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Ändring av del av detaljplan II-3259 för skola vid 
Grinnekullegatan inom stadsdelen Tuve i Göteborg  

Granskningsutlåtande  
 
 
Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 23 oktober 2018 att skicka ut detaljplaneförslaget 
för granskning. Förslaget har sänts för granskning under tiden  6 maj 2020 – 20 
maj 2020.  
Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  
Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 
Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  
 

Sammanfattning 
Inkomna yttranden från fastighetsägare berör i huvudsak placering av 
idrottshallen, skymd utsikt, risk för buller från skolgården, ökad trafikmängd och 
trafiksäkerheten. Stadsdelen norra Hisingen och grundskoleförvaltningen har 
framfört önskemål om att säkra gång- och cykelvägar till skolan studeras vidare. 
Kretslopp och vatten har framfört synpunkter om att planbestämmelser bör införas 
för att säkerställa ytor för omhändertagande av skyfallsvatten. 
Kontoret har bedömt att påverkan är acceptabel och att en högre skolbyggnad inte 
utgör en betydande olägenhet för de närboende. Den omkringliggande 
bebyggelsen varierar i form och höjd från en våning vid Hinnebäcksgatan till fyra 
våningar vid Arvesgärde. Den föreslagna nockhöjden bedöms därav vara anpassad 
till bebyggelsen i närområdet. Eventuella förbättringar av trafiksäkerheten vid 
befintliga vägar samt gång- och cykelbanor bedöms kunna hanteras utanför 
processen med att ändra detaljplanen. Gång- och cykelvägarna ligger utanför 
planområdet. 
Kvarstående erinringar finns från fastighetsägare till Tuve 48:20, 48:15, 48:16, 
48:17, Tuve 48:18 och Tuve 47:18.   
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till lokalsekretariatet, för kännedom 
och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 
 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 
Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetskontoret 
Tillstyrker planförslaget. 
Kommentar: 
Noteras. 
2. Lokalförvaltningen 
Lokalförvaltningen har följande synpunkter på rubricerade detaljplan. 

Föreslagen högsta tillåtna nockhöjd är 13 m över angivet nollplan, men målet att 
kunna byggas i två våningar finns inte med i förslagets planbestämmelser. 

Lokalnämnden genom lokalförvaltningen har förståelse för att det i denna 
detaljplanen kanske ej är möjligt att ändra utbredningen av planområdet men 
önskar att kommande planer utnyttjas för att ge underlättnader att utveckla 
fastighetsbeståndet för lokalförvaltningen utan att nya detaljplaner behöver läggas 
ned tid på. 

Vi har i underlaget till denna detaljplan funnit att befintlig del av stadsplanen med 
beteckning (A) omfattar fastigheterna Tuve 46:1 och Tuve 46:2. 

Bra hade varit att båda fastigheterna omfattades av föreslagen ny detaljplans 
möjlighet att bygga i två våningar över hela den del som tidigare omfattades av 
stadsplanen. 

Kommentar: 
Begäran om planbesked från fastighetskontoret avser enbart fastigheten Tuve 
46:2. För att kunna hantera en ändring i en befintlig detaljplan är det fördelaktigt 
om planområdet inte är för stort då detta påverkar sakägarkretsen under 
planarbetet. Stadsbyggnadskontorets bedömning är därmed att planområdets 
utbredning är väl avvägt. 

Det bedöms inte nödvändigt att reglera antalet våningar i tillägget till detaljplanen. 
Byggnader får uppföras med det antal våningar som ryms inom angiven nockhöjd.  

3. Grundskoleförvaltningen 
Grundskolenämndens synpunkter i samrådsfasen har noterats av 
Stadsbyggnadskontoret. Grundskoleförvaltningen behöver kapacitet för ca 630 
elever (3 parallell F-6) för att bedriva skola med önskad kvalitet. Enligt förslag till 
situationsplan medger även skolgårdsytan friyta för 630 elever enligt gällande 
ramprogram för Göteborgs stad. Mot bakgrund av både Grundskoleförvaltningen 
samt Trafikkontoret yttrande i samrådsfasen vill vi understryka vikten av att 
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vidareutveckla säkra skolvägar samt se över hur transporter av personer och varor 
till skolan kan ske säkert. 

Kommentar: 
Noteras. Gällande trafiksäkerhet, se trafikkontoret svar under punkt 7. 
Korsningspunkten för bil-, gång- och cykeltrafik ligger utanför den del av 
detaljplanen som ändras. Korsningspunkten är placerad på mark som är allmän 
plats gata i gällande detaljplan. Det finns därav möjlighet att göra förändringar 
och förbättringar av trafiksäkerheten utanför processen med att ändra detaljplanen.  

