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Samrådsredogörelse 

Utfärdat: 2019-12-16  Sirpa Antti-Hilli 
Diarienummer: 0393/17   Telefon: 031-368 16 09 

Aktbeteckning: 2  -5534    E-post: sirpa.antti-hilli@sbk.goteborg.se 
 

Ändring av detaljplan II-3301 för Torslandaskolan i nom stadsde-
len Torslanda i Göteborg  

Samrådsredogörelse  
 

 
Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 27 augusti 2019 att genomföra samråd för detalj-
planeförslaget. Förslaget har sänts för yttrande under tiden 4 september 2019 – 15 
oktober 2019. Eftersom det framkom att ett fåtal sakägare inte fått samrådsut-
skicket genomfördes ett nytt utskick till samtliga sakägare den 14 oktober 2019 
och samrådet förlängdes till och med den 15 november. 

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på 
stadsdelsbiblioteket i Torslanda. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs 
Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

 

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör i huvudsak dagvatten, markförhållandena, ljudmiljön 
från skolgården, trafik samt byggnadsvolymen.  

Kontoret har bedömt att förslaget kan gå vidare för granskning efter de förtydli-
ganden och justeringar som gjorts efter samrådet, exempelvis rörande dagvatten-
hantering, sektioner och solstudie. 

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre änd-
ringar i planhandlingarna.  

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsä-
gare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens 
genomförande. 
 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Syn-
punkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 
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Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden  

Har inget att erinra. 

Kommentar: 
Synpunkten noteras 

 

Förskolenämnden  

Tillstyrker förslaget. 

Kommentar: 
Synpunkten noteras 

 

Kretslopp- och vattennämnden 

Nämnden ser följande behov av ändringar i planhandlingarna: 

 Dagvatten- och skyfallsutredning för planen har färdigställts, planhand-
lingarna behöver kompletteras med information kring hur dagvatten renas 
och fördröjs, samt med hur skyfall omhändertas. Höjdsättning i planen be-
höver göras med fördröjning, rening och avledning i åtanke. Viktiga mark-
nivåer för dagvattenhantering ska då finnas utsatta i plankartan. 

 Följande text ska finnas som allmän bestämmelse i plankartan: ”För att an-
slutning 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.” 

 

Utöver ovanstående ändringar är följande information viktig att beakta i planarbe-
tet: 

Vad gäller avfall har Kretslopp och vatten inga ytterligare synpunkter på plan-
handlingarna men under rubriken Avfall i yttrandet finns information till exploa-
tören att beakta vid genomförandet av detaljplanen. 
Yttrandet innefattar även rekommendationer kring vatten- och avlopp. 

Kommentar: 
Planhandlingarna har kompletterats med den genomförda dagvattenutredningen 
(190916). 

Planhandlingarna kompletteras inte med angivna markhöjder på plankartan då 
projektet är av komplex karaktär och projekteringen av marken fortgår parallellt 
med planarbetet. I detta projekt finns emellertid stort fokus på just projekteringen 
av dagvattenflödet.  

Önskad bestämmelse om lägsta tillåtna golvnivå vid självfall läggs till plankartan.  

Planhandlingarna har kontrollerats utifrån övriga synpunkter kring avfall och vat-
ten- och avlopp. Uppgifterna har också förmedlats till arbetsgruppen som utför 
förprojekteringen. 
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Den befintliga norra anslutningspunkten för dagvatten föreslås att även i fortsätt-
ningen försörja skolan. Läge och önskat flöde i anslutningspunkt redovisas vid 
projektering. Eventuell utbyggnad får Kretslopp och vatten ta ställning till med 
hänsyn till önskat flöde i VA-ansökan. 

 

Kulturnämnden  

Tillstyrker förslaget. 

Kommentar: 
Synpunkten noteras 

 

Lokalnämnden  

Har inget att erinra. 

Kommentar: 
Synpunkten noteras 

 

Miljö- och klimatnämnden  

Viktigt att man tar hänsyn till de påvisade halterna av koppar, kvicksilver och 
PCB, som påträffats i ett delområde, vid kommande markarbeten med skola och 
skolgård. Uppmätta halter ligger över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
markanvändning som ska tillämpas vid skolområden.  

Förutom att skydda de biotopskyddade lindarna i norra delen av fastigheten är det 
viktigt att spara trädridån i sydväst så långt det går, då den idag utgör en eko-
systemtjänst med bland annat naturligt vattenupptag.  

Kommentar: 
Ett förtydligande om hanteringen av de påvisade föroreningarna har infogats i 
planbeskrivningen. 

Trädridån i sydväst avses bevaras. En text om detta läggs in i planbeskrivningen. 

 

Park- och naturnämnden  

Park- och naturförvaltningen förvaltar ingen mark inom planområdet, men runt 
omkring – i norr och i väst. 

Dialog pågår mellan lokalförvaltningen och park- och naturförvaltningen angå-
ende placering av en tillfällig skola under byggtiden. Det här är en viktig fråga att 
beakta när planeringen gäller ny- eller ombyggnation av befintliga lokaler för 
skolverksamhet. Det är viktigt att ytor som behövs för allmänhetens rekreation 
inte helt tas i anspråk för tillfällig skola och skolgård och hägnas in under byggti-
den. Detta är särskilt angeläget i Torslanda då det råder brist på öppna allmänt till-
gängliga gräsytor i området.  Parkmark som park- och naturförvaltningen upplåter 
tillfälligt för skolverksamhet under byggtid får inte bli permanent ianspråktagen, 
utan ska när den nya skolan färdigställts återgå till att bli icke inhägnad allmän 
plats (park).  
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Förvaltningen vill upplysa om att en ensidig trädallé i den nordvästra delen av 
området samt trädrader i sydvästra delen eventuellt kan omfattas av generellt bio-
topskydd. 
 

