallskarta över planområdet vid ett klimatanpassat 100-årsregn. 

 

Dagvatten  
Dagvattenavrinningen bedöms öka vid planens genomförande eftersom andelen 

hårdgjord yta kommer öka.  

Planen ska sträva efter att minimera dagvattenavrinning och fördröjning och 

rening av dagvattnet ska lösas inom fastigheten enligt Kretslopp och vattens och 

Miljöförvaltningens krav. En dagvatten- och skyfalsutredning behöver tas fram 

i framtida planarbete.  

 

Ledningsutbyggnad  
Planområdet är delvis försörjt med allmänt VA-ledningsnät. Ledningar finns i 

Gamla Lillebyvägen och Kongahällavägen, se ledningskarta figur 2. Allmän 

VA-ledningsutbyggnad kommer troligtvis att krävas för tillkommande bostäder 

i södra delen av planområdet om planen genomförs. Omfattningen beror på 

framtida fastighetsbildning.  

Planområdet ligger idag utanför verksamhetsområdet för allmänna VA-tjänster, 

men angränsar till det. Planområdet kan komma att tas in i verksamhetsområdet 

för allmänna VA-tjänster om detaljplan startas. Planområdet ligger utanför 
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Kretslopp och vattens verksamhetsområde för dagvatten. Att planområdet ligger 

utanför Kretslopp och vattens verksamhetsområde för dagvatten innebär att 

kommunen inte erbjuder avledning av dagvatten utan att fastighetsägaren själv 

behöver ordna detta. 

En sträcka av Kretslopp och vattens dagvattenledning som ligger några meter 

öster om Gamla Lillebyvägen kan komma att behöva flyttas om planen 

genomförs och byggnader placeras så de kommer i konflikt med befintligt läge 

för denna ledning. Denna flytt bekostas då av exploatören/markägaren.  

Ledningsrätt finns för ovan nämnd dagvattenledning idag. Ledningsrätt kan 

även komma att behövas för de befintliga ledningar i nordöstra hörnet som 

korsar planområdet.  

Planområdet ligger inom Kretslopp och vattens högzon för dricksvatten vilket 

medför att dricksvattenkapaciteten kan vara begränsad. Kapaciteten på alla 

befintliga ledningar behöver utredas i ett senare skede om planen genomförs. 

Genomförs planen behöver Kretslopp och vatten dessutom se över 

ledningskapaciteten med avseende på ett eventuellt behov av sprinklat vatten.  

 

Ledningskarta 

 

Figur 2 VA-ledningskarta över planområdet som är markerat med rödprickat/rosa. 

V=Dricksvattenledning  

AS=Spillvattenledning  

AD=Dagvattenledning 

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

att ett positivt planbesked ges.  

Det är positivt att barnens entré till skolan är skild ifrån angöringsplatsen för 

gods och avfallstransporter i skissen. Det är på illustrationen lite otydligt om det 

planeras för en väg söder om flerbostadshusen. Om det inte är tänkt att bli en 

väg där så kan det bli svårt att uppnå god tillgänglighet till avfallshanteringen 

för samtliga boende. Det är en fråga som behöver utredas i ett eventuellt 

planarbete.  
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6.5 Kulturförvaltningen 

Angående planbesked för bostäder och skola vid Kongahällavägen, 

Kvisljungeby 2:252 i Björlanda, Göteborg  

 

Ärendet  
Göteborgs kulturförvaltning har tagit emot rubricerat ärende för yttrande och 

vill med anledning av detta framföra nedanstående synpunkter. I ärendets 

handläggning har även bebyggelseantikvarie Karin Nordström och arkeolog 

Karolina Kegel deltaget. 

Beskrivning av ärendet 
Planbeskedet gäller ett förslag på byggnation av skola årskurs F-9 samt 70 

bostäder i flerbostadshus i 2-3 våningar på en yta av 6600 kvadratmeter på 

fastigheten Kvisljungeby 2:252.  

Stadsbyggnadskontoret önskar få reda på om kulturförvaltningen ser några 

hinder för utvecklingen av området enligt ansökan samt vad som är viktigt för 

en eventuellt kommande detaljplan att utreda och behandla. 

Bakgrund 
Fastigheten Kvisljungeby 2:252 består av flera separata markytor. Detta ärende 

gäller den som ligger direkt söder om Zenitgården väster om gravfältet 

Björlanda 5, L1970:6801. Fornlämningen är ett gravfält från vikingatiden och 

ett av de mest välbevarade järnåldersgravfälten i kommunen, med högt 

pedagogiskt värde. Det betraktas som ett bygravfält till Kvisljungeby. 

Fastigheten Kvisljungeby 1:2 ingår i Natur- och kulturvårdsprogram för 

Göteborg, område 128 D. Skyddsbehovet beskrivs i programmet som att 

gravfältet ska bevaras i ett jordbrukslandskap. 

Kulturförvaltningen har under de senaste 20 åren vid flertal tillfällen behandlat 

ärenden gällande exploatering på och runt den aktuella fastigheten och avstyrkt 

byggnation. Kulturförvaltningen har oförtrutet pekat på vikten av att behålla 

kulturmiljön och det agrara landskapet kring det vikingatida gravfältet Ambros 

kulle, så intakt och oexploaterad som möjligt.  