4. Kretslopp och vatten 
Granskningsyttrandet från Kretslopp och vatten finns tillgängligt i sin helhet hos 
stadsbyggnadskontoret, en sammanfattning redovisas nedan: 

ÖVERGRIPANDE BEDÖMNING 

Kretslopp och vatten ser följande behov av ändringar i planhandlingarna: 

• I plankartan, lägg in följande text som upplysning. ”För att anslutning med 
självfall ska tillåtas, ska lägsta golvnivå vara minst 0,3 meter över 
marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt 
dag- och spillvattensystem.” 

• I plankartan, rita in lämpliga egenskapsbestämmelser vid fotbollsplanen 
för att underlätta ett framtida byggande av multifunktionell yta som kan 
användas för skyfallshantering. Rita även in lämpliga bestämmelser som 
underlättar för framtida drift och underhåll av den multifunktionella ytan. 
Se mer under avsnittet ”Skyfallshantering” i detta yttrande. 

• I planbeskrivningen, beskriv hur detaljplanen påverkar 
markavvattningsföretaget i Kvillebäcken. 

• I planbeskrivningen, korrigera texten om skyfallshantering. Se avsnittet 
”Skyfallshantering” i detta yttrande. 

Kommentar: 
Plankartan uppdateras med upplysning om anslutning med självfall.  

Ytan med ”prickad mark” – mark som inte får förses med byggnader utvidgas så 
att den omfattar ytan som används som fotbollsplan. En planbestämmelse införs 
om att ytan ska kunna omhänderta en vattenmängd på 3 700 m3. På så sätt 
säkerställs att ytan kan omhänderta vatten vid framtida skyfall.  

Planbeskrivningen uppdateras med stycke om markavvattningsföretag. Texten om 
skyfallshantering uppdateras i planbeskrivningen.  

5. Park- och naturförvaltningen 
Granskningsyttrandet från Park- och naturförvaltningen finns tillgängligt i sin 
helhet hos stadsbyggnadskontoret, en sammanfattning redovisas nedan: 

Park- och naturnämndens främsta synpunkt i samrådet var att genomförandet av 
planen kan påverka omkringliggande parkmark utifrån att pågående verksamhet 
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under byggnation kan behöva bedrivas i tillfälliga lokaler. Nämnden betonade att 
uppställning av tillfälliga lokaler bör ske inom kvartersmark på planområdet. 
Detta för att fortsatt säkerställa allmänhetens tillgång till parkmark i området. 
Enligt samrådsredogörelsen har detta noterats och vidarebefordrats till 
Lokalsekreteriatet.  

Förvaltningen bedömer att innebörden och syftet med detaljplanen är positiv. Att 
de uppvuxna träd som finns inom området avses bevaras framhålls även som 
positivt. Park- och naturförvaltningen förvaltar ingen mark inom planområdet och 
berörs därmed inte direkt av förslaget. I ett genomförandeskede kan dock 
omkringliggande ytor som förvaltas av park- och naturförvaltningen komma att 
beröras.  

Synpunkter på planförslaget utifrån aspekten genomförbarhet/byggbarhet 

Innebörden av planändringen medför att pågående verksamhet en tid kan behöva 
bedrivas i tillfälliga lokaler. Förvaltningen vill utifrån det understryka att 
uppställning av tillfälliga lokaler bör ske inom planområdet på kvartersmark. 
Detta för att fortsatt säkerställa allmänhetens tillgång till parkmark i området. 
Förslagsvis finns idrottsytor i planområdets norra delar som kan fungera för 
ändamålet. Dessa ytor är belägna inom kvartersmark och allmänhetens tillgång till 
parkmark skulle därför inte påverkas. 

Medskick till den fortsatta processen 

Vid genomförande ska särskild försiktighet tas gentemot kringliggande parkmark. 
Inga slänter, utfyllnader, bergsschakter eller andra schaktarbeten, förstärkning av 
släntkrön och schaktväggar, arbetsupplag eller dylikt tillåts på planlagd park- eller 
naturmark utan medgivande från park- och naturförvaltningen. 

Kommentar: 
Noteras.  
6. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen 
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen påtalade i sitt samrådsyttrande vikten av att 
idrottshallen byggs som en fullmåttshall d.v.s. med måtten 20 x 40 meter. 
Kommunstyrelsen har genom beslut 2019-12-11 § 937 givit stadsledningskontoret 
att genom lokalsekretariatet säkerställa att fullmåttshallar blir norm vid ny- och 
ombyggnation av skolidrottshallar. Nuvarande planförslag ger enligt 
stadsbyggnadskontoret ingen begräsning av byggnadsarea då idrottshallens storlek 
är något som prövas i bygglovsskedet.  