Kommentar: 
Synpunkterna om placering av en tillfällig skola under byggtiden noteras. 

Trädridån i sydväst avses bevaras. En inventering av denna har skett efter samrå-
det i samarbete med sakkunnig från park- och miljöförvaltningen. Trädridån be-
dömdes inte uppfylla de kriterierna som anges för alléer.  

 

Stadsdelsnämnden Västra Hisingen  

1. En strävan är att skapa mötesplatser som främjar integration för barn och 
unga där lek och idrott är sammankopplande. Förvaltningen ser gärna att 
det ges utrymme för en lekplats och exempelvis ett utegym i anslutning till 
skolan. Denna skulle bli en naturlig mötesplats även efter skoltid. 

2. Gång och cykelvägar runt skolan behöver rustas upp och göras tryggare 
för att underlätta hållbara resvanor och att inte barnen inte behöver skjut-
sas till skolan med bil. 

3. Det förekommer ibland att bilar kör på gång- och cykelvägar längs Run-
skriftsgatan och Hembygdsgatan för lämning av barn. Detta gör trafiksitu-
ationen riskabel. Möjligheten att göra detta måste byggas bort. 

4. Angöring till skolan (kök, leveranser, färdtjänst, personalparkering) måste 
kunna ske på ett sådant sätt att den inte kolliderar med cykel-och prome-
nadväg för eleverna. Naturliga gångstråk från närområdet måste tas i beak-
tan och tydliggöras. 

5. Överblickbarhet och insyn över hela skolgården är av vikt för att skapa 
trygghet alla tider på dygnet. En skyddad innergård motverkar detta. 

6. Det är viktigt att de närboende tidigt informeras och hålls informerade un-
der planprocessen. Möjligheter att lämna synpunkter och delta i dialoger 
bör också ges även för dem som inte är sakägare. Inte minst på grund av 
att förvaltningen hoppas på att den nya skolan blir en bra mötesplats för 
invånarna enligt ovan. 

Kommentar: 
1. Skolgården rustas upp och kommer att vara öppen för lek även på kvällar 

och helger. 

2. En parallell diskussion om upprustning av gång- och cykelväg utmed Run-
skriftsgatan pågår. 

3. Det kommer att finnas ett bättre utrymme för hämtning och lämning av 
barn efter utbyggnaden. 

4. Angöringen till skolan för samtliga trafikslag ses över i projekteringen av 
den nya skolan. 

5. Det kommer att vara relativt god insyn in till skolgården under kvällar och 
helger för dem som rör sig på de omgivande gång- och cykelvägarna. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  5 (21)

  

  

6. Lokalförvaltningen har haft flera workshops med verksamheten. En sepa-
rat workshop har genomförts med elevrådet på skolan. Elever och verk-
samhet har givits möjlighet att påverka närmiljön. Informationsträffarna 
avses fortsätta och intensifieras inför byggnation. 
 

Trafiknämnden  

Anser inte att infrastrukturen runt skolan är tillgänglig för samtliga trafikslag. Pe-
kar på att cykelbana saknas på Runskriftsgatan och att gångbanor har låg standard 
(en meter bredd ej ett acceptabelt mått, bör vara minst två meter). Detta kan leda 
till att fler barn skjutsas till skolan och att trafiken på vägen därmed ökar. Även 
viktigt för klimatet, barnens hälsa samt framtida vanemönster. 

Anser att rubricerad detaljplan bör möjliggöra för anläggandet av en gång- och cy-
kelbana längs Runskriftsgatan. Möjligheten att genomföra detta med avtal inom 
gällande planer bör utredas i det fortsatta planarbetet. 

Trafiknämnden anser att utbyggnaden av gång- och cykelbanan ska bekostas av 
exploatören. Trafiknämnden ansvarar för driftskostnaden. 

Kommentar: 
Frågan angående gång- och cykelbana längs Runskriftsgatan kommer att hanteras 
mellan granskning och antagande för detaljplanen. Utifrån tidplanen för den nya 
Torslandaskolan är det inte möjligt att utöka planområdet, då detta skulle innebära 
ett nytt samråd och en mer utdragen planprocess. Det finns möjlighet att en sepa-
rat plan tas fram för att hantera frågorna kring gång- och cykelvägen. 

Göteborgs energi nät AB (GENAB)  

Har inget att erinra. 

Kommentar: 
Synpunkten noteras. 

 

Göteborgs energi fjärrvärme, fjärrkyla samt signalk ablar  

Fjärrvärme med tillhörande signalkabel, Göteborg Energi har driftsatta fördel-
ningsledningar inom planområdet och behöver få planstöd för dessa i detaljpla-
nen. Göteborg Energi har även ett skåp för signalkabel i planens sydöstra hörn 
som är placerad nära befintlig fjärrvärmeledning. 

Kommentar: 
Området med beteckningen ”u” har utökats. Synpunkten noteras i övrigt. 

 

Göteborgs energi gasnät AB (GEGAB)  

GEGAB har en driftsatt gasledning från Hembygdsgatan till Runskriftsgatan. Gas-
ledningen måste beaktas. Vi noterar u-området längs denna sträcka. 

Kommentar: 
Synpunkten noteras. 
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Göteborgs GOTHNET AB  

Inom planområdet har Göteborg Energi GothNet AB befintliga ledningar och ka-
nalisation som måste beaktas och hanteras inom projektet. Bifogar skiss med vår 
opto (Torslanda GothNet). 

Dessa är redovisade på samlingskartan. Vi är intresserade av att delta i kommande 

projektering för att tillgodose behovet av fibertjänster inom planen och bevaka 
vad som behöver göras med befintligheterna, om det skall schaktas. 

Kommentar: 
Området med beteckningen ”u” har utökats. Synpunkten noteras i övrigt. 

 

Vattenfall  

Anser dig sig inte berörda av förslaget.  

Kommentar: 
Synpunkten noteras. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten  

Har inget att erinra. 

