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Ändring av detaljplan II-3301 för Torslandaskolan inom 
stadsdelen Torslanda i Göteborg  

Granskningsutlåtande 
 

 
Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 27 augusti 2019 att skicka ut detaljplaneförslaget 
för granskning. Förslaget har sänts för granskning under tiden 18 december 2019 
– 20 januari 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 berör i huvudsak redaktionella justeringar i planhandlingarna, 
men även osäkerhet kring hantering av ett block i närhet till området samt 
schaktarbeten i planområdet. En boende har fortsatt synpunkter kring hur deras 
fastighet kommer att påverkas av planförslaget. Den allvarligaste invändningen 
gäller angöring för gående och cyklister till den nya skolan. Trafiknämnden 
motsätter sig planförslaget med hänsyn till att en trafiksäker skolväg inte säkras. 
Dock pågår diskussioner kring hantering av Runskriftsgatan som blir skolväg för 
en stor andel av eleverna. Detta pågår parallellt med planprocessen, men eventuell 
ny gång- och cykelväg kan med hänsyn till tidplanen och behovet av ny skola inte 
utredas inom detaljplanen. 

Kontoret har bedömt att planförslaget efter redaktionella justeringar kan tas upp 
för ett antagande. 

Kvarstående erinringar finns från Trafiknämnden samt boende på fastigheten 
Torslanda 72:5.  

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

Trafiknämnden avstyrker planförslaget då trafiknämnden anser att detaljplanen 
inte ser till helheten och hur elever och personal kan ta sig till skolan på ett 
hållbart och trafiksäkert sätt. Trafiknämnden menar att åtgärder krävs på 
Runskriftsgatan utanför planområdet för att möta behovet av möjligheter att ta sig 
till och från skolan hållbart och trafiksäkert. Trafiknämnden framhåller att flertalet 
av eleverna har detta som sin cykelväg till skolan. Trafiknämnden har inte 
inbjudits att delta i ärendet och ställer sig frågande till hanteringen av de brister 
som påtalats i ärendet. Trafiknämnden vill delta i de diskussioner som enligt 
samrådsredogörelsen pågår rörande Runskriftsgatan och undrar hur detta ska 
kunna hanteras mellan granskning och antagande. Trafiknämnden ifrågasätter 
valet att bara justera skolans byggrätt och inte se till helheten kring hur elever och 
personal trafiksäkert och hållbart ska ta sig till skolan, vilket är en viktig del av 
skolmiljön. Trafiknämnden menar att det är av stor vikt att det finns goda 
möjligheter att både gå och cykla till skolan och att det behöver ske på ett säkert 
sätt. Trafiksäkerhetsutredningen påpekar att biltrafiken på Runskriftsgatan bör 
begränsas för att skapa en tryggare trafikmiljö runt skolan. Trafiknämnden menar 
att det bästa sättet att minska bilkörandet är att öka möjligheterna att använda 
hållbara transporter som gång och cykel. I trafiksäkerhetsutredningen föreslås en 
åtgärd som innebär att minska körbanan och bredda befintlig gångbana längs 
Runskriftsgatan. Denna åtgärd skulle förbättra för gående, men inte för cykel. 
Trafiknämnden menar bestämt att det är viktigt att befintlig gångbana breddas för 
att tillåta både gång och cykling. Man menar att det är undermåligt att 
Runskriftsgatan inte har en cykelväg med hänsyn till den potential den har som 
skolväg. För att möjliggöra att bygga en gång- och cykelväg behöver ytan för 
allmän plats GATA utökas vid Runskriftsgatan. 

Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret instämmer i att säkra skolvägar och angöring till 
planområdet är av största vikt. Dessa frågor drivs också parallellt med 
planprocessen i forum där Trafikkontoret deltar. Stadsbyggnadskontoret har valt 
att hantera detaljplanen som en ändring med hänsyn till att få en kortare 
planprocess då skolan har ett stort behov av nya lokaler så snabbt som möjligt. 
Det är därför inte heller ett alternativ att backa processen för ett större omtag kring 
trafikfrågan. Trafikfrågan kring planområdet bedöms av Stadsbyggnadskontoret 
vara möjlig att lösa. Hur detta ska ges stöd via planläggning av vägområde eller 
avtal är en fråga som får hanteras vidare utanför ramen för denna detaljplan.  
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2. Miljönämnden 

Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att våra 
synpunkter nedan beaktas. Förutom de biotopskyddade träden så utgår 
miljönämnden ifrån att man i enlighet med planförslaget sparar så många av de 
övriga träden som möjligt. Anmälan till miljöförvaltningen ska göras i samband 
med kommande markarbeten med hänsyn till markmiljö. 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras och delges Lokalförvaltningen till projektering och 
byggnation. 

