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Antagande av ändring av detaljplan för skola vid 

Grinnekullegatan inom stadsdelen Tuve  

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

1. Anta ändring av del av detaljplan II-3259 för skola vid Grinnekullegatan inom 

stadsdelen Tuve. Upprättad den 6 maj 2020 och reviderad den 23 juni 2020.   

Sammanfattning 

Planområdet är beläget vid Grinnekullegatan och omfattar det område som ingår i 

fastigheten Tuve 46:2. Planområdet utgörs idag av Gunnestorpsskolan med tillhörande 

skolgård. Syftet med ändringen av detaljplanen är att fastigheten ska kunna bebyggas med 

en ny skola som är högre än nuvarande skolbyggnad på fastigheten. De viktigaste 

synpunkterna, som inkommit under samråds och granskningstiden handlar om skolans 

höjd, idrottshallens placering samt trafiksäkerhet. Mellan samråd och granskning har 

justeringar skett av skissförslaget på skolan. Justeringarna innebär att skolan föreslås 

placeras längre ifrån grannarna i söder, att byggnadskroppen görs mer kompakt genom att 

två våningar nyttjas fullt ut över hela ytan. Nockhöjden justeras från 14 m till 13 m. Den 

tredje våningen på idrottshallen utgår. Kvarstående erinringar finns från boende på 

Grinnekullegatan, dessa handlar framförallt om idrottshallens placering. Den exakta 

placeringen av idrottshallen kommer att prövas vid ansökan om bygglov. Kontoret 

bedömer att det allmänna intresset av fler skolplatser väger tyngre än de ändrade 

förhållandena för de närboende. Ändringen av detaljplanen föreslås därför antas av 

byggnadsnämnden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planavgift tas ut i samband med att bygglov beviljas. Ändringen av detaljplanen medför 

inga kommunala kostnader.   

Bedömning ur ekologisk dimension 

Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 

Läget är strategiskt för skolverksamhet då det finns flera bostadsområden som omgärdar 

skolan; Arvesgärde, Brunnehagen, Grinnekullen och Hinnebäcken. Det finns goda 

kopplingar från dessa områden till skolan och ett nät av gång- och cykelbanor som 

eleverna kan använda utan att behöva vistas bland biltrafik. Även kopplingen mot 

Glöstorpsskolan och centrala Tuve är bra.  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-05-27 

Byggnadsnämnden 2020-06-23 

Diarienummer 0462/18 

 

Handläggare 

Emily Eidevåg 

Telefon: 031-368 16 53 

E-post: emily.eidevag@sbk.goteborg.se 
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Planområdet bedöms enligt Göteborgs Stads ramprogram ha tillräckligt med friyta för 

mängden elever den avser. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Tillägg till plankarta med bestämmelser  

2. Tillägg till planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Samrådsredogörelse  

4. Granskningsutlåtande  

5. Fastighetsförteckning  

6. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar 

7. Skisser på skolbyggnad. (Norconsult, 2019-03-09).  

8. Geotekniskt utlåtande, (Fastighetskontoret, 2020-04-23) 
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Ärendet  

Byggnadsnämnden ska besluta om att anta ändring av del av detaljplan för skola vid 

Grinnekullegatan i Tuve. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet är beläget vid Grinnekullegatan och omfattar det område som ingår i 

fastigheten Tuve 46:2. Planområdet utgörs idag av Gunnestorpsskolan med tillhörande 

skolgård. Planområdet ligger cirka 7 kilometer norr om Göteborgs centrum. 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att fastigheten ska kunna bebyggas med en ny 

skola som är högre än nuvarande skolbyggnad på fastigheten. 

Planförslaget innebär att det blir möjligt att uppföra en skolbyggnad med en nockhöjd på 

13 m. De skisser som har tagits fram under planprocessen redovisar en skolbyggnad med 

4 500 m² byggnadsarea uppförd i två våningar.  

De viktigaste gestaltningsidéerna i förslaget är att den nya skolan ska harmonisera i 

storlek och volym med befintlig bebyggelse även om den får en högre höjd än nuvarande 

skolbyggnad. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan akt II-3259 anger allmänt ändamål. Genomförandetiden har gått ut.  