Kommentar: 
Synpunkten noteras. 

 

Länsstyrelsen 
Har följande synpunkter:  
Ändringens syfte är att utöka den byggbara ytan och möjliggöra en utökad 
skolverksamhet. Förslaget som presenteras har en spännande ingång till 
dagvatten som resurs för lek och lärande. När dagvattenutredningen är 
färdig tar Länsstyrelsen ställning till hur ändringen påverkar MKN för 
vatten och risker kopplat till skyfall. 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att ett antagande av ändringen av detaljplanen enligt 
förslaget inte kommer att prövas förutsatt att de geotekniska frågeställningarna 
hanteras. 
 
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

Kommentar: 
Planhandlingarna har kompletterats med den genomförda dagvattenutredningen 
(190916), samt påverkan på MKN vatten. 

Avseende geoteknik: se kommentar till SGI:s yttrande. 

 

Räddningstjänsten  

Har inget att erinra. 
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Kommentar: 
Synpunkten noteras. 

 

Statens geotekniska institut  

Anser att stabiliteten bör beaktas vid schaktning och uppfyllnader, men anser att 
en eventuell begränsning av nivåskillnad relaterad till uppfyllnadshöjd alt. schakt-
djup som förutsättning för områdets totalstabilitet för framtida förhållanden bör 
kontrolleras i planskedet. 

SGI vill uppmärksamma på att planhandlingarna saknar en bedömning av risk för 
bergras och blocknedfall i detta område som ligger strax utanför planområdet och 
önskar en komplettering avseende detta. 

Kommentar: 
Den geotekniska utredningen (191129) har kompletterats avseende markens stabi-
litet vid schaktning och uppfyllnader. Totalstabiliteten har bedömts betryggande 
för befintliga förhållanden. Nivåskillnaden bör utifrån stabilitet beaktas vid 
schaktning och/eller uppfyllnader. Då projektering för skolan pågår så bedöms det 
olämpligt att låsa markhöjder i detaljplanen. 

Planhandlingarna har kompletterats med ett PM gällande bergras och blocknedfall 
(191121) inom ovan nämnt område. 

 

Trafikverket  

Anser dig sig inte berörda av förslaget.  

Kommentar: 
Synpunkten noteras. 

 

Sakägare  
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Person-
namn 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.  

 

Runslingans samfällighetsförening (Torslanda s:38) 
Runslingans samfällighetsförening omfattar 197 fastigheter och samfälligheten 
ansvarar för allt under golvbjälkarna samt alla övriga ytor i området. Dessa syn-
punkter täcker eller hindrar på inget vis de synpunkter enskilda fastighetsä-
gare/sakägare inom Runslingans samfällighet har eller ger uttryck för. 

1. Allmänt: 
Vi är mycket glada och positiva över moderniseringen och nybyggnationen av vår 
småskola. För ett levande samhälle är en väl genomtänkt och geografiskt närlig-
gande skola väsentlig. 
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2. Säkerhet: 
Framtida vattenlandskap kommer att locka även små barn, kanske särskilt efter 
skolans vanliga arbetstider. Skydd måste byggas in från början. 

Den stora gångvägen söder om det planlagda området lockar mopeder och elfor-
don att köras mycket fort. Åtgärder bör övervägas i slutlig planering. 

Under byggtiden kommer stora mängder av tunga fordon att trafikera Runskriftga-
tan. Beroende på ersättningsskolornas placering och busshållplatsernas placering 
kommer Runskriftgatan att korsas av ett stort antal barn under dagarna. Detta 
måste beaktas I byggplaneringen. En möjlighet att minska trafiktrycket och för-
enkla trafiksituationen är att enkelrikta trafik till bygget. In från Kongahällavägen-
Hembygdsgatan. Ut via Runskriftsgatan. Detta skulle även minska buller och mil-
jöpåverkan eftersom trafiken huvudsakligen får nedförsbacke genom byggområ-
det. 

3. Markförhållanden: 
Vi förutsätter att Rambölls rekommendationer om vibrationsfri pålning och för-
siktig markhantering skrivs in tydligt i alla kontrakt och underentreprenörers kon-
trakt. De markundersökningar som gjorts på 70-talet uttrycker ingen större tillför-
lit till kvicklerans stabilitet. Våra hus är enbart pålade för våra laster, inte för ex-
terna störningar. 

Vi har indikationer på att Runskriftgatan med sina rörgravar inte är helt stabil och 
har påverkat de närmaste husen redan. Även området mellan Runslingan och plan-
området upplevs som inte helt stabilt. 

På Runskriftgatan har installerats gupp för att minska hastigheten. Vi förutsätter 
att dessa tas bort och ersätts med någon annan lösning som inte leder till vibrat-
ioner i fastigheterna. 

Vi vill definitivt underrättas om vald pålningsmetod och grundläggning innan pla-
nen och kontrakt fastställes. Vår markundersökning talar om lerdjup mellan 5 och 
20 meter (hålor). Om projektet vill ha tillgång till vår dokumentation går det bra. 

4. Ytvatten: 
Tillrinningsområdet och övriga ytvattenförhållanden är oklart belysta i aktuell 
dokumentation. Den är helt korrekt och uttömmande gällande formellt planom-
råde. 

I söder finns en sluttning med berg i dagen som avvattnas till planområdet. Befint-
liga diken och drän sattes ur funktion i samband med fjärrvärmeframdragningen. 

Området i väster samlar allt ytvatten från åsen i söder och leder det ner till plan-
områdets nordvästra hörnet. Dräneringen här är öppna diken, dränledningar med 
marksjunkningar och tidigare reparerade dränledningar (slukhål). Vissa kupol-
brunnar har ersatts av platta galler som täckts av gräs och jord. Hela det öppna 
området är nu så vattensjukt att gräsklippning bara kan ske “torra” veckor. För att 
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detta område skall fungera som sekundär skolgård/idrottsyta behövs upprustning 
av dräneringen. Nu kan området endast användas efter några “torra” veckor. 

