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Samråd om detaljplan för skola och bostäder 
m.m. vid Önneredsvägen inom stadsdelen 
Önnered 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för skola och bostäder m.m. vid Önneredsvägen inom 

stadsdelen Önnered.  

Sammanfattning 
Planområdet är beläget i stadsdelen Önnered, Önneredsvägen ca 10 km sydväst om 

Göteborg centrum och 2,5 km sydväst om Frölunda torg. Marken ägs av Göteborgs stad 

och markanvisning för bostäderna har skett till Stena Fastigheter AB i samverkan med 

Magnus Månsson Fastigheter AB. 

Planens syfte är att ersätta befintligt äldreboende med nytt samt att skapa nya 

utbildningslokaler i form av en ny skola samt att möjliggöra att befintliga Önneredsskolan 

på sikt kan ersättas av en ny skolbyggnad. Planens syfte är även att öka bo-

stadsbeståndet, öka tryggheten och skapa en mer varierad bebyggelse med blandade 

upplåtelseformer och en varierad skala. Syftet med planen är även att förbättra till-

gänglighet för fotgängare och cyklister och att öka trafiksäkerheten. 

Detaljplanen följer ambitionerna i Strategi för utbyggnadsplanering, godkänd av 

Byggnadsnämnden 2014 samt Göteborgs stads budget 2020. 

Planen tas fram enligt PBL (2010:900) och drivs med utökat planförfarande. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planavtal har tecknats med intressenter.  

Fastighetskontoret bedömer att detaljplanen kommer att ge ett positivt resultat med ett 

netto på cirka 50 mkr  

Kommunens investeringsekonomi  

Fastighetskontorets beräkningar visar att Fastighetsnämnden får inkomster från 

markförsäljning och utgifter för byggnation av allmän plats i form av gata, torg, park, 

skyfall- och dagvattenåtgärder samt för förrättningskostnader.  

Kretslopp- och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgifter 

för utbyggnad av va-ledningar och förrättningskostnader för ledningsrätt.  

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-01-10 

Byggnadsnämnden 2020-02-07 

Diarienummer 0645/15 
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Agneta Runevad 
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Lokalnämnden får utgifter för rivning av befintliga lokaler, tillfälliga evakueringslokaler, 

byggnation av skolorna samt byggnation av äldreboendet.  

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi  

Fastighetsnämnden får intäkter från kommuninterna upplåtelser för skolor samt äldre-

boendet.  

Trafiknämnden får till viss del ökade kostnader för driften av anläggningen i form av 

ränta och avskrivningar samt för skötsel och underhåll av allmän plats gata och gång- och 

cykelväg.  

Park- och Naturnämnden får kostnader för driften av anläggningen i form av ränta och 

avskrivningar samt för skötsel och underhåll av park och torg.  

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för ränta 

och avskrivningar samt driften av va-ledningar.  

Lokalnämnden får kostnader för kommuninterna markupplåtelse, ränta och avskrivningar 

samt ökade driftskostnader för äldreboendet och skolorna. Lokalnämnden får intäkter från 

uthyrning av anläggningen. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören  

Exploatören utför och bekostar samtliga åtgärder inom den markanvisade kvarters-

marken.  

Exploatören får kostnader för markförvärv/markupplåtelse, lantmäteriförrättning, 

bygglov, utbyggnad inom den markanvisade kvartersmarken, erforderliga utredningar, 

anslutningsavgifter till el-, tele- och va-ledningar m.m.  

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare  

Fastighetsägarna till Önnered 64:2 har efter att detaljplanen vunnit laga kraft möjlighet att 

avstycka en fastighet. De får kostnader för lantmäteriförrättning, anslutningsavgifter för 

el-, tele- och va-ledningar. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Byggnaderna kommer att placeras på redan i anspråkstagen mark men i norr har marken 

tidigare använts för odlingslotter men är sedan några år tillbaka oanvänd och är 

övervuxen.  

Områdets naturvärden är främst knutna till träd. Träden bidrar med blomning, frön och 

bomöjligheter för både insekter och fåglar. Skatbon finns i många av träden.  

I norra delen av planområdet finns en grov pil med håligheter, som kan vara värdefull 

miljö för många lavar, insekter och svampar. Detta är ett särskilt skyddsvärt träd. Trädet 

och marken runt skyddas i planen genom prickad mark som inte tillåter någon be-

byggelse samt med en bestämmelse om att träden får endast fällas om de är sjuk eller 

utgör en säkerhetsrisk.  

Flera trädrader inom området bedöms vara biotopskyddad. Ett genomförande av planen 

innebär att tre av dessa trädrader påverkas och staden kommer att söka dispens hos 

länsstyrelsen för ersättning av dessa inom planområdet. Övriga alléer bedöms kunna ligga 

kvar vid ett genomförande av planen.  
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Enligt miljöförvaltningens beräkningar ligger kvävedioxidhalterna med god marginal 

under gällande miljökvalitetsnormer. Inga miljökvalitetsnormer för luft riskerar att 

överskridas. Miljöförvaltningen har bedömt att planen inte kräver några fortsatta 

utredningar för luftkvaliteten. 

Med avseende på miljökvalitetsnormerna görs bedömningen att planens genomförande 

inte kommer att påverka statusen för Askims fjord negativt. Detta grundar sig i att de 

totala föroreningsmängderna blir betydligt lägre än befintliga, om föreslagna 

reningslösningar anläggs.  

