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Samråd och granskning av detaljplan för 
förskolor vid Saffransgatan och Timjansgatan 
inom stadsdelen Gårdsten 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

1. Genomföra samråd om detaljplan för förskolor vid Saffransgatan och 

Timjansgatan inom stadsdelen Gårdsten.  

 

2. Låta granska detaljplan för förskolor vid Saffransgatan och Timjansgatan inom 

stadsdelen Gårdsten. 

Sammanfattning 

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av två förskolor; en förskola med fem 

avdelningar och en förskola med sex avdelningar, med tillhörande lekytor. De nya 

förskolorna kommer att uppföras i två våningar och de nuvarande byggnaderna kommer 

att rivas, då de är tekniskt uttjänta.  

Gårdsten har idag brist på förskoleplatser och stadsdelen står inför ett tillskott av fler 

bostäder. Planen behövs för att tillgodose Gårdstens förskolebehov.  

Området erbjuder ett bra läge för förskolor. Det är nära till bostäder och angränsar till 

större parkområde, det finns inga stora trafikleder i närheten, platsen har goda 

geotekniska och dagvattenrelaterade förutsättningar och det är låga bullernivåer samt god 

luft. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget.  

Fastighetskontoret bedömer att Fastighetsnämnden får utgifter för utbyggnad av allmän 

plats GATA samt förrättningskostnader för inlösen av allmän plats.  

Lokalnämnden får utgifter för byggnation av förskolorna. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Redan anspråkstagna platser bebyggs och grönytor förblir gröna. Byggnaderna förutsätts 

vara giftfria och energisnåla. Stora sammanhängande förskolegårdar, i anslutning till 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-18 

Byggnadsnämnden 2020-12-15 

Diarienummer 0821/16 

 

Handläggare 

Tony Nielsen 

Telefon: 031-368 18 33 

E-post: tony.nielsen@sbk.goteborg.se 



 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, TU detaljplan 2 (4) 

  

   

park, ger goda förutsättningar för utevistelse, vilket är stimulerande och hälsosamt. Detta 

kan dock leda till ökat slitage på parken. Gårdarna innehåller mycket naturlig vegetation. 

För att möjliggöra angöring till förskolan på Timjansgatan kommer tre träd att tas bort. 

Miljömål som antas påverkas positivt av planförslaget är begränsad klimatpåverkan och 

god bebyggd miljö.  

Miljömål som antas påverkas negativt är frisk luft.  

Övriga miljömål bedöms inte påverkas av planförslaget. 

Bedömning ur social dimension 

Gårdsten har idag brist på förskoleplatser och stadsdelen står inför ett tillskott av fler 

bostäder. Om fler förskolor inte tillkommer, skulle barn eventuellt behöva transporteras 

långa sträckor till andra förskolor. Planförslaget bidrar till att tillgodose förskolebehovet. 

Fler förskolor i Gårdsten minskar även trycket på de andra förskolorna i Gårdsten, vilket 

bidrar till att vardagslivet i hela stadsdelen förbättras.  

Förskolorna ligger centralt inom Gårdsten, vilket betyder att de angränsar till bostads- 

och parkområde. Barn antas inte korsa någon trafikled eller annan barriär. Båda 

förskolorna ligger i slutet av lokalgator med få målpunkter, vilket innebär låga 

trafikmängder. Förskolorna uppfyller goda kvaliteteter gällande trafikbullernivåer och 

luftmiljö. Angöring är utformad så att backning av fordon inte förekommer. Gårdstens 

tidstypiska SCAFT-planering bidrar till att det finns flera goda gång- och cykelvägar till 

och från förskolorna. 

Närheten till andra skolmiljöer i närområdet bidrar till att planområdet upplevs som tryggt 

för barn och unga. 

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 

beaktats vid framtagande av planförslaget. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser, samt illustrationsritning och grundkarta 

2. Planbeskrivning 

Övriga handlingar 

3. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 
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Ärendet  

Nämnden ska besluta om att genomföra samråd om, samt att låta granska, detaljplan för 

två förskolor i Gårdsten på fem respektive sex avdelningar.   

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger i Gårdsten. Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av två 

förskolor; en förskola med fem avdelningar och en förskola med sex avdelningar, med 

tillhörande lekytor. De nya förskolorna kommer att uppföras i två våningar och de 

nuvarande byggnaderna kommer att rivas, då de är tekniskt uttjänta. 

Gården på Saffransgatans förskola är totalt 3350 m2, vilket uppskattningsvis ger 37 m2 

friyta/barn. 

Gården på Timjansgatans förskola är totalt 3230 m2, vilket ger uppskattningsvis ca 30 m2 

friyta/barn. Trots att friytebehovet på Timjansgatan inte når upp till riktlinjerna 35 m2 

friyta/barn, har friyta prioriterats i högsta möjliga mån, då ingen angöring eller parkering 

anlagts på fastigheten. Dessutom bedöms friytebehovet kunna kompenseras genom 

närheten till parken Gårdstensdalen, som kan erbjuda stora lekytor. 

Kommunen, genom Lokalförvaltningen, kommer att vara byggherre för förskolorna. 

Byggherren ansvarar för utbyggnad av kvartersmark, liksom uppförande och förvaltning 

av förskolan. 

Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida drift 

och underhåll. 

Planförslaget innebär även att byggrätten på fastighet Gårdsten 2:1 blir planenlig.  

Översiktsplanen anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. Förslaget 

överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-

02-26.  

Gällande detaljplan akt 1480K-II-3219 anger allmänt ändamål, daghem, park och handel. 

Genomförandetiden har gått ut.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden beslutade 2017-09-15 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för 

bostäder vid Saffransgatan. Byggnadsnämnden beslutade 2018-09-25 att uppdra åt 

kontoret att upprätta detaljplan för förskola vid Saffransgatan, samt att upprätta detaljplan 

för förskola vid Timjansgatan. De tre ärendena har sedan slagits samman i en samlad 

detaljplan. Efter planstart har därefter bostäderna utgått och detaljplanen fortsätter således 

endast med de två förskolorna. Ett förslag till samrådshandling har tagits fram.  

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: 

2017-09-15  att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för bostäder vid 

Saffransgatan 
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2018-09-25  att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för förskola vid 

Saffransgatan 

2018-09-25  att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för förskola vid 

Timjansgatan 

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 34. 

Gårdsten har idag brist på förskoleplatser och stadsdelen står inför ett tillskott av fler 

bostäder. Planen behövs för att tillgodose Gårdstens förskolebehov.  

Gården på Timjansgatans förskola är totalt 3230 m2, vilket ger uppskattningsvis ca 30 m2 

friyta/barn. Trots att friytebehovet på Timjansgatan inte når upp till riktlinjerna 35 m2 

friyta/barn, har friyta prioriterats i högsta möjliga mån, då ingen angöring eller parkering 

anlagts på fastigheten. Dessutom bedöms friytebehovet kunna kompenseras genom 

närheten till parken Gårdstensdalen, som kan erbjuda stora lekytor. 

Områdets lokalisering erbjuder ett ypperligt läge för förskolor. Det är nära till bostäder 

och angränsar till större parkområde, det finns inga stora trafikleder i närheten, platsen 

har goda geotekniska och dagvattenrelaterade förutsättningar och det är låga bullernivåer 

samt god luft. Kontoret har således bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av 

planen. 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