Dränledningar och galler längs de gångvägar som ligger norr om planområdet är 
ur funktion genom att vatteninfångare som kantsten skadats vid nyasfaltering av 
gångvägarna. 

Brunnar ligger även i sluttningar där inget vatten kan fångas upp. Vid åtminstone 
två tillfällen de senaste tio åren har lekplatsen i nordväst vattenfyllts till stor 
glädje för alla barn. Detta har förmodligen skyddat Runslingans fastigheter från 
värre följder. Status för de kommunala dränledningarna under dessa gångvägar 
och lekplatser är inte kända. 

Runslingans nedersta hus, garage och parkeringar ligger inom zonen för “100års 
översvämningar”. Madbäcken som är slutlig (nöd-)recipient rensades närmast slu-
tet på dess kulvertering (ca 200 m nordväst från Runslingan). Dock inte hela 
vägen ner till maderna vid Tumlehed som är dess naturliga mottagare av över-
skottsvatten. Detta medför att större översvämningar inte överhuvud taget skyddas 
av befintlig bäckstatus. Våra hus kommer att översvämmas på grund av ogjord 
skötsel av Madbäckens nedre lopp. Detta hänger samman med Rambölls påstå-
ende att överflödigt ytvatten kan hanteras åt norr. Detta är inte korrekt i dagsläget 
och vi vill se en åtgärdsplan i samband med byggplaneringen. 

Om vattnet enligt punkterna 2 och 3 (från söder och väster) används i vattenland-
skapet bör man få lite mer kontinuerlig tillrinning och enklare att hantera hela lös-
ningen. 

5. Ljudmiljö: 
Idag används området mellan skolan/planområdet som extra skolgård. Både ten-
nisbanorna och den allmänna lekplatsen används under skoltid. Både övervakat 
och utan skolpersonal. 

Ljudnivån är så hög att det blir svårt att föra ett samtal i husen närmast. Tennisba-
norna är delvis skadade så olycksrisken har ökat. Åtgärder behövs dels i detta om-
råde men också omsorg så att den nya skolgården upp mot idrottsområdet verkli-
gen uppskattas och föredras av eleverna och skolans personal. 

6. Parkering: 
Under byggtiden kommer trycket på parkeringsplatser i området att vara stort. Vi 
vill helst undvika att behöva vidta åtgärder. 

I dagsläget ser vi ett visst ökat användande av vår parkering mellan 8 och 16. 
Detta ökar varje gång priset höjs för parkering vid skolan. Vi vill helst undvika att 
behöva vidta åtgärder. 

Kommentar: 
1. Allmänt 

Synpunkten noteras. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  10 (21)

  

  

2. Säkerhet 

Skolgården kommer under stora delar av året vara torrlagd och vid regn kommer 
vattendjupet kommer inte att överstiga 10 cm. Skolgården kommer att utformas 
enligt gällande lagar och riktlinjer avseende säkerhet avseende yngre barn och 
vatten. 

Den stora gångvägen omfattas inte av planändringen men synpunkter vidarebe-
fordras till trafikkontoret. 

De tillfälliga skollokalerna lokaliseras på annan plats vilket markant minskar anta-
let skolbarn som rör sig på Runskriftsgatan under byggtiden. Synpunkt noteras för 
övrigt till projekteringen. 

3. Markförhållanden 

Exploatören ska i god tid innan byggstart göra en grundlig besiktning av närlig-
gande fastigheter till skolan samt utmed Runskriftsgatan och sätta upp en ljud- 
och vibrationsmätare där behov bedöms finnas. Även eventuella åtgärder för att 
minska vibrationerna från byggtrafiken på Runskriftsgatan utreds. Dessa frågor 
hanteras vidare vid bygglov och innan startbesked för byggnation. 

4. Ytvatten 

Gällande ytvatten har planhandlingarna kompletterats med uppgifter utifrån den 
genomförda dagvattenutredningen (190916). 

Information om de i yttrandet beskrivna problem utanför planområdet har vidare-
befordrats till ansvarig på förvaltningen för Kretslopp och vatten. 

5. Ljudmiljö 

Under projekteringen har en översyn av utformning av skolans utomhusmiljö ge-
nomförts i relation till inkomna synpunkter för att skapa en bättre ljudmiljö för 
samtliga som vistas och bor i närområdet.  

I samband med ombyggnad av Torslandaskolan F-5 kommer nya lekytor att iord-
ningställas nära skolan. Lekytorna utformas så att barn ska föredra dessa framför 
befintlig lekplats/tennisbana nära bostäder i norr. Ljudnivån från nya lekytor till 
bostäder norr om skolan kommer att vara avsevärt lägre då avståndet mellan rad-
husen och skolans lekytor fördubblas. Utöver detta är nuvarande lekytor inom på 
skolgården till stor del ”akustiskt hårda”, i en ny lösning utförs en stor andel av 
markytor i ljudabsorberande vegetation vilket ytterligare dämpar ljud från lekytor 
till bostäder.  

Projekteringsgruppen har också sett över möjligheten att flytta aktiviteter som är 
högljudda längre bort från bostäderna i norr.  
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Den större bollplanen som bedöms ha en viss inverkan på den sammanlagda ljud-
miljön som skolan alstrar blir oförändrat kvar i det sydöstra hörnet för att ha ett 
maximalt avstånd från samtliga bostäder. 

6. Parkering 

Eftersom skolan till större delen flyttas till annan plats under byggtiden kommer 
det sannolikt inte finnas en brist på parkeringar. Det finns även en särskild plane-
rad och utpekad parkeringsplats under byggtiden. 