Förvaltningen menar att detta är positivt men vill samtidigt framhålla att det är 
viktigt att redan nu planera in ytan för en fullmåttshall och eventuella 
förrådsbyggnader i skolans totala byggarea givet att den kommer att begränsas av 
kommande detaljplan. Det finns annars risk att en fullmåttshall i ett senare skede 
visar sig påverka verksamhetslokalernas ytor negativt och att det därmed inte blir 
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ändamålsenliga, alternativt att en fullmåttshall inte går att uppföra, p.g.a. att 
byggarean inte kan utvidgas. 

Det är positivt att stadsbyggnadskontoret tillsammans med trafikkontoret gjort 
platsbesök för att bedöma trafiksäkerheten i korsningen GC-banan – 
Grinnekullegatan, vilken av förvaltningen uppfattats som sämre utformad. 
Trafikstrategins mål om en minskning av biltrafiken i Göteborg bygger på att 
inriktningarna omsättas i konkreta åtgärder och leder vidare till program, planer, 
utredningar och direkta åtgärder. Förvaltningens uppfattning är att man inte kan ta 
för givet att biltrafiken i det aktuella området på sikt kommer att minska, då en 
större skola nu byggs. Förvaltningen menar snarare att denna kan komma att öka, 
inte minst om skolan byggs med en uthyrningsbar allmän idrottshall. Det är då 
viktigt att Grinnekullegatan och dess korsningspunkter uppfattas som trygga och 
trafiksäkra för fotgängare, cyklister och biltrafikanter. 

Kommentar: 
Noteras. Se Trafikkontorets svar gällande trafiksäkerhet under punkt 7. 
Korsningspunkten för bil-, gång- och cykeltrafik ligger utanför den del av 
detaljplanen som ändras. Korsningspunkten är placerad på mark som är allmän 
plats gata i gällande detaljplan. Det finns därav möjlighet att göra förändringar 
och förbättringar av trafiksäkerheten utanför processen med att ändra detaljplanen.  

Gällande detaljplan anger ingen begräsning av varken byggnadsarea eller 
bruttoarea. Det föreslås inte heller att någon av arean införs när detaljplanen 
ändras. 

En ökning av elevantalet skulle kunna innebära en viss ökning av trafiken på 
Grinnekullegatan. Gatan bedöms ha kapacitet att klara av en viss ökning av trafik. 
I detta skede är det inte bestämt hur idrottshallen kommer att användas. 
Lokalsekretariatet och idrott- och förening håller på att göra en förstudie av skolan 
och idrottshallen i den får man bland annat titta på om det är lämpligt att använda 
idrottshallen till andra aktiviteter än skolidrott med hänseende till påverkan på 
bland annat trafiken.  
 
7. Trafikkontoret 
Trafiksäkerhet 

Transporter till skola brukar ske med 12m fordon, i detta fall kommer det innebära 
att backvändning kommer ske med LBn (12 meter). Detta kommer påverka 
trafiksäkerheten negativt vid vändplatsen. Staket runt vändplatsen krävs om 
backvändning ska ske med LBn runt denna plats. Trafikkontoret ska ytterligare 
titta på om de behövs vidtas mera åtgärder för trafiksäkerheten där man korsar 
gång och cykelbana. 

Parkering 

Enligt planhandlingar skall parkering, för bilar och cyklar lösas på kvartersmark.  

Ekonomi 



Stadsbyggnadskontoret Besöksadress: Köpmansgatan 20 Telefon: 031-365 00 00 
Box 2554 Hemsida: www.goteborg.se   
403 17 Göteborg e-post: sbk@sbk.goteborg.se 
 
 

Trafikkontoret får ej några investering samt driftkostnader till följd av denna 
detaljplan.  

Kommentar: 
Noteras.  

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

8. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas. 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt 

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller 
till risken för olyckor, översvämning eller erosion 
 
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 
Kommentar: 
Noteras. 
 