 

3. Kulturnämnden 

Tillstyrker förslaget. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

4. Lokalnämnden 

Lokalnämnden har inget att erinra mot rubricerad detaljplan men vill att texten i 
planbeskrivningen justeras avseende kostnader för evakuering och rivning. 
Lokalförvaltningen och Lokalsekretariatet säkerställer att investeringsmedel för 
projektering och byggnation för skolan och förskolan finns. Finansiering av 
driftskostnader till följd av byggnationen som rivning och evakuering ska bäras av 
beställande verksamhet. 

Kommentar: 
Texten i planbeskrivningen justeras. 

 

5. Nämnden för kretslopp och vatten 

Kretslopp och vatten vill justera en text i planbeskrivningen som felaktigt antyder 
att skyfall kan avledas via dagvattensystem norr om planen. Istället bör det 
beskrivas att en översvämningsyta finns. Man önskar också justera en felaktig bild 
rörande avrinning i planbeskrivningen. Det är viktigt att man i planbeskrivningen 
och även i senare planerings- och utförandeskeden tydligt skiljer på dagvatten och 
skyfall, då regelverk, ansvarsfördelning och krav på omhändertagande skiljer sig 
mellan de två. Vad gäller avfall har Kretslopp och vatten inget att tillägga utöver 
det som framgår i samrådsyttrandet. Planområdet är i dagsläget väl försörjt med 
allmänt VA-ledningsnät, anslutning finns till Runstensgatan. Allmän VA-
ledningsutbyggnad inom planområdet bedöms inte vara aktuellt. Befintlig 
ledningsrätt kommer att behöva utökas för Kretslopp och vattens befintliga 
ledningar så att ledningsrätt finns med ett område på 3 m på varje sida av 
ledningarna. Kapaciteten på befintligt ledningsnät bedöms vara god. Om 
markarbeten planeras närmare än 10 m från VA-anläggning ska Kretslopp och 
vatten få möjlighet att granska arbetet enligt rutin ”Kretslopp och vattens 
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anvisningar för markarbeten” på Göteborg stads hemsida. Kapaciteten på allmänt 
ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande 
områdestyp A:2 (VAV publikation P 83). För att avleda dagvatten från den 
planerade översvämningsytan som beskrivs i planens dagvattenutredning finns det 
två tänkbara alternativ som beskrivs närmare i yttrandet.  

Kommentar: 
Texter samt bild i planbeskrivningen ses över inför antagandet. I övrigt delges 
synpunkterna till Lokalförvaltningen inför projektering och byggnation. 

 

6. Idrott- och föreningsnämnden 

Idrotts- och föreningsnämnden har lämnat synpunkter i samband med 
samrådsyttrande och har inga ytterligare synpunkter på rubricerat ärende. 

Kommentar: 
Noteras. 

 

7. Stadsdelsnämnden Västra Hisingen 

Nämnden tillstyrker förslag till ändring av detaljplan för Torslandaskolan. 
Nämndens synpunkter har i stort sett beaktats vilket är positivt. Nämnden vill 
dock understryka att det är viktigt att även närboende och inte bara elever och 
verksamhet får möjlighet att lämna synpunkter och delta i dialoger. Man 
framhåller också att lokalerna och utrymmena ska kunna nyttjas under dygnets 
alla timmar, dvs inte enbart för skolverksamhet. Det är därför viktigt att man 
tänker på det i utformning av lås/dörrar, lokaler och annat, så det inte bara blir en 
lokal som används 8-17 vardagar. 

Kommentar: 
Planprocessen ger alla närboende möjlighet att yttra sig kring planförslaget. I 
övrigt noteras synpunkterna och delges lokalförvaltningen inför genomförandet. 