Förvaltningens yttrande 
Kulturförvaltningen menar att exploateringen enligt ansökan utgör ett hinder för 

upplevelsen av fornlämningen på Ambros kulle, Björlanda 5, L1970:6801 och 

vill avslå ansökan om planbesked. Den föreslagna exploateringen skulle ha en 

mycket negativ inverkan på fornlämningens pedagogiska värde, som bedöms 

som högt. 

Kulturförvaltningen menar att området kring gravkullen bör förbli obebyggt så 

att den kan upplevas i sitt landskapssamanhang.  
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6.6 SBK Geotekniker 

I förprövningar utförs en förenklad kartavläsning med avseende på stabilitet. 

Om detaljplanen startas behövs en komplett kartavläsning inför startmötet.  

SGU:s jordartskarta visar att marken inom planområdet utgörs av glacial lera 

samt ett litet område där berget går upp i dagen i söder. Lerans mäktighet 

understiger generellt 5 meter med undantag för i sydväst där den kan uppgå till 

10-20 meter enligt SGUs jorddjupskarta. Markytan inom området är flack.  

Om detaljplanen startas kommer en geoteknisk utredning behövas som visar på 

markens lämplighet för det som planen kommer att medge enligt SBKs 

kravspecifikation.  

Baserat på den förenklade kartavläsningen ser jag inga geotekniska hinder för 

att ge ett positivt planbesked för bostäder och skola Kongahällavägen. 

6.7 Lokalsekretariatet 
Remissvar från lokalsekretariatet avseende planbesked för bostäder och 

grundskola vid Kongahällavägen, Björlanda 

Stadsbyggnadskontoret har begärt ett remissvar från lokalsekretariatet angående 

planansökan för bostäder och grundskola vid Kongahällavägen. Ansökan 

omfattar ca 70 bostäder i mindre flerbostadshus samt en ny grundskola för 560 

elever och är framtagen i samarbete mellan Egnahemsbolaget och 

Fastighetskontoret. Den del av planansökan som omfattar ny grundskola är 

ursprungligen initierad av lokalsekretariatet. 

Enligt lokalsekretariatets normala beräkningsmodell för tidiga skeden motsvarar 

en exploatering med 70 bostäder behov av ca 10 förskoleplatser och ca 20 

grundskoleplatser vilket är för små volymer för att i sig motivera nybyggnation. 

 

Förskola 

Det finns ett stort behov av nya förskoleplatser i Björlandaområdet, både sett till 

befintlig bebyggelse/befolkning men även tillkommande behov som främst 

genereras av den planerade exploateringen runt Skra Bro och som inte är 

tillräckligt försörjd med nya förskolor.  

Lokalsekretariatet samverkar med fastighetskontoret i arbetet med att finna 

lämpliga lokaliseringar men vill även i detta sammanhang påtala problematiken. 

Synpunkten ska dock inte ses som en önskan att stoppa den här aktuella 

planansökan med hänvisning till generell brist på förskoleplatser. 

 

Grundskola 

Lika förskolesituationen finns ett större underskott av grundskoleplatser i 

Björlandaområdet. Det visar sig exempelvis i att det sedan flera år finns 
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provisoriska lokaler med tidsbegränsade bygglov etablerade vid 

Björlandaskolan F-6, Lillekärrskolan F-6 och Älvegårdens skola F-3. Nya 

skolplatser behöver dessutom tillföras för att kunna försörja beslutad och 

planerad exploatering runt Skra Bro.  

Bristen på skolplatser bedömer lokalsekretariatet som mycket viktig att åtgärda 

eftersom det har visat sig väldigt svårt att lokalisera en större skolenhet för strax 

över 500 elever i området. Projektets prioritering har lyfts av såväl SDF Västra 

Hisingen som grundskoleförvaltningen sedan flera år tillbaka. Projektet är även 

högt prioriterat i lokalsekretariatets långsiktiga lokalresursplanering vilket 

innebär att det med ett positivt planbesked finns önskemål om så tidig planstart 

som möjligt. 

Skolans organisatoriska inriktning ska utredas tillsammans med 

grundskoleförvaltningen parallellt med en kommande planprocess. Ett troligt 

alternativ är en inriktning mot åk F-6 men med oförändrad kapacitet jämfört 

med planansökan. 

Idrottsföreningen IK Zenith har planer på att i egen regi bygga en idrottshall 

direkt norr om den tänkta skolan, i anslutning till föreningens fotbollsplaner och 

klubbstuga. Tidiga diskussioner har förts mellan lokalsekretariatet, 

fastighetskontoret, idrotts- och föreningsförvaltningen och IK Zenith kring 

möjligheter och former för samutnyttjande, exempelvis om staden kan hyra 

halltider dagtid för att slippa uppföra en egen idrottshall inom skolområdet. 

Möjligheter att samutnyttja parkeringsplatser har även diskuterats. Denna dialog 

kommer återupptas vid ett positivt planbesked.  

En central fråga att utreda med den föreslagna placeringen längs 

Kongahällavägen är vägtrafikens påverkan på riktvärden för buller vid 

skolgårdar samt vilka bullerdämpande åtgärder som är nödvändiga att 

genomföra.  

 

 

 