9. Lantmäteriet 
Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: 
Noteras. 

 

Sakägare  
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. 
Personnamn har inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att 
möjliggöra att utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om 
personnamn som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

10. Fastighetsägare, Tuve 48:20 
 
Synpunkt 1:  
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Ser att förslaget nu är ute på samråd. I dag har skolan 340 elever inkl. en 
basketplan och en fotbollsplan som nyttjas av eleverna. Ljudnivån är hög, särskilt 
tillsammans med en basketplan och en fotbollsplan direkt inpå oss boende där det 
spelas på kvällar, helger och lov. Denna yta ligger precis intill våra vardagsrum 
och sovrum. Antal elever kommer att öka till 570 elever vilket kommer att öka 
buller ifrån skolgård till oss boende, öka trafik m.m. Om man kollar på 
placeringar av större skolor i området har dem en betydligt mer hänsynsfull 
placering. Dvs. skolorna och skolgårdarna ligger inte direkt inpå människors 
boendemiljö. Ex. Fridaskolan och Glöstorpsskolan. Det borde finnas mer lämpliga 
platser i området där denna typ av stora skola kan byggas med en större friyta för 
eleverna och samtidigt ge en mindre påverkan på vår boenden miljö. Det skulle 
antagligen också leda till mindre synpunkter ifrån allmänheten. Detta hade också 
sparat oss boende och intilliggande förskola och skola buller ifrån en 
nybyggnation som kommer att pågå i 5 års tid.   

Synpunkt 2:  

Synpunkt 1 är det jag önskar. Om ombyggnationen fortfarande kommer att 
genomföras på samma plats, anser jag följande: Min absolut viktigaste synpunkt 
är att ta hänsyn till ljudnivån och buller ifrån skolgård till boende. Det står att en 
bullerutredning inte gjorts eftersom buller ifrån trafiken inte överskrider 
gränsvärdet gentemot skolgården. Men min synpunkt är att buller ifrån skolgård 
ska minimeras gentemot boende. Eftersom vi har mer information idag hur ljud 
påverkar människors hälsa än vad som fanns när skolan byggdes. Därav tycker jag 
att en cykelparkering framför skolans södra del ska behållas och inte bli en lekyta. 
Vilket det nya förslaget visar. Att det endast behålls träd och eventuellt planteras 
mer träd som dämpar ljudet vid skolans östra del som ligger direkt framför oss 
boende.  Vilket också planen visar.  

I dagsläget finns det både en basketplan och en fotbollsplan framför radhusen. Där 
det spelas under dagarna på skoltid med även efter skoltid på kvällar, helger och 
lov. Detta ekar in i sovrum och vardagsrum till oss som bor här. Eftersom 
skolgården inte räknas som allmän plats ska det inte behöva vara så att man ska 
störas utanför skoltider. Om nu skolan ska byggas om finns det en bättre lösning 
på problemet dvs. att placera skolgården skyddat emot skogen där ingen bor 
istället för precis framför boende. Vilket syns i planen.  

Gällande idrottshallen önskar jag att den placeras på samma ställe som den ligger 
nu just för att minska risken för buller. Eftersom jag ser att det kan finnas risk att 
även denna används på kvällar, helger och lov av diverse föreningar.  

För att förtydliga ser jag alltså att om skolan ändå ska rivas kan det lika gärna 
byggas upp på en lämpligare plats än nuvarande placering. 
 

Fastighetsägaren har efter synpunkt 1 och 2 inkommit med ett tillyttrande: 

Tuve - Ändring av detaljplan för skola vid Grinnekullegatan  
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Önskemål om byggnation av icke störande verksamhet: Jag vill börja med att 
framföra att jag inte har några problem med att skolan rivs men jag tycker att 
ökningen av antal elever ifrån 340 till 570 elever kommer medföra buller ifrån 
trafik och skolgård för oss som bor 40 meter ifrån skolbyggnaden. Men ännu 
närmare parkeringarna. Detaljplanen har märkningen "allmänt ändamål" detta 
möjliggör för flera andra lösningar som inte skulle resultera i en ”störande 
verksamhet” eftersom det står i översiktsplanen i Göteborgs kommun som ni 
själva nämnder på s.5 av 15 i granskningshandlingen. "Blandningen av bostäder 
och icke störande verksamheter är önskvärd”. Exempel på lämplig verksamhet 
skulle kunna vara ett äldreboende. Även ytterligare bostäder skulle inte störa. Jag 
ser att en skola med 570 elever, ökad trafik och en idrottshall vars syfte är att 
användas utanför skoltid är av betydande olägenhet som står angiven i Plan- och 
Bygglag (2010:900) 2 kap 9 §. Där det är angivet att även den tilltänkta 
användningen ska beaktas vid bedömningen. Samt att några angiva olägenheter 
som passar in i detta fallet är: buller och områdets karaktär. Det enda jag önskar är 
en lugn boende miljö där man bygger en verksamhet eller bostäder som är 
anpassade till omgivningen där de byggs. Inget mer.  