 

8. Förskolenämnden 

Förvaltningen har inte något ytterligare att tillägga då förvaltningen förutsätter att 
nämndens synpunkter under samrådsskedet tagits tillvara. Ändringen av 
detaljplanen och byggandet av en ny skola kommer att vara mycket störande 
under perioder och bedömningar behöver göras under arbetets gång gällande 
möjlighet att finnas kvar med förskola på platsen. En ny skola på platsen är viktigt 
för barnen i Torslanda. Förskolan på Runskriftsgatan 8 saknar planstöd och 
behöver tas bort. Att inte ersätta Torslandaskolan med en ny byggnad vore ett 
sämre alternativ. Den nuvarande skolbyggnaden är i dåligt tekniskt skick och inte 
har den kapacitet som krävs. Att inte få en ny skola på platsen skulle få stora 
konsekvenser för barnen i Torslanda. Det är av yttersta vikt att bevaka hur 
förskolan Runskriftsgatan 8 kommer att hanteras under genomförandet av 
detaljplanen. Om förskolan ligger kvar under byggnationen kommer det att 
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innebära omfattande åtgärder för att säkerställa en god miljö för barn och 
personal. 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras och delges lokalförvaltningen inför genomförandet. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

9. Länsstyrelsen 
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.  

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse kommer att skadas påtagligt, 
mellankommunal samordning blir olämplig, miljökvalitetsnormer (MKN) inte 
följs, strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelse, eller att bebyggelse 
blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. 

Länsstyrelsen bedömer att de synpunkterna som lämnades vid samrådet är 
bemötta i en godtagbar utsträckning.  

Länsstyrelsens granskningsyttrande har bilagts. 

Kommentar: 
Noteras. 

 

10. Statens geotekniska institut (SGI)  
SGI har i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. I 
samrådsyttrandet uppmärksammade SGI att stabiliteten för framtida förhållanden 
och en bedömning av risk för bergras och blocknedfall behöver utföras i det 
fortsatta planarbetet. Kommunen har i planbeskrivningen bedömt att 
totalstabiliteten inom det aktuella området är tillfredställande för befintliga 
förhållanden. För att totalstabiliteten ska vara betryggande även för framtida 
förhållanden bör nivåskillnaden vid schaktning och /eller uppfyllnader begränsas 
till maximalt 2 m med en släntlutning 1:2 eller flackare. SGI anser att en 
stabilitetsberäkning ska utföras för att verifiera stabilitetsbedömningen för 
planerade förhållanden. Vi ställer oss även frågande till om åtgärderna är 
säkerställda på ett fullgott sätt i planen utan att vara införda på plankartan. Ett 
utlåtande gällande risk för bergras och blocknedfall i underlag 3 mynnar ut i att 
det i princip är ett block som kan behöva beaktas innan planen fastställs. 
Utredningen visar att det finns ett upprättstående block i slänten sydväst om 
planområdet. Enligt bergteknisk utredning står detta enskilda block, i storleken 
1x0,5x1 meter, på den övre delen av bergsslänten och vilar på den glacialslipade 
berghällen. I utredningen konstateras att det ligger stabilt under rådande 
förhållanden. Blocket bedöms i utredningen kunna bli instabilt "över tid" och att 
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det behöver hållas "under uppsikt", framförallt om det ska ske schaktarbeten i 
området. SGI ser detta som en rimlig bedömning, men vill lyfta frågan hur 
rekommendationerna säkerställs i planen på ett plantekniskt acceptabelt sätt. Det 
är också viktigt att det finns en plan för den återkommande besiktningen av 
blocket, samt att det finns en ansvarig sakägare för detta löpande underhållsarbete. 
SGI noterar att planområdesgränsen är placerad i fel läge på grundkartan 
(illustration, tillägg till plankarta 11-3301 och grundkarta) i 
granskningshandlingen. Planområdesgränsen behöver justeras. 
Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhets synvinkel att planläggning 
är möjlig men att det finns oklarheter bl. a beträffande behovet av att säkerställas 
åtgärder på plankartan. Oklarheterna behöver redas ut i planskedet.  

Kommentar: 
För schaktning som omfattar en markförändring om mer än 0,5 meter krävs det 
marklov. Mer omfattande schaktningsarbeten för tillfälliga schakter kan komma 
att ske i samband med byggnation av exempelvis källare. Dessa hanteras vid 
tekniskt samråd för byggnationen. Stadsbyggnadskontoret bedömer således att 
ytterligare reglering av schaktning och att låsa markhöjder i plankartan inte är 
nödvändigt eller lämpligt. Vad gäller det block som återfinns utanför planområdet 
men som idag bedömts ligga säkert menar Stadsbyggnadskontoret att det över tid 
är markägarens ansvar att bevaka att detta inte utgör fara för allmänheten. Vid 
bygglov och marklov ska blocket bevakas så att byggarbetena inte påverkar dess 
läge och säkerhet. Således görs inga ytterligare åtgärder i planhandlingen med 
hänsyn till blocket. 