Efter att den nya skolan är byggd ska behovet av skolverksamhetens parkerings-
platser vara uppfyllt. Antalet cykelparkeringar ökas markant för att motivera även 
anställda som bor inom rimligt avstånd att istället välja cykeln som transportme-
del.  

Fastighetsägare, Torslanda 1:72 
1. Vi anser att vi inte fått tillräcklig information avseende solstudien. Bil-

derna som finns är svaga och täcker inte vår tomt tydligt så man själv kan 
göra en bedömning. 

2. Vi saknar en skiss/ritning där man från vår tomt skall kunna göra en be-
dömning när det gäller höjd och avståndsbegrepp 

3. Vi anser att en ny skola behöver komma till men att höjd och placering av 
huskroppar inte passar in i ett område med småhus och radhusbebyggelse. 
Man måste kunna utnyttja ytan på annat sätt för placering samt att sänka 
bygghöjden. Höghusbygge passar inte in i denna miljö. 

4. Att låta arkitekter tävla om hur skolan skall se ut är inte förenligt med om-
rådet i övrigt. En tävling skall inte avgöra hur en skola skall se ut. Närbo-
ende inte har fått vara med att utforma designen utan detta är en ren skriv-
bordsprodukt där inget är taget med hänsyn till området i övrigt.  

5. Det här med vattentema är något man använt sig av i city, det är ju inte nå-
got man behöver använda marken till här ute i Torslanda. Så är detta för-
ankrat med skolans personal, skolbarn som kommer in blöta efter lek, för-
äldrar som skall ha med extrakläder, högre buller etc. eller är det bara arki-
tekterna som har fått en strålande ide. 

6. Eftersom det blir en fördubbling av elever så kommer ju även transporter 
av desamma att fördubblas. Som det är redan idag så körs en hel del barn 
ända fram på Hembygdsgatan med olycksrisker och buller som följd. Hur 
kommer detta att påverka området. Hur är det tänkt med busskapacitet, 
kommer den vara utbyggd runt skoltider eller skall föräldrar hämta i denna 
fördubbling? Olycksrisker? Bullernivå? Vilka skolor kommer de ifrån? 

7. Hembygdsgatan är Torslandas äldsta gata, vi och många andra flyttade hit 
just för den lantliga och (trots en låg skolbyggnad) luftiga miljön men 
mycket sol och dagsljus. När Torslandas Högstadium brann ner och ny 
skola byggdes försvann mycket av det och huskroppen tog bort hela sen-
höstens, vinterns och för-vårens sol. Nu planerar man 18 m nockhöjd just 
framför vårt hus vilket kommer att innebära att vi inte får någon sol från 
väst från april till september. Detta innebär även att vi inte kommer att få 
någon som helst integritet från skolans sida. Man kommer att kunna titta 
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rakt in i vårt hus. Vi har byggt en solaltan bara för ett par år sedan och 
kommer inte att kunna utnyttja denna på det sättet vi tänkt. Vi kommer 
även att få utökat buller då en avlastning/hämtningsplats av större mått 
planeras utanför vårt hus samt varuintag med transporter som följd.  

8. Vi motsätter oss inte en ombyggnad av skolan men vi motsätter oss helt en 
utökad bygghöjd. Vi anser därför att man använder hela befintliga plany-
tan. 

Bitext: 
Vi har en fundering om hur man tänker när man för bara 6 år sedan byggde om 
Matsalen för ett mångmiljonbelopp och nu i så fall måste riva allt igen.  Har man 
verkligen fog för en större skola på lång sikt? Som skattebetalare vill man veta att 
pengarna läggs på rätt projekt. 

Kommentar: 
1. Solstudien är kompletterad med en bild kl. 19 under juni samt fem till-

fällen under september (höstdagjämning).  

2. Handlingarna är kompletterade med sektioner för bebyggelsen i både öst-
västlig samt nord-sydlig riktning för att underlätta bedömningen av av-
stånd till den nya bebyggelsen samt skala.  

Skolprojektet har som målsättning att vara en trygg och småskalig skola 
där barnet ser och är sett. Detta innebär att byggnadens arkitektur har ska-
lan som fokusområde enligt Lokalförvaltningen. 

3. De tre våningarna bedöms krävas för att inrymma det ökade elevantalet 
och för att uppfylla gällande riktlinjer för skolgårdens storlek. 

4. Förutsättningarna i arkitekturtävlingen som Lokalförvaltningen utlyst har 
varit tydliga. Höjd, volym och storlek på byggnad har varit fastslagna in-
nan tävlingen. Gestaltning och tematik är något som Lokalförvaltningen 
jobbar vidare med och inget som regleras i detaljplanen. 

5. Att bli ”världens bästa skola när det regnar” var en grundförutsättning för 
alla tävlande arkitektkontoren. Ursprungstanken kommer utifrån det kom-
munövergripande målet att Göteborg ska bli ”världens bästa stad när det 
regnar”. Bakgrunden är de förutspådda klimatförändringar med mer neder-
börd där Göteborg med omnejd är en av de platser i Sverige där ökningen 
kommer att bli som störst. Därför satsar nu Göteborg på att bli mer regn-
vänlig. Det innebär att precis som vid den föreslagna skolan delen nyttja 
vattnet i olika former och dels genom att se över väderskydd etc. 

6. Elevantalet bedöms på sikt öka med 200 elever till 600 elever. Större delen 
av de nya eleverna utgörs av klass 6 som flyttas från Torslandaskolan 5-9, 
så mängden skolbarn ökar inte drastiskt i området i sin helhet. Därför be-
döms inte heller ske någon anmärkningsvärd ökning av vare sig bullerni-
våerna eller olycksrisken på Runskriftsgatan. Emellertid pågår en diskuss-
ion om möjligheten att bredda trottoaren till en fullbred gång- och cykel-
väg för att förbättra nuvarande förhållanden. 