Synpunkt om idrottshall ifall skolan byggs: Det finns alltså inte några geotekniska 
försvårande omständigheter eller ekonomiska svårigheter. Utan det handlar om att 
personer som kommer till området på besök för fysisk motion inte ska behöva gå 
knappt 100 m ifrån sin bil till idrottshallen där de ska motionera. Att prioritera 
detta framför boendes välmående och hälsa i sin boendemiljö inklusive områdets 
visuella stadsbild känns helt orimligt. Min synpunkt är att placera byggnaden i 
norr där den inte stör någon och är placerad idag. Eftersom ni ökar trafiken, ökar 
avtalet elever ifrån 340 elever till 570 elever, så kommer ljudnivån och buller bli 
betydligt högre för oss boende i radhusen närmast. Detta är på dagtid. Men då 
räcker inte detta utan då ska en idrottshall placeras 40 meter ifrån våra tomter, där 
vardagsrum och sovrum ligger med syftet att nyttjas efter skoltid på kvällar, 
helger och lov. Vilket gör att buller ökar på dagen och på kvällar och helger 
eftersom idrottsverksamhet stör.  I mitt andra bifogade stycke nedan står det även 
att idrottshallen kan komma att bli ännu större vilket utökar möjligheterna till att 
fler sporter och evenemang och eventuella tävlingar hålls på kvällar, helger och 
lov 40 meter framför våra tomter. Men att tillägga är att de planerade 
parkeringarna där människor färdas fram och tillbaka till idrottshallen, där de 
pratar, startar bilen och gasar är ännu närmare än era angiva 40 meter. Allt detta 
pga att man inte ska behöva gå ifrån bilen till hallen när man ändå ska motionera. 
Är det rimligt eller medmänskligt? När ni faktiskt har möjligheten att underlätta 
för människor som planerar att bo här i många år framöver och bilda familj. Detta 
är för er ett "litet" arbetsrelaterat beslut som ni högst troligt kommer att glömma 
någon vecka efter att beslutat är taget. Men för oss som bor här påverkar det 
människors liv och möjlighet till lugn och ro i sitt hem i många, många år 
framöver. 
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1.”Beträffande att placera idrottshallen i den norra delen av fastigheten så finns 
det svårigheter med den placeringen på grund av att det finns önskemål att ha 
angöring och parkering i nära anslutning till idrottshallen. Detta för att det ska bli 
enkelt att nyttja idrottshallen även efter skoltid.” 

2. ”I och med att det inte finns några begräsningar gällande byggnadsarena eller 
annan area i gällande detaljplan finns det inga hinder i gällande detaljplan eller i 
förslaget på ändring av detaljplanen för att pröva en större idrottshall än 18 x 36 
m.” 

Kommentar: 
I översiktsplanen för Göteborg beskrivs störande verksamheter på följande sätt: 
Störande verksamheter. Med verksamheter som kan vara störande för 
omgivningen och därför inte lämpliga att blanda med bostäder avses: 
verksamheter som på ett sätt kan medföra olägenheter för människors hälsa eller 
miljön genom utsläpp av föroreningar i mark, vatten eller luft eller medför andra 
olägenheter för omgivningen genom buller, vibrationer, ljus, joniserande eller 
icke joniserande strålning eller liknande (Miljöfarlig verksamhet enligt 
Miljöbalken.) Kontorets bedömning är därmed att ändamålet skola inte utgör en 
störande verksamhet och att ändamålet skola är förenligt med gällande 
översiktsplan samt gällande detaljplan som medger allmänt ändamål. Att 
undersöka en placering på en annan plats eller fastighet bedöms därmed inte vara 
aktuellt inom detta ärende.  

Vad gäller frågan om buller har Länsstyrelsen den 19 maj 2020 inte haft något att 
erinra mot planförslaget samt gjort bedömningen att bebyggelsen inte blir 
olämplig med hänseende till människors hälsa och säkerhet. Se Länsstyrelsen 
granskningsyttrande i bilaga 2. Då Länsstyrelsen inte har framför synpunkter 
gällande att en bullerutredning krävs är stadsbyggnadskontorets bedömning att 
ärendet inte behöver utredas vidare vad gäller bulleraspekten.  

I skissförslaget är merparten av friytan och skolgården placerad innanför den 
byggnadskropp som föreslås inrymma skola och idrottshall. Byggnadskroppen 
kan därmed fungera som en avskärmning från ljud som uppstår under raster och 
vid lek på skolgården.  