 

11. Räddningstjänsten Storgöteborg 
Räddningstjänsten har tagit del av ärendet och framfört sina synpunkter i 
samrådet. Man har inget ytterligare att tillägga i granskningen. 

Kommentar: 
Noteras. 

 

12. Lantmäterimyndigheten 
Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

13. Vattenfall Eldistribution 
Vattenfall har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att 
erinra. 

Kommentar: 
Noteras. 
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14. Skanova 
Skanova har inget att invända mot planen.  Man har en befintlig kabel som går in 
på fastigheten idag. Den behöver eventuellt flyttas vilket ska beställas via 
Skanova. 

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.  

 

15. Fastighetsägare, Torslanda 72:5, Hembygdsgatan 15 
Yttranden anser att de inte fått tillräcklig information avseende solstudien. Man 
menar att bilderna är svaga och inte täcker tomten så tydligt att de själva kan göra 
en bedömning. Vidare saknar de en skiss eller ritning där det från yttrandens tomt 
kan göras en bedömning vad gäller höjd och avståndsbegrepp. Yttranden 
instämmer i att en ny skola behöver komma till men menar att höjd och placering 
av huskroppar som föreslås inte passar in i ett område med småhus och 
radhusbebyggelse. Yttranden menar att ytan kan nyttjas på annat sätt för placering 
samt att man bör sänka bygghöjden, de vill inte ha höghusbygge i denna miljö. Att 
låta arkitekter tävla om hur skolan skall se ut är inte förenligt med området i 
övrigt menar yttranden. En tävling skall inte avgöra hur en skola skall se ut. 
Närboende har inte fått vara med att utforma designen utan yttranden menar att 
förslaget är en ren skrivbordsprodukt där ingen hänsyn tagits till området i övrigt. 
Yttranden är skeptisk till vattentema och menar att det är något man använt sig av 
i city, men att det inte är något som marken behöver användas till ute i Torslanda. 
Vidare är man frågande till om vattentemat är förankrat med skolans personal 
eller om det bara är arkitekterna som har fått en strålande idé. Yttranden menar att 
eftersom det blir en fördubbling av elever så kommer ju även transporter av 
desamma att fördubblas, de är frågande till hur detta ska hanteras med 
busskapacitet, olycksrisker och bullernivåer. Hembygdsgatan är Torslandas äldsta 
gata, yttranden menar att man tillsammans med många andra flyttade hit just för 
den lantliga och (trots en låg skolbyggnad) luftiga miljön med mycket sol och 
dagsljus. När Torslandas högstadieskola brann ner och ny skola byggdes försvann 
mycket av det och huskroppen tog bort hela senhöstens, vinterns och för-vårens 
sol. Nu menar yttranden att det planeras för 18 m nockhöjd just framför deras hus 
vilket kommer att innebära att de inte får någon sol från väst från april till 
september. Man menar också att man kommer besväras av insyn ifrån skolan samt 
utökat buller då en större hämtning- och lämningsplats planeras framför huset. 
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Yttranden motsätter sig inte en ombyggnad av skolan men de motsätter sig helt en 
utökad bygghöjd. Som skattebetalare är yttranden frågande till om behovet av en 
ny skola kvarstår över tid när man nu planerar att riva en 6 år gammal byggnad för 
matsal. Yttranden menar att man sett önskemål från andra fastighetsägare att 
kunna avlasta Runskriftsgatan från trafik genom att göra en enkelriktning av 
trafiken, in från Hembygdsgatan och ut från Runskriftsgatan. Denna infart har 
använts vid tidigare ombyggnad av skola och nybygget av Torslanda Hög. Detta 
medförde dock att tyngd och vibrationer gjorde att fjärrvärmeledningen/ 
vattenledningen sprack och det blev översvämning på yttrandens tomt. Där ligger 
även en gasledning. Man menar också att det skulle medföra stora störningar och 
fara för de elever som passerar där till Torslanda Hög. Yttranden är oroad över 
mer buller som man inte vill uppleva igen. Man menar att när vägbommen är 
öppnad kör även trafikanter boende i anslutning till Domarringen den vägen för 
att slippa köra runt. Man har hört synpunkter från andra att skolan bör flyttas med 
sin höga del åt söder. Det håller yttranden inte med om då de istället vill att den 
höga delen flyttas åt väster. Man önskar att skyltningen samt möjligheterna till 
hämtning och lämning ses över när elevantalet ökar. En förbudsskyltning måste 
komma till skott vid vändplatsen, Hembygdsgatan. Yttranden undrar även hur 
varmvattenförsörjningen kommer att påverka deras fastighet. Man har idag 
fjärrvärme och antar att även den nya skolan skall kopplas på detta. Man är 
frågande till om det kommer att påverka yttrandens fastighet under byggnation 
eller i framtiden. Yttranden är också oroade över att skolgården blir ett tillhåll och 
menar att det finns problem redan idag med bland annat fordon, hög musik och 
förstörelse. Man menar att ungdomarna är svåra att samtala med och ibland 
uppträder hotfullt och skulle därför vilja se att skolgården kunde ses ifrån 
bebyggelsen, och inte bara ifrån gångvägen. 