7. Solstudien har kompletterats för att ge en tydligare bild av hur solen faller 
under kvällen i juni samt vid fem tillfällen i september. Den nya byggna-
den kommer att placeras ca 15 meter längre västerut än den befintliga 
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skolbyggnaden. Totalt kommer det att vara drygt 40 m mellan fasaderna 
på den nya skolan och på bostadshuset på fastigheten Torslanda 1:72. Den 
biltrafik som kommer att ske utmed skolans östra sida kommer att utgöras 
av skolpersonalens bilar, renhållningsfordon samt varutransporter för skol-
bespisningen. Bullernivåerna bedöms inte överskrida gällande riktlinjer 
avseende bostäder. 

8. Att planlägga för att fördela lokalerna i ett våningsplan över hela ytan är 
inte möjligt eftersom den nya solgården måste utformas efter gällande rikt-
linjer om antalet kvadratmeter per elev. 

 

Tomträttshavare, Torslanda 92:190  
Som boende nära skolan så är ljudnivån för oss boende en central fråga. Så som 
skolan är utformad nu drabbas vi närboende av höga ljud och skrik varje gång ele-
verna har rast. Ljudet är så pass högt och konstant att det inte går att vistas utom-
hus. Vid en nybyggnation vore det extremt uppskattat om man tog hänsyn till 
ljudnivån för boende i närområdet så man kan vara ute även på dagtid. 

Kommentar: 
Gällande ljud, se kommentaren under punkt 5 på sid 10. 

 

Tomträttshavare, Torslanda 92:183 

1: Dagvatten ( enl. skrivelse) 
Utifrån tillgängliga uppgifter bedöms kapaciteten för dagvattennätet vara god. En 
dagvattenutredning tas fram till granskningen där detta utreds vidare. 

Bilderna ovan: Regnvatten faller på tak och hårdgjorda ytor, fördröjs i dammar el-
ler infiltreras i grönytor. Norr om skolgården finns ett befintligt dagvattensystem 
som kan ta emot större vattenmängder vid skyfall. 

1: Kapaciteten för dagvatten är inte god! Brunnen där dagvattnet från gångbanor 
och gräsytor är belägen har inte kapacitet att svälja vattnet vid t.ex. snösmältning 
eller skyfall. Då översvämmas lekplatsen och vattnet står meterhögt där! Risken 
med ett undermåligt dagvattensystem är att Runslingans område påverkas negativt 
med fyllda krypgrunder, vatten som rinner ner i gångarna m.m. 

Avrinning från skogspartiet söder om skolan är inte heller som det bör vara, ofta 
väldigt mycket vatten i diket, med översvämning som följd. 

Ju mindre vatten på skolgården, dess bättre för Runslingan. 

2: Buller och Ljudmiljö (enligt skrivelse) 
Bullerutredning bedöms inte behövas.  
lnget behov av åtgärder avseende ljudmiljö bedöms krävas. 

2: Buller och Ljudmiljöfrågan måste lösas ( synpunkter) 
Eftersom elevantalet ökas med mer 200 elever, bör ljudmiljön ses över. Den all-
männa lekplatsen norr om skolgården, som idag används av skolan vid alla raster, 
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med eller utan pedagoger, innebär en outhärdlig ljudnivå för oss som bor nära lek-
platsen! Antingen ska inte lekplatsen användas av skolan eller också bör ett bul-
lerplank sättas upp (som har funnits men tagits bort) Alltså åtgärder krävs!! Det 
kommer också att bli mera ljud ifrån skolgården när byggnader, som nu har däm-
pat ljudet, tas bort. Det vore också lämpligt att inhägna hela skolområdet, så ele-
verna stannar där hela skoldagen!! 

3: Skuggor (enligt skrivelse)  
Solstudien visar på att radhusbebyggelsen i söder kommer att beröras av byggna-
dens skugga under den mörkaste delen av året. Vid den tidpunkten berörs troligt-
vis större delen av området även av en skuggbildning från berget i söder samt 
Torslandas högstadium. 

3: Radhusbebyggelse (synpunkter) i söder? Var har man varit och mätt? 

Övriga synpunkter:  
Vi ifrågasätter nockhöjden på 18 meter. Kan inte vara nödvändigt för en trevå-
ningsbyggnad. 

En "vattenpark" kräver oerhört mycket skötsel för att hållas rent, är också en risk 
för mindre barn. 

Kommentar: 
1. Synpunkten till att omkringliggande dagvattenbrunnar fungerar dåligt har 

förmedlats till ansvarig på förvaltningen för Kretslopp- och vatten. Det 
synliga dagvattnet på skolgården utgör en form av fördröjning så att om-
kringliggande dagvattenbrunnar inte ska belastas så hårt vid skyfall så re-
sultatet av denna åtgärd ska snarare utgöra en förbättring utifrån dagsläget. 

2. Gällande ljud se kommentaren under punkt 5, ”Ljudmiljö” på sid 10. 

3. Solstudien genomför genom en modell som byggs upp i 3D utifrån kända 
mark- och byggnadshöjder. 

Skolbyggnaden troligtvis att bli något lägre än högsta tillåtna nockhöjd, emellertid 
är det viktigt att genomföra en ändring av detaljplanen som medger tre rymliga 
våningar för god skolmiljö samt plats för ventilation och hissanordningar ”på vin-
den”. 

Skolgården kommer endast att utgöras av vattenytor vid kraftiga regn, i övrigt 
kommer den vara torrlagd. Inget vattendjup kommer att överskrida 1 dm. 

 

Tomträttshavare, Torslanda 92:188 
Som närmsta granne till Torslandaskolan så anser vi att ombyggnationen kommer 
påverka oss markant. Bullernivån idag är påtaglig dagtid. I och med den nya 
mycket större skolan kommer ljudnivån öka dagtid. I och med en högre byggnad 
kommer vi få insyn - något vi inte haft innan och som påverkat köpeskillingen på 
vår fastighet. 