Den exakta placeringen av idrottshallen kommer att prövas i samband med 
ansökan om bygglov. Anledningen till att det finns önskemål om att ha parkering i 
nära anslutning till idrottshallen är att det finns bestämmelser i Boverkets 
byggregler avseende tillgänglighet. Bestämmelserna är att en angöringsplats för 
bilar ska finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter 
behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till 
publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. För att hålla skolgården fri från 
biltrafik och parkeringsplatser är det en fördel om idrottshallen placeras i söder i 
anslutning till de parkeringsplatser och angöringsplatser som behövs för skolans 
behov.  
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I detta skede är det inte bestämt hur idrottshallen kommer att användas. 
Lokalsekretariatet och idrott- och förening håller på att göra en förstudie av skolan 
och idrottshallen i den får man bland annat titta på om det är lämpligt att använda 
idrottshallen till andra aktiviteter än skolidrott med hänseende till bland annat 
påverkan på trafiken. 

11. Fastighetsägare, Tuve 48:15, Tuve 48:16 och Tuve 48:17  
Vi har tagit del av det justerade förslaget, som till viss del upplevs positivt. Men 
inte på något vis uppfyller våra tidigare synpunkter, när det gäller idrottshallens 
placering. Det positiva är att byggnaden i sin helhet har flyttats ett antal meter 
längre norrut. 
 
Det geotekniska utlåtandet – i Tillägg till planbeskrivning- visar dessutom att det 
är fullt möjligt att placera idrottshallen i norra delen av området. Om man ser till 
mark belastningen av hall i norrläge, alternativt ett tvåvåningshus med klassrum, 
så kommer båda alternativen att få samma konsekvenser för det förberedande 
markarbetet. 
 
I Samrådsredogörelsen, sid 20 (25) skriver ni att det är svårt att upprätta p-platser 
i nära angöring till hallen.  
Vid placering i södra delen, så får man totalt 30 platser varav 2 är handikapplatser, 
”detta för att enkelt nyttja hallen efter skoltid”. Detta nyttjande av hallen har inte 
framkommit tidigare. Vem skall dessutom tillhandahålla övriga p-platser, utöver 
de trettio - vi i Grinnekulleområdet - och vad menas med ”enkelt nyttja”..?  
Låter inte logiskt – i nära angöring till hallen - för vad en idrottshall skall 
användas till att man tar så stor hänsyn till hur nära man kan köra med bil, för att 
utföra en fysisk aktivitet och dessutom är det bara två handikapplaster. Skall detta 
styra hela hallens placering…? 
 
Gällande uttrycket att det inte ”skuggar befintlig bebyggelse” - sid 8-9(15) i 
”Tillägg till planbeskrivning”, problemet   är inte att idrottshallen skuggar, då den 
är placerad NORR om vårt område, den skymmer… 
 
Flytta hallen till annan plats, t ex i närheten av Tuvevallen, och där få sina 
internationella mått och mängder av p-platser. Då har man också besparat oss från 
ökad trafik och med det en sämre boendemiljö. Ni skriver själva – på sid 5(15) 
”Tillägg till planbeskrivning” att ”icke störande verksamhet är önskvärd”.  
 
Om ni ändå hävdar att placeringen skall vara i direkt anslutning till skolan, placera 
då en lektion- alt administrativlokal med fönsterytor på båda våningsplanen mot 
söder, där ni dag har placerat hallen.  
Då får vi en mer ”levande vägg”, detta skulle kunna få viss acceptans… 
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Vill än en gång understryka min uppfattning gällande Miljön, som jag nämnde i 
vår inlaga av den 28 0kt 2020 att det gäller de närboendes miljö. Man kan inte 
bortsett från att det är vi boende i området som bedömer den formuleringen. 
 
Vi är många som har synpunkter på hallens placering, men det finns ingen 
presentation av hur hallen exteriört är tänkt att se ut. Vid kontakt med Emily 
Eidevåg Sb-kontoret, så framkom det också att inget är framtaget förrän ansökan 
till bygglovet lämnas. Så dags då, när hallens placering är klubbad. Vi vill att ni 
presenterat en förhandsskiss, även om den formella gången säger annat, då 
diskussion från de flesta i området rör till största delen hallen. I övrigt hänvisar vi 
till tidigare skrivelse med fotomontage och kommentarer.   
 
Dagens skola är byggd för 340 elever och framtidens skola byggs för 570 elever. 
Hur skall ni uppfylla kraven, ”Sociala……barnperspektiv” enligt sid 13-14(15), 
för ytterligare 230 elever, detta kan få diskriminerande följd av en viss grupp, om 
skolan skall byggas utan den friyta som idag finns. En grönyta som är frekvent 
mer använt av flickor, pojkar finns mer på de hårdgjorda ytorna.  Med den nya 
skolan försvinner stora delar av grönytan… 
 
I övrigt hänvisar vi till vårt tidigare samrådsyttrande/synpunkter gällande 
detaljplanen av den 28 oktober 2019. 
 