Kommentar: 
Behovet av ny skola är stort, och omfattningen av byggnationen är nödvändig för 
att täcka behovet. Byggnadens utformning har studerats tillsammans med 
Lokalförvaltningen och andra berörda förvaltningar för att bli ändamålsenlig och 
fungera på platsen. Trafiksituationen kommer att förändras med en ny utformning 
av plats för hämtning och lämning. Möjligheterna till en förbättrad gång- och 
cykelmöjlighet vid Runskriftsgatan studeras också parallellt med planprocessen. 
Kapaciteten i fjärrvärmesystemet ska vara tillräcklig för det tillkommande 
behovet. 
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Tidigare ej behandlade yttranden inkomna under samrådet 
 

Göteborgs stads parkerings AB 
Har inga synpukter på förslaget. 

Kommentar: 
Noteras. 

 

Idrotts- och föreningsnämnden 
Nämnden kommer teckna arrende med lokalförvaltningen angående uppställningsyta på 
Torslanda IP för den provisoriska skolan då eleverna behöver evakueras under byggtiden. 
Man är oroade att en negativ dominoeffekt sker för föreningar då ytan idag används flitigt 
av föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet. Det är därför av yttersta vikt att 
betydelsefull idrottsmark kompenseras då den tas i anspråk, exempelvis under byggtid 
och tillfälliga bygglov. Vidare ser idrotts- och föreningsförvaltningen positivt på den 
nytänkande utformningen av skolgården samt att den kan användas utanför skoltid som 
en aktiv mötesplats för barn och unga. I övrigt har idrotts- och föreningsförvaltningen 
inga ytterligare synpunkter gällande ändring av detaljplanen.  

Kommentar: 
Synpunkterna noteras och delges lokalförvaltningen inför genomförandet. 

 

Grundskoleförvaltningen 
Tillstyrker förslaget och ser positivt på ombyggnaden av skolans utemiljö. 

Kommentar: 
Noteras. 

 

Fastighetsägare Torslanda 74:3 

Önskar att schaktmassor ifrån byggnationen används för att skapa skydd emot 
buller vid Högstensgatan 2-10. 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras och delges lokalförvaltningen inför genomförandet. 
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Revideringar  
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att redaktionella förändringar 
gjorts i planhandling och plankarta, exempelvis har kapitlet om dagvatten och 
skyfall korrigerats. Planbestämmelsen rörande huvudmannaskap för allmän plats 
har tagits bort då den inte är relevant för planområdet som endast omfattar 
kvartersmark. Eftersom revideringarna inte innebär någon väsentlig ändring av 
förslaget erfordras inte någon ny granskning. 

 

Karoline Rosgardt   Sirpa Antti-Hilli 
Planchef    Konsultsamordnare 
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Bilaga 1 

Sändlista från granskningen 18 december 2019 – 20 januari 
2020 
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

 Fastighetskontorets 
tillgänglighetsavdelning 

 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-
nämnden/förvaltningen 

 Kretslopp och Vatten 

 Kulturnämnden/förvaltningen 

 Lokalnämnden/förvaltningen 
 Lokalsekretariatet 

 Miljö- och klimatnämnden 
/Miljöförvaltningen 

 Park- och natur-
nämnden/förvaltningen 

 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 
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Bilaga 2 

 


