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Antagande av detaljplan för förskola och studentbostäder 
vid Kungsladugårdsskolan inom stadsdelen 
Kungsladugård 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

 

Anta detaljplan för förskola och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan inom 

stadsdelen Kungsladugård, upprättad den 03 juli 2020 och reviderad den 17 

november 2020.  

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad, särskild 

hänsyn ska tas till befintlig riksintressant kulturhistoriskt värdefull miljö.  

Detaljplanen medger uppförande av en ny byggnad innehållande förskola och 

studentbostäder. Planförslaget möjliggör för cirka 120 nya studentbostäder och fyra 

förskoleavdelningar. Förslaget innebär även att samtliga förskolans avdelningar kan 

samlas i den nya byggnaden. I dagsläget ligger förskolan i två olika byggnader. Eleverna 

och förskolebarnen på Kungsladugårdsskolan får en ny och bättre anpassad matsal samt 

skolkök, detta innebär även att skolan får möjlighet att omdisponera ytor i 

Kungsladugårdsskolan. 

Efter granskning har detaljplanens plankarta kompletterats med bestämmelse och 

upplysning angående startbesked kopplat till förorenad mark.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  

Fastighetskontoret bedömer att projektets ekonomi kommer att ge ett ekonomiskt 

överskott. Intäkterna om cirka 22 miljoner kronor består av markförsäljning av den 

markanvisade marken. Utgifterna i projektkalkylen avser ersättning för befintligt 

skyddsrum, sanering av markområde samt förrättningskostnad för fastighetsreglering. 

Vidare kommer staden få utgifter för kompensationsåtgärder, rivning av befintlig förskola 

samt ombyggnation av allmän plats-yta i anslutning till detaljplanen. Troligen behövs 

ingrepp och vidare utredning av befintlig fornlämning vilket innebär en utgift. 

Omfattningen av utredningen är i dagsläget oklar med bedöms i nuläget att kosta 

maximalt 1 miljon kronor. Totalt beräknas staden få utgifter om cirka 7 miljoner kronor. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-10-20 

Byggnadsnämnden 2020-11-17 

Diarienummer 0543/14 

 

Handläggare 

Martin Trpkovski 

Telefon: 031-368 17 89 

E-post: martin.trpkovski@sbk.goteborg.se>  
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 Detaljplanen visar på ett överskott om cirka 15 miljoner kronor. 

Förskolenämnden får kostnader för hyra av lokaler och ytor för förskoleverksamhet. 

Vidare kan förskolenämnden komma att belastas av utgifter för evakuering av den 

befintliga förskolan under byggtiden.  

Grundskolenämnden får kostnader för hyra av lokaler för matsal och kök till 

Kungsladugårdsskolan. 

Lokalnämnden får eventuellt utgifter för iordningställande av skolgården. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Planförslaget innebär ett tillägg av bostäder vid befintlig bebyggelse, på mark som till 

stora delar redan är ianspråktagen för parkering, bollplan och befintlig förskolebyggnad 

som ska rivas. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids.  

Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har antagit tolv lokala miljökvalitetsmål som har 

sin utgångspunkt i de nationella miljökvalitetsmålen. Detaljplanen bedöms inte innebära 

någon påverkan på möjligheterna att nå de uppsatta miljömålen. Målet för Giftfri miljö 

bedöms påverkas positivt då påträffad förorening i planområdets norra del där befintlig 

bollplan idag finns kommer att saneras.  

Ny bebyggelse planeras på till stor del hårdgjord mark. De träd som anses vara viktiga för 

den biologiska mångfalden kommer att bevaras. Träd som påverkas av ny bebyggelse 

kommer att ersättas inom eller utanför planområdet. Därav bedöms målet för ett rikt växt- 

och djurliv påverkas neutralt. 

Målet god bebyggd miljö bedöms påverkas neutralt. Planområdet ligger inom riksintresse 

för kulturmiljövård och förändringar som sker i området förhåller sig till riksintresset. 

Kungsladugårdsskolan är en monumental byggnad och utgör ett riktmärke i området. Den 

nya byggnaden ska till volym och uttryckskraft underordna sig Kungsladugårdsskolans 

dominans och inordna sig i miljösammanhanget. I det nära perspektivet bedöms dock 

föreslagen byggnadshöjd och byggnads bredd medföra risk för att ny byggnad når en 

volym som utmanar Kungsladugårdsskolans upplevda dominans. Förslaget bedöms 

utifrån reglering genom byggrätts placering, utbredning och form, reglering av höjd samt 

tillhörande hänsynbestämmelser så som utformningsbestämmelse, inte medföra en 

negativ påverkan på den kulturhistoriskt värdefulla miljön som helhet. 

Ny bebyggelse ligger i närheten till god kollektivtrafik och cykelvägnät samt ligger 

avskilt från bullerkällor. 

Naturmiljön bedöms inte påverkas nämnvärt, de biotopskyddade träden kommer att 

bevaras och del av parken tillhörande de befintliga studentbostäderna öster om 

planområdet kommer att användas till förskolegård. 