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2018-10-23 att låta granska detaljplan för ändring av 

detaljplan för skola vid Grinnekullegatan inom stadsdelen Tuve. Granskning har hållits 

under tiden 2020-05-06 – 2020-05-20. Förslaget till detaljplan har under granskningstiden 

funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 

Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande och en samrådsredogörelse har tagits fram. I redogörelsen 

redovisas synpunkter från samrådet i utlåtandet redovisas synpunkter från granskningen. 

Efter granskningen har följande mindre ändringar gjorts i detaljplanen.  

- 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.  

- Texten om skyfallshantering uppdateras i planbeskrivningen.  

- Planbeskrivningen uppdateras med stycke om markavvattningsföretag. 

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

3259 upphävs.  

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen bedöms vara av den 

karaktären att den ska hanteras med standardplanförfarande och antas av 

byggnadsnämnden. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2018-10-23 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2018-10-23 att genomföra samråd om detaljplanen 

2018-10-23 att låta granska detaljplanen 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 §. Kontoret finner att 

detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 

redogörelse för vad som talar för och emot betydande miljöpåverkan finns i 

planbeskrivningen sid 14. 

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under samråds och granskningstiden handlar 

om att boende på Grinnekullegatan anser att en idrottshall i den södra delen av 

planområdet skulle skymma deras utsikt. De förordar att idrottshallen placeras i den norra 

delen av planområdet. Vidare finns det synpunkter på att planförslaget innebär ökad 

trafikmängd och att trafiksäkerheten i anslutning till planområdet är bristfällig.  

Mellan samråd och granskning har justeringar skett av skissförslaget på skolan.  

Skolbyggnaden har fått justerat läge norrut på fastigheten och livar nu med övriga 

byggnader (förskola/särskola). Detta skapar ett större avstånd till grannar i söder vilket 

ger en mindre påverkan. Byggnaden har gjorts mer kompakt genom att två våningar 

nyttjas fullt ut över hela ytan. Nockhöjden justeras från 14 m till 13 m då. Den tredje 

våningen på idrottshallen utgår.  

 

Under granskningen har berörda fastighetsägare framfört att de hänvisar till yttrande från 

samrådet och de har kvarstående erinringar som framförallt berör föreslagen placering av 

idrottshallen.  

 

Den exakta placeringen av idrottshallen prövas i samband med bygglov. Oavsett om det 

klassrum eller idrottshall som placeras i den södra delen av planområdet omfattas 

byggnaden av samma planbestämmelser.  

 

Kontoret gör bedömningen att den föreslagna byggnaden är lämplig på platsen utifrån ett 

stort allmänt intresse om att skapa fler skolplatser i en stadsdel vars befolkning förväntas 

öka. Befolkningsprognosen för Tuve som helhet beskriver en ökning med ca 500 

invånare fram till 2023 varav ca 100 individer i åldrarna 0-15 år. Vid Gunnestorpsvägen 

skall 350 bostäder stå klara 2021 och i utbyggnadsprogrammet för Tuve finns ett antal 

utpekade områden i den närliggande södra delen vars upptagningsområde sannolikt knyts 

till Gunnestorpsskolan, vilket också talar för att en skola med större kapacitet behövs på 

längre sikt.  Kontoret bedömer att det allmänna intresset av fler skolplatser väger tyngre 

än de ändrade förhållandena för de närboende. Den ändrade nockhöjden i detaljplanen 
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bedöms inte innebära en så markant förändring av boendemiljön att det uppstår någon 

betydande olägenhet för de boende på Grinnekullegatan. Den angivna planbestämmelsen 

om en nockhöjd på 13 m bedöms vara anpassad till höjden på omkringliggande 

bebyggelse vid Grinnekullegatan och i Arvesgärde. 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 

planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter 

granskning: 

- 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.  

- Texten om skyfallshantering uppdateras i planbeskrivningen.  

- Planbeskrivningen uppdateras med stycke om markavvattningsföretag. 

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

3259 upphävs.  

 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Carita Sandros 

Chef Byggavdelningen 

 


