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Antagande av ändring av detaljplan II-3301 för 
Torslandaskolan inom stadsdelen Torslanda 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Anta detaljplan för ändring av detaljplan II-3301 för Torslandaskolan, inom 

stadsdelen Torslanda, upprättad den 2019-12-16 och reviderad den 2020-04-24.  

 

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

 

Sammanfattning 
Det aktuella området ligger i norra Torslanda och tillhör SDN Västra Hisingen. På platsen 

ligger Torslandaskolan F-5 med ca 320 elever. Inom fastigheten finns även en förskola 

med tre avdelningar. Skolbyggnaderna är till största delen uppförda i slutet av 1960-talet, 

men vissa byggnader har tillkommit senare. Tre byggnader inom skolområdet saknar 

planstöd.  

Torslandaskolan ska utökas till en F-6 skola med ca 570 elever och integrerad särskola. 

Detta förutsätter en utökad lokalyta som i dagsläget inte kan inrymmas inom befintlig 

byggrätt. Befintliga byggnader kommer att ersättas med en ny skolbyggnad. 

Syftet med ändring av detaljplan är att utöka byggrätten inom fastigheten Torslanda 96:1 

för att möjliggöra det större elevantalet. Förslag till ändring av detaljplan möjliggör också 

för en förbättrad utemiljö/skolgård. 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger området som Bebyggelseområde med 

grön- och rekreationsytor. 

Det aktuella området ligger inom gällande plan 1480k-II-3301 från 1970. Vilken reglerar 

området som allmänt ändamål, där maximal byggnadshöjd är 6 meter. 

Infrastrukturen i området är utbyggt och är tillgängligt med samtliga trafikslag. Området 

omges av grönytor, skogspartier samt lekplats och bollplaner.  

En nuvarande gångväg längs Runskriftsgatan utanför planområdet behöver rustas upp och 

breddas till gång- och cykelväg. 

Förslag till planhandlingar har varit utställda för samråd och granskning. De huvudsakliga 

synpunkterna berör byggnadshöjd, trafik och angöring samt geoteknik. Trafiknämnden 

avstyrker planförslaget då trafiknämnden anser att detaljplanen borde ha tagit med Run-

skiftsgatan för att möjliggöra utbyggnad av gång- och cykelväg. Frågorna har bedömts 

kunna hanteras i planarbetet, gång- och cykelvägen får dock en lösning utanför ramen för 

detaljplanen. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  

Utbyggnad av gång- och cykelväg längs Runskriftsgatan kommer behöva hanteras separat 

utanför detaljplanen. Detta finansieras genom Fastighetskontorets investeringsbudget. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 
En trafikutredning har tagits fram för att utreda trafiksäkerheten på angränsande vägar 

med hänsyn till att en utökad verksamhet innebär fler barn som går eller cyklar på intillig-

gande vägar. Utredningen kommer fram till att elever på Torslandaskolan har bra förut-

sättningar för att ta sig till skolan genom gång, cykel eller kollektivtrafik. Men det finns 

förbättringspotential exempelvis i att bredda Runskriftsgatan för att omvandla trottoaren 

till en gång- och cykelväg. 

Höga ambitioner finns för utformningen av skolgården för att nyttja regn och dagvatten 

för lek och lärande. Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har 

bedömts och beaktats vid framtagande av planförslaget.  

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser, illustration och grundkarta 

2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Samrådsredogörelse 

4. Granskningsutlåtande  

5. Fastighetsförteckning 

6. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 
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Ärendet  
Ärendet innebär ett antagande av Ändring av detaljplan II-3301 för Torslandaskolan inom 

stadsdelen Torslanda 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Det aktuella området ligger i norra Torslanda och tillhör SDN Västra Hisingen. På platsen 

ligger Torslandaskolan F-5 med ca 320 elever. Inom fastigheten finns även en förskola 

med tre avdelningar. Skolbyggnaderna är till största delen uppförda i slutet av 1960-talet, 

men vissa byggnader har tillkommit senare. Tre byggnader inom skolområdet saknar 

planstöd.  

Syftet med ändring av detaljplan är att utöka byggrätten inom fastigheten Torslanda 96:1 

för att möjliggöra det större elevantalet. Förslag till ändring av detaljplan möjliggör också 

för en förbättrad utemiljö/skolgård. 

Torslandaskolan ska utökas till en F-6 skola med ca 570 elever och integrerad särskola. 

Detta förutsätter en utökad lokalyta som i dagsläget inte kan inrymmas inom befintlig 

byggrätt. Befintliga byggnader kommer att ersättas med en ny skolbyggnad. 

Ändringen av detaljplanen innebär att Lokalnämnden får utgifter för de åtgärder som 

krävs för exploateringen och verksamheten. Ett investeringsbeslut om uppförande av ny 

skolbyggnad har tagits i lokalnämnden 2019-12-16. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäk-

tige 2009-02-26.  

Det aktuella området ligger inom gällande plan 1480k-II-3301 från 1970. Vilken reglerar 

området som allmänt ändamål, där maximal byggnadshöjd är 6 meter. Genomförandeti-

den har gått ut. 

Infrastrukturen i området är utbyggt och är tillgängligt med samtliga trafikslag.  Området 

omges av grönytor, skogspartier samt lekplats och bollplaner.  

Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-08-27 att låta granska Ändring av detaljplan II-3301 

för Torslandaskolan, inom stadsdelen Torslanda. Granskning har hållits under tiden 2019-

12-18 – 2020-01-20. Förslaget till detaljplan har under granskningstiden funnits tillgäng-

ligt på kommunens webbplats samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 

20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram. 

Planförslaget har inte ändrats efter granskningen. Ändringar i handlingarna är av redakt-

ionell art och berör exempelvis korrigeringar av stavfel och förtydliganden i texten.  
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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 standardförfarande och antas av Byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2018-03-20     att meddela sökande att start av detaljplan införs i startplan för 2018,  

 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan, genomföra samråd samt låta  

 granska detaljplanen  

att vid väsentliga ändringar av förslaget mellan planbesked och samråd 

skulle ärendet tillbaka till nämnden för beslut innan det går ut på samråd 

och/eller granskning. 

2019-08-27     beslut om att genomföra samråd samt 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 redogö-

relse för vad som talar för och emot betydande miljöpåverkan finns i planbeskrivningen. 

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. Detaljplanen 

möjliggör en ny skola och nya lokaler för barnen. 

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under granskningstiden är byggnadshöjd, tra-

fik och angöring samt geoteknik. Trafiknämnden avstyrker planförslaget då trafiknämn-

den anser att detaljplanen borde ha tagit med Runskiftsgatan för att möjliggöra utbyggnad 

av gång- och cykelväg. Frågorna har bedömts kunna hanteras i planarbetet, gång- och cy-

kelvägen får dock en lösning utanför ramen för detaljplanen. 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av plan-

förslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter granskning: 

- Redaktionella ändringar och förtydliganden i plankarta och planbeskrivning. 

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