Kommentar: 
Gällande ljud se kommentaren under punkt 5 på sid 10. 
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Skolbyggnaden kommer att förskjutas något söderut i jämförelse med den befint-
liga skolan. Byggnaden mot norr kommer att utgöras av lägre del som utgörs av 
en idrottshall. Båda dessa faktorer minskar risken för insyn från den högre skol-
byggnaden. 

Tomträttshavare, Torslanda 92:194 
Önskvärt är att det byggs en tvåvåningsbyggnad alternativt att trevåningsdelen 
läggs så nära högstadiet (söderut) som möjligt för att inte göra så att skolan tornar 
upp sig mot bostadsområdet. Vi önskar en luftig arkitektur. 

Något som vi önskar att ni tänker på är att man ”försvårar” kvällshäng av tonå-
ringar/unga vuxna då vi under många år har haft en mötesplats under taket vid nu-
varande bamba med mopeder/bilar som sladdar och spelar hög musik långt in på 
natten. 

Under tidigare byggnationer av förskolor/bamba/högstadiet så har grannarna påta-
lat problem med sättningar i husen, vi har också haft ordentliga gungningar och vi 
vill att det tas i beaktande och att det arbetas med försiktighet. Kanske kan man 
dela upp transporter och arbetsfordon på olika tillfartsleder. 

Önskvärt är också att bygget sköts inom ok arbetstider, dvs vardagar mellan tex 
07:30-16:30 och ej helger 05:00 som har skett tidigare. 

Kommentar: 
Byggnaden mot norr kommer att utgöras av lägre del som utgörs av en idrottshall. 

Synpunkten noteras till projekteringen av skolan. Se även kommentar ”3. Mark-
förhållanden” på sid 9. 

Synpunkten gällande arbetstider noteras till projektgruppen av skolan. 

Tomträttshavare, Torslanda 92:197 
För mig som boende i direkt anslutning till Torslanda skolan är det väldigt viktigt 
att man planerar skolan så att man inte kommer alldeles för nära inpå våra hus och 
tomter. Ett av de största skälen till att jag köpte just detta radhus för ett år sedan är 
den öppna ytan bakom och att det är helt insynsskyddat. Att få ett flervåningshus 
precis inpå mig var inte vad jag räknade på eller kan tänka mig att ha. Jag vill hål-
las uppdaterad om den vidare utvecklingen.  

Kommentar: 
Gällande ljud se kommentaren under punkt 5, ”Ljudmiljö” på sid 10. 

Grönytan mellan bostäderna och skolan behålls på skolans norra sida. Den lägre 
byggnadskroppen som kommer att utgöras av en gymnastiksal förläggs mot be-
byggelsen i norr. 

Samtliga sakägare får ett nytt utskick inför granskningen. Det är även möjligt att 
ringa eller skicka e-post till handläggaren som omnämns i planhanhandlingarna 
vid eventuella frågor. 

 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  16 (21)

  

  

Tomträttshavare, Torslanda 92:198  

Vi hade kraftiga gungningar i längan under byggnationerna av nya förskolan och 
bamban som gav upphov till skador på vår fastighet. Grannen längst ut i längan 
fick besked från besiktningsmannen att det var nära till brott på betongbjälklaget 
och rummet som vetter mot Runskriftsgatan har innan detta flytspacklats pga. sätt-
ningar. Även längorna nedanför oss har fått sättningsskador på fastigheterna som 
vetter mot Runskriftsgatan.  

Vi anser att byggtrafiken måste ledas om vid denna nybyggnation.  

Jag utgår från att pålningsarbetet inte genomförs med slagning, med tanke på 
markförhållande och mängden hushåll som skulle störas av bullret.  

Med önskan om en byggnadshöjd på 18 meter uppskattar vi att ni lägger skolan så 
långt söderut som möjligt med en luftig arkitektur och lämpligen en tvåplans-lös-
ning i den nordliga delen av byggnaden. 

Kommentar: 
Med hänsyn till kvickleran ska pålningsarbeten och övriga markarbeten i området 
utföras med stor försiktighet. För att minska risken för massundanträngning och 
störningseffekter i leran ska antalet pålar i största mån begränsas. Installationsord-
ning, val av påltyp samt dragning av lerproppar ska också beaktas vid framtida 
projektering. För alla vibrationsalstrande arbeten, till exempel pålnings, skall en 
riskanalys upprättas för omgivande objekt. 
Se även kommentar ”3. Markförhållanden” på sid 9. 

Synpunkten noteras i övrigt. 

Tomträttshavare, Torslanda 92:199  
Med tanke på hur det gick senast vid bamba- och dagisbyggnationer med all trafik 
och sättningar i huset är vi förstås oroliga inför detta projekt som ska hålla på 
länge. 

Vi hade kraftiga gungningar i huset under byggnationer av nya förskolan och 
bamba som orsakade skador på vår fastighet. 

I samband med detta fick vi besked av besiktningsmannen att det var nära till brott 
på betongbjälklaget och rummet som vetter mor Runskriftsgatan (vår dotters rum) 
har innan detta flytspacklats pga. sättningar. 

Även andra hus nedanför oss har fått sättningsskador på fastigheter och alla dessa 
vetter mot Runskriftsgatan. 

Med tanke på den nya skolan kommer byggas mycket större vet vi att det kommer 
innebära mycket trafik och därför anser vi att byggtrafiken måste ledas om vid 
denna nybyggnation. 

Vi förutsätter att pålningsarbete inte genomförs med slagning med tanke på mark-
förhållande och mängden hushåll som skulle störas av bullret. 
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Med tanke på om att nybygges höjd kommer vara 18 meter uppskattar vi att ni 
lägger skolan så långt söderut som möjligt med en luftig arkitektur och lämpligen 
en tvåplanslösning i den nordliga delen av byggnaden. 

