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Planbesked för bostäder och skola vid 
Kongahällavägen (Kvisljungeby 2:252) inom 
stadsdelen Björlanda 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

bostäder och skola vid Kongahällavägen (Kvisljungeby 2:252) inom stadsdelen 

Björlanda. 

 

2. Planarbetet påbörjas år 2021 

 

Sammanfattning 
Förslaget är inte förenligt med översiktsplanen och följer inte intentionerna i strategi för 

utbyggnadsplanering. 

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 bristvara. 

Inom fastigheten råder idag stor risk för översvämning vid skyfall (klimatkompenserat 

100-årsregn).  

Föreslagen bebyggelse bedöms kunna försvåra läsbarheten av gravfältet Björlanda 5, 

L1970:6801 (fornlämning). En kulturmiljöutredning krävs. 

Bullersituationen behöver studeras i en eventuell detaljplaneprocess, där skolgården 

bedöms behöva skärmas av från Kongahällavägen 

Ökad andel biltrafik på Kongahällavägen och Björlandavägen bedöms bidra till ökad 

trängsel. Kollektivtrafiken bedöms behöva öka i andel. 

Projektet bedöms preliminärt inte föranleda betydande miljöpåverkan.  

Inom områdets södra del finns en åkerholme. Åkerholmen är biotopskyddad (generellt 

biotopskydd). 

Beslut om positivt planbesked föreslås. Planarbetet bedöms bli medelstort. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-09-24 

Byggnadsnämnden 2020-10-20 

Diarienummer 0573/19 

 

Handläggare 

Robin Stenberg 

Telefon: 031-368 1594 

E-post: robin.pettersson@sbk.goteborg.se  
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 Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med 

intressent. I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda 

aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
 I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån denna dimension.   

Bedömning ur social dimension 
I dialoger som stadsdelsförvaltningen genomfört med de boende i området, 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 idag en brist på lekplatser. En skolgård som är öppen för allmänheten 

efter att skolverksamheten avslutats 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. 

Möjliga samordningsvinster mellan skola och närliggande idrottsplats bedöms som stora. 

Barnkonventionen är svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts 

övergripande i förprövningen. Det bedöms som möjligt att tillgodose barns behov i 

eventuell detaljplan.  

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.  

 

  

Bilagor 
1. Ansökan om planbesked  

2. Ansökan om planbesked skiss 

3. Förprövningsrapport 
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 Ärendet  
Ärendet gäller en begäran om planbesked.  

Området ligger vid Kongahällavägen på fastigheten Kvisljungeby 2:252, Område: 1 inom 

stadsdelen Björlanda. Förfrågan omfattar 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. 

Styrande dokument och tidigare beslut 
Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger pågående 

markanvändning 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). 

Gällande detaljplan/avstyckningsplan akt <2-xxxx> anger användningen Öppen 

platsmark. Genomförandetiden har gått ut.   

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Förslaget är inte förenligt med översiktsplanen och följer inte intentionerna i strategi för 

utbyggnadsplanering. 

Enligt översiktsplanen är huvudregeln för det eventuella planområdet 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. 

Föreslagen bebyggelse ligger inom Jordbruksmark som generellt 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. Ett resonemang kring den brukningsvärda jordbruksmarkens 

kvalitet, huruvida det exploaterande intresset verkligen är ett väsentligt samhällsintresse, 
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 samt redogöra för varför förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte är 

tillfredsställande bör föras i eventuellt planarbete. 

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 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. 

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. 

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. 
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 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.   

En översiktlig miljöteknisk markundersökning ska göras då en skola med skolgård 

planeras (kan finnas rester av bekämpningsmedel 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 

Beslut om positivt planbesked föreslås. Planarbetet bedöms bli medelstort. 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

Föreslagen bebyggelse har ett samband med de projekt som pågår i närområdet däribland 

Skra bro etapp 1-3. Alla projekten bidrar till en samlad omgivningspåverkan på 

trafiksituationen och trafiksituationen i sig bedöms i sin tur som ett beroende då den kan 

påverka utformningen av eventuell detaljplan. Föreslagen bebyggelse har också stor 

betydelse för omkringliggande bostäder, både befintliga och planerade då den möjliggöra 

för fler skolplatser. Behovet är stort redan idag.  

Projektet bedöms kunna tillgodose området med skola och bostäder. Området ligger nära 

kollektivtrafik och möjliggör också ökad närhet till skola för befintliga bostäder i 

området. Fler bostäder på platsen bedöms bidra till ökad belastning på stadens vägnät 

med ökade bullernivåer och sämre luftkvalité som följd. Sammanvägning av 

måluppfyllelse är låg för staden i stort. 
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