Bedömning ur social dimension 

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

beaktats vid framtagande av planförslaget. En barnkonsekvensanalys har tagits fram 

under planarbetet där representanter medverkat från lokalförvaltningen, 

fastighetskontoret, kretslopp och vatten, stadsbyggnadskontoret, 

fastighetsägaren/exploatören, Kungsladugårdsskolan och förskolan Birger Jarlsgatan samt 
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 kontaktpersoner från trafikkontoret och park- och naturförvaltningen (boende från 

studentboendet tillfrågades med hade ej möjlighet att delta). Förslaget uppfyller stadens 

riktlinjer avseende utelekyta vid förskolor. I utformningen av vändplats och hämta/lämna-

platser har planen beaktat möjligheterna för barn att säkert kunna ta sig till den nya 

byggnaden. Förslaget innebär även att samtliga förskolans avdelningar kan samlas i den 

nya byggnaden. I dagsläget ligger förskolan i två olika byggnader. Eleverna och 

förskolebarnen på Kungsladugårdsskolan får en ny och bättre anpassad matsal samt 

skolkök, detta innebär även att skolan får möjlighet att omdisponera ytor i 

Kungsladugårdsskolan.  

Förslaget innebär ett tillskott av fler studentbostäder i området, vilket inte bidrar till 

blandade upplåtelseformer i området men bidrar till bostäder för studenter som är en 

särskilt utsatt grupp på bostadsmarknaden i Göteborg. Förslaget skapar även 

förutsättningar till fler människor rör sig i området även utanför skoltid, vilket kan bidra 

till ökad upplevd trygghet.   

Förlaget möjliggör en bättre lösning för förskolan genom att samtliga förskolans 

avdelningar samlas i den nya byggnaden. I dagsläget finns förskolan i två olika 

byggnader i området. Skolbarnen på Kungsladugårdsskolan får en ny och bättre anpassad 

matsal samt skolkök och skolan får möjlighet att omdisponera ytor i 

Kungsladugårdsskolan. 

Att träden bevaras är positivt för områdets identitet och grönska samt det blir en bra ridå 

mellan de nya studentbostäderna och skolgården. Vyn över Kungsladugårdsskolan från 

Älvsborgsgatan består (den nya byggnaden kommer inte att synas över Kungsladu-

gårdsskolan), vilket bevarar byggnadens dominans i landskapet som är viktig för 

områdets igenkänning över tid  

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser, samt grundkarta och illustrationsritning 

2. Planbeskrivning 

Övriga handlingar 

3. Granskningsutlåtande  

4. Fastighetsförteckning  

5. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 
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 Ärendet  

Anta detaljplan för förskola och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan, upprättad 

den 3 juli 2020, och reviderad den 17 november 2020.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet på cirka 0,5 hektar utgörs av kommunägdmark och är beläget i 

Kungsladugård, strax öster om Kungsladugårdsskolan, norr om Fridhemsgatan och söder 

om Birger Jarlsgatan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny 

byggnad, särskild hänsyn ska tas till befintlig riksintressant kulturhistoriskt värdefull 

miljö. Detaljplanen medger uppförande av en ny byggnad i max fem våningar 

innehållande förskola i plan ett och två och studentbostäder på våningarna över. 

Planförslaget möjliggör för cirka 120 nya studentbostäder och fyra förskoleavdelningar.  

De viktigaste stadsbyggnadsidéerna i förslaget är att den tillkommande bebyggelsen ska 

inordna sig i den omgivande miljön, med hänsyn till såväl befintliga byggnader som 

parkmiljön. Detta görs genom att den nya byggnaden inte blir högre än 

Kungsladugårdsskolan, och att byggrätten placeras med godtagbart avstånd till den 

biotopsskyddade allén. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan för västra delen av området akt.nr 4286 anger kvartersmark Skola. 

Genomförandetiden har gått ut 1982-03-21. Gällande detaljplan för östra delen av 

området akt.nr 4666 anger kvartersmark Bostäder och Skola. En skyddsbestämmelse 

anger att parkanläggningen inklusive utsmyckning skall bevaras. Även fasaderna på de 

befintliga studentbostäderna ska bevaras genom en skyddsbestämmelse i gällande plan. 

Genomförandetiden har gått ut 2008-01-13. 

Detaljplanen innebär att lovplikten ändras genom att byggrätt för en ny byggnad 

tillkommer.  

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

Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-03-26 att låta granska detaljplan för förskola och 

studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan. Granskning har hållits under tiden 2020-07-

08 – 2020-08-26. Förslaget till detaljplan har under granskningstiden funnits tillgängligt 

på kommunens webbplats samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram. 

Efter granskningen har följande mindre ändringar gjorts i detaljplanen.  

- Plankartan har förtydligats med planbestämmelse och upplysning angående 

startbesked kopplat till förorenad mark. 

- Mobilitets – och parkeringsutredningen har reviderats. 

- Ändringar i planbeskrivningen av redaktionell art som rör förtydliganden i texten.  

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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 Planen bedöms vara av den karaktären att den ska hanteras med standard planförfarande 

och antas av byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2016-10-25 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2019-03-26 att genomföra samråd om detaljplanen, att låta granska detaljplanen 

Miljöpåverkan 

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 

konstaterades att ett genomförande av planen inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte 

har gjorts. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

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

generera ett litet behov av skol - och förskoleplatser då det gäller studentbostäder. Dessa 

tillgodoses inom aktuell plan och inom befintlig skola.  

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 

planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter 

granskning: 

- Plankartan har förtydligats med planbestämmelse och upplysning angående 

startbesked kopplat till förorenad mark. 

- Mobilitets – och parkeringsutredning har reviderats. 

- Ändringar i planbeskrivningen av redaktionell art som rör förtydliganden i texten.  

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