Kommentar: 
Se föregående kommentar till synpunkter från Tomträttshavaren till fastigheten 
Torslanda 92:198 samt kommentaren ”3. Markförhållanden” på sid 9. 

Övriga 
 

Fastighetsägare, Torslanda 74:9 
Vid schaktningsarbeten för ny skola föreslår jag att man lägger eventuella över-
blivna schaktmassor på gräsäng mellan infart Domarringsgatan och Högstensga-
tan som bullervall för att minska bullret från Domarringsgatan mot fastigheterna 
på Högstensgatan 2-10. Det är ju kort avstånd att köra schaktmassor från skolfas-
tigheten och sådana här lämpliga ytor att anlägga bullervall på skall ju prioriteras 
enligt Göteborgs stads åtgärdsprogram mot buller 2019-2023 (bilder i bifogades 
till yttrandet). 

Kommentar: 
Synpunkten noteras. 

 

Fastighetsägare, Torslanda 99:7  
Sida 22 i planbeskrivningen kan uppfattas som att vatten från väg och parkering 
blandas med vatten i "dagvattenfloden". Det är avgörande att barnen inte leker i 
förorenat vatten. Detaljplanen behöver utreda vilket vatten som ska användas i 
dagvattenfloden och vilken kvalitet det har. Takvatten är förhållandevis rent men 
kan innehålla tex zink, vatten från mark och anläggningsjord kan innehålla kad-
mium och andra tungmetaller, vägvatten kan innehålla petroleumförorening. 
Eventuellt krävs en provtagningsplan för det pedagogiska dagvattnet som en del i 
lokalförvaltningens egenkontroll.  

Planbeskrivningen behöver beskriva mer ingående hur man kommit fram till rim-
liga friytor för barnen. Kommunspecifika policies duger inte att hänvisa till, här 
behövs motiv och resonemang för att planen ska vara trovärdig. Boverket anger 
att 30m2 friyta per barn i grundskola kan vara rimlig friyta. Plankartan visar kryss-
mark, hur påverkar framtida byggnation på denna mark den totala friytan? 

Kommentar: 
Planhandlingarna har nu kompletterats med en dagvattenutredning (190916). Dag-
vatten från trafikerade ytor kommer inte att ledas ytligt på skolgården. Det är end-
ast vatten som faller på taket samt skolgården som kommer att ledas ytligt. 
Takmaterialet väljs med åtanke att dagvattnet vid större nederbörd kommer att ut-
göra vatten att leka i för barnen. 

Barn behöver utrymme för lek, vila, pedagogiska aktiviteter och rörelse. Den yta 
som är tillgänglig och anpassad för barnen som lek och vistelsemiljö kallas friyta. 
För skola med årskurs F-3 är utrymmesbehovet av friyta 20 m2/grundskoleelev 
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och 15 m2/grundskoleelev för årskurs 4-6. Trots korsmarkens utbredning medger 
byggrätten på den totalt 200 m2 för redskapsförråd m.m. Byggrätten kommer san-
nolikt att även nyttjas till att tak uppförs som väderskydd över vissa lekytor. 

 

Fastighetsägare, Tumlehed 2:260  
Jag undrar hur energiförsörjningen är planerad? En byggnad av detta slaget anser 
jag ska vara självförsörjande av el. Ni bör föregå med gott exempel. Jag ser tex 
inte planering av solceller eller annat. Taken är väldigt vackra men ger de möjlig-
het till energivinning i form av solceller? Eller går arkitekturen före miljön?  

Kommentar: 
Energiförsörjningen regleras inte i detaljplanen. Lokalförvaltningen har stort fo-
kus på energiförsörjningen till förvaltningens fastigheter. Beslut om solceller fatt-
tas dock separat i från projekt till projekt med utgångshypotes att så många nypro-
ducerade fastigheter som möjligt förses med solceller. 

 

Ändringar  
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget.  

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

• u-området i planens östra del har breddats till att gälla ända till den östra 
plangränsen. 

• Planhandlingarna har kompletterats med ett separat dokument med sekt-
ioner, en uppdaterad solstudie samt ett PM om bergras och blocknedfall. 

 

 
Karoline Rosgardt   Sirpa Antti-Hilli 
Planchef    Konsultsamordnare 
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Sändlista från samrådet 4 september – 15 oktober  
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

• Fastighetskontorets tillgänglighets-
avdelning 

• Fastighetsnämnden/kontoret 
• Förskoleförvaltningen 
• Grundskoleförvaltningen 
• Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
• Göteborg Energi Gasnät AB 
• Göteborg Energi GothNet AB 
• Göteborg Energi Nät AB 
• Göteborgs Stads Parkerings AB 
• Idrotts- och förenings-nämn-

den/förvaltningen 
• Kretslopp och Vatten 
• Kulturnämnden/förvaltningen 
• Lokalnämnden/förvaltningen 
• Lokalsekretariatet 
• Miljö- och klimatnämnden 

/Miljöförvaltningen 
• Park- och natur-nämnden/förvalt-

ningen 
• Räddningstjänsten Storgöteborg 
• Stadsdelsnämnden/förvaltning i 

Västra Hisingen 
• Stadsledningskontoret 
• Trafiknämnden/kontoret 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

• Lantmäterimyndigheten 
• Länsstyrelsen  
• Skanova Nätplanering D3N 
• Statens geotekniska institut 
• Trafikverket 
• Vattenfall Eldistribution AB 
• Västtrafik AB 

 

Sakägare 

• Utsänt enligt fastighetsförteckning 

 

Övriga 

• Byggavdelningen - chefer 
• Diariet 
• Projektadministratörer  
• Strategiska avdelningen 

 

Sändlista förlängt samråd 15 oktober - 15 november 
 

• Utsänt enligt uppdaterad fastighetsförteckning 

  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  20 (21)

  

  

Bilaga 2 

 

 

  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  21 (21)

  

  

 