Vi förväntar oss att ni tar hänsyn till våra synpunkter och kommer med en lösning 
som tillfredsställer allas behov av en bra skolbyggnad. Med eller utan 
idrottshall…  

Kommentar: 
Den exakta placeringen av såväl skola som idrottshallen kommer att prövas i 
samband med ansökan om bygglov. Anledningen till att det finns önskemål om att 
ha parkering i nära anslutning till idrottshallen är att det finns bestämmelser i 
Boverkets byggregler avseende tillgänglighet. Bestämmelserna är att en 
angöringsplats för bilar ska finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska 
kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och 
användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. För att hålla 
skolgården fri från biltrafik och parkeringsplatser är det en fördel om idrottshallen 
placeras i söder i anslutning till de parkeringsplatser och angöringsplatser som 
behövs för skolans behov.  

Synpunkten idrottshallens placering och önskemålet om att ta del av ytterligare 
skisser och illustrationer av idrottshallen sänds över till Lokalsekretariatet.  

I översiktsplanen för Göteborg beskrivs störande verksamheter på följande sätt: 
Störande verksamheter. Med verksamheter som kan vara störande för 
omgivningen och därför inte lämpliga att blanda med bostäder avses: 
verksamheter som på ett sätt kan medföra olägenheter för människors hälsa eller 
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miljön genom utsläpp av föroreningar i mark, vatten eller luft eller medför andra 
olägenheter för omgivningen genom buller, vibrationer, ljus, joniserande eller 
icke joniserande strålning eller liknande (Miljöfarlig verksamhet enligt 
Miljöbalken.) Kontorets bedömning är därmed att ändamålet skola inte utgör en 
störande verksamhet och att ändamålet skola är förenligt med gällande 
översiktsplan samt gällande detaljplan som medger allmänt ändamål. 

I planprocessen ska en bedömning göras gällande om planförslaget medför 
betydande miljöpåverkan eller ej. Denna bedömning görs utifrån vad som anses 
vara betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken. Bedömning stäms av med 
Länsstyrelsen. I detta ärende har kontoret och Länsstyrelsen gjort bedömningen 
att förslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Stycket i 
planbeskrivningen gällande miljökonsekvenser är i detta fall kopplat till hur 
begreppet miljöpåverkan beskrivs i miljöbalken.  Boende i ett område kan givetvis 
ha uppfattningar och synpunkter på hur deras boendemiljö och hur områdets 
karaktär förändras av ett planförslag. Syftet med texten om miljöpåverkan i 
tillägget till planbeskrivning är dock inte att redogöra för boendes uppfattning av 
planförslaget. 

Föreslagen friyta bedöms vara tillräcklig. Enligt förslag till situationsplan medger 
även skolgårdsytan friyta för 630 elever enligt gällande ramprogram för 
Göteborgs stad. Se grundskoleförvaltningens svar under punkt 3.  De grönytor 
som finns inom planområdet och i anslutning till det föreslås inte försvinna, se 
park- och naturförvaltningens svar under punkt 5.  

 

12. Fastighetsägare, Tuve 48:18  
Vi välkomnar en modern skolbyggnad, och har tidigare delgivit våra synpunkter 
både i skrift och vid möte med planhandläggaren. De justeringar som gjorts på 
ursprungsförslaget adresserar tyvärr inte vår största invändning. Att placera 
idrottshallen i söderläge gör att en hög stor ”död” vägg kommer att dominera 
intrycket av skolan från den riktningen människor främst kommer att närma sig 
skolan. Dessutom kommer det att helt förstöra den fantastiska öppna och gröna 
utsikt vi idag har från grinnekullen, då den breder ut sig och täcker hela östra 
skolgården på dagens skola. 
 
Kommentar: 
Den exakta placeringen och utformningen av såväl skola som idrottshallen 
kommer att prövas i samband med ansökan om bygglov. 
 

13. Fastighetsägare, Tuve 47:18  
Jag inser det strategiska läget vid förläggning av en större skola men vägen dit går 
genom ett stort bostadsområde.  
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Jag anser att trafiksituationen vid en större skola, och därmed ökad trafikmängd, 
kommer att bli svårare än vad det är idag vilket talar emot det som framgår på 
sidan 23 i Samrådsredogörelsen att bilresandet förväntas minska enligt Göteborg 
stads trafikstrategi.  
 
I stadsdelsnämnden norra Hisingens yttrandeföreslår man att trafiksituationen 
genom bostadsområdet Grinnekullen skall studeras vidare. Jag vill instämma i 
detta och saknar mer ingående undersökning av trafikexpertis (Trafikkontoret ?) 
Skulle det eventuellt bli en större idrottshall, vilket jag är mycket positiv till, så 
ökar ju trafiken över tid det vill säga på kvällar och helger jämfört med nuvarande 
trafikintensitet.  
 
Den korsning mellan bilar och gång- och cykelväg som finns föreslås ju behållas 
utan åtgärd. Det är en farlig korsning som borde göras säkrare på något sätt innan 
det händer något allvarligt. Nuvarande lilla förhöjning av vägbanan, markeringar 
på asfalten och skylt med anvisningsmärke (vad gör den för nytta i detta 
sammanhang ?) är inget skydd för de cyklister och mopedåkare som utan hinder 
susar nedför backarna till denna korsningen som ligger i en lågpunkt från bägge 
håll vilket genererar en hög fart. Jag har bott intill denna korsningen i 49 år och 
bygger min åsikt på denna erfarenhet. 
 
Kommentar: 
Se Trafikkontorets svar gällande trafiksäkerhet under punkt 7. Korsningspunkten 
för bil-, gång- och cykeltrafik ligger utanför den del av detaljplanen som ändras. 
Korsningspunkten är placerad på mark som är allmän plats gata i gällande 
detaljplan. Det finns därmed möjlighet att göra förändringar och förbättringar av 
trafiksäkerheten utanför processen med att ändra detaljplanen.  

En ökning av elevantalet skulle kunna innebära en viss ökning av trafiken på 
Grinnekullegatan. Gatan bedöms ha kapacitet att klara av en viss ökning av trafik. 
I detta skede är det inte bestämt hur idrottshallen kommer att användas. 
Lokalsekretariatet och idrott- och förening håller på att göra en förstudie av skolan 
och idrottshallen. I den får man bland annat titta på om det är lämpligt att använda 
idrottshallen till andra aktiviteter än skolidrott med hänseende till bland annat 
trafiken.  
 

Revideringar  
Planförslaget har reviderats.  

- Revideringen innebär att plankartan uppdateras med upplysning om 
anslutning med självfall.  

- Ytan med ”prickad mark” – mark som inte får förses med byggnader 
utvidgas så att den omfattar ytan som används som fotbollsplan.  
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- En planbestämmelse införs om att ytan ska kunna omhänderta en 
vattenmängd på 3 700 m3.  

- Planbeskrivningen uppdateras med stycke om markavvattningsföretag. 
Texten om skyfallshantering uppdateras i planbeskrivningen.  

- Planbeskrivningen uppdateras med stycke om markavvattningsföretag. 
Texten om skyfallshantering uppdateras i planbeskrivningen.  

- Plankartan förtydligas så att det framgår att § 3 – antal våningar i 
detaljplan II-3259 upphävs. 

Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. I detta fall är det 
Göteborg stad den enda fastighetsägare som berörs av revideringen. Eftersom 
revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte 
någon ny granskning. 
 
Liza Schramm    Emily Eidevåg 
Enhetschef bygg   Planhandläggare 
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Bilaga 1. Sändlista 

 
Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
Trafikkontoret 

Lokalförvaltningen 

Kretslopp och vatten 

Grundskoleförvaltningen 

Park- och naturförvaltningen 

Stadsdelsnämnden norra Hisingen 

Fastighetskontoret 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Länsstyrelsen Västra Götaland 

Lantmäteriet 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Övriga 
De som tidigare yttrat sig i ärendet. 
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Bilaga 2 – Länsstyrelsens granskningsyttrande



 
 

 
 

Stadsbyggnadskontoret 
 

  

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 17 (17) 
  

   

 



Yttrande
2020-05-19

Diarienummer
402-19327-2020

Sida
1(1)

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress: Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Torun Signer 

Planhandläggare
010-2245494

torun.signer@lansstyrelsen.se

Göteborgs stad
sbk@sbk.goteborg.se

Ert diarienummer: 0462/18

Granskningsyttrande över ändring av del av detaljplan 
II-3259 för skola vid Grinnekullegatan inom stadsdelen 
Tuve, i Göteborgs kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade april 2020 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller

till risken för olyckor, översvämning eller erosion

Detta beslut har fattats av planhandläggare Torun Signer.

Torun Signer

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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