Om detaljplanen genomförs enligt bifogad dagvatten- och skyfallsutredning kommer 

anlagda utjämningsvolymer att minska översvämningsrisken vid dimensionerande regn 

samt minska föroreningsmängderna och därigenom möta gällande krav, bland annat 

gällande skyfallshantering och miljökvalitetsnormer. 

Föreslagen bebyggelse ligger precis i utkanten av ”övriga mellanstaden med högst 400 m 

från hållplatsläge”. och det finns goda möjligheter att utnyttja befintlig infrastruktur samt 

använda sig av närliggande kollektivtrafik. Det finns ett behov av ökad turtäthet för 

befintlig kollektivtrafik men i dagsläget har Västtrafik inga planer på att öka turtätheten. 

Tillgängligheten med kollektivtrafik förblir därmed oförändrad såvida inte ytterligare 

busslinjer eller tätare avgångar tillkommer. Detaljplanen medger utbyggnad av 

verksamhetslokaler och idrottshall i anslutning till befintliga bostäder vilket minkar 

behovet att ta bilen för vissa ärenden i framtiden. 

Detaljplanen innebär en ökad täthet och därmed en trafik i närmiljön. Samtliga planerade 

bostäder i projektet uppfyller funktionskrav enligt ”Vägledning för trafikbuller i 

planeringen” om planlösningarna anpassas efter bullersituationen, kan dock bli krångliga 

planlösningar i hörnlägenheter. Riktvärdet 50 dBA ekvivalent för skolgård avser ytor som 

är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet uppfylls för planerat skolgårdsområde 

Bullerberäkningarna visar att exploatering av bostäder, äldreboende samt skola medför en 

försumbar ökning av trafikbullernivåerna med upp till 2 dBA ekvivalent- samt 2 dBA 

maximal ljudnivå på befintliga bostäder längsmed Önneredsvägen med det bedöms inte 

ha en större negativ påverkan på befintlig miljö. Ljudnivåerna är redan idag över vad som 

anses vara god miljökvalitet enligt infrastrukturpropositionen men är inte i närheten av 

några åtgärdsnivåer. 

Planen bedöms överlag ha en positiv inverkan på möjligheterna att nå miljömålen då 

Trafikökningen i området bedöms som marginell i och sammantaget bedöms de positiva 

effekterna överväga de negativa. 

Bedömning ur social dimension 
Stadsdelen domineras i dagsläget av småhusbebyggelse där ca 82 % är småhus. 

Huvuddelen av lägenheterna som finns i stadsdelen är bostadsrätter. För att skapa en bra 

blandning i området är inriktningen för markanvisning att ca 70% av bostäderna ska 

byggas som hyresrätter och 30% som bostadsrätter.  Av de planerade hyresrätterna ska 

kommunen ha möjlighet att hyra 16 lägenheter om ca 40–45 kvm per lägenhet för bostad 

med särskild service (BmSS). Genom att planera för fler bostadstyper och möjliggöra för 

andra upplåtelseformer än de som dominerar området i dagsläget bidrar planen till ökad 

mångfald och jämställdhet.  
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Planförslaget kommer att bidra till att underlag för service inom området ökar och i 

anslutning till det nya torget kommer det att anordnas lokaler i bottenvåningen.  

Förslaget innebär även att Önneredsvägen barriäreffekt minskar i samband med att gatan 

får ett smalare körfält och förbättrade möjligheter att gå och cykla utmed gatan samt fler 

passager över gatan då de befintliga gångtunnlarna under Önneredsvägen ersätts med 

säkra passager i gatuplan. Detta ökar även tillgängligheten i området då dagens tunnlar 

inte är anpassade efter gällande tillgänglighetskrav. 

Genom att bebygga områden som idag är obefolkade och som kan upplevas som otrygga 

bidrar detaljplanen till en ökad trygghet då fler ögon mot gatan och gång- och cykelvägar 

ökar möjligheten att bli sedd ifall något skulle hända.  

En analys av området sociotopvärden visar att det finns ett behov i området av en 

mötesplats. Detaljplanen föreslår ett nytt torg i den södra delen av området i anslutning 

till den nya bebyggelsen, mellan det nya äldreboendet, skolan och idrottshallen. I 

bottenvåningen mot torget föreslås lokaler för centrumverksamhet.  

Med närliggande målpunkter som busshållplats, entré till äldreboende, idrottshall, skola 

och även bostäder bedöms torget ha goda förutsättningar som en levande plats utan att 

vara beroende av särskilda former för handel i kvarter E. Torgets strategiska placering 

mellan olika verksamheter för barn och äldre möjliggör även för olika generationer att 

mötas. 

Byggaktörerna Stena Fastigheter AB och Månsson Fastigheter AB har initierat ett 

dialogarbete där boende i området bjuds in till samtal om den pågående förändringen av 

området. Två dialogträffar har anordnats under maj 2019 och i november 2019. Vid det 

första tillfället deltog byggaktörerna samt tjänstemän från stadsbyggnadskontoret, 

fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen samt från 

stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg. Över 250 personer deltog vid första 

dialogtillfället och många synpunkter som framkom handlade om att det inte skulle 

byggas för högt i området. Det var många som ansåg att det inte skulle byggas över två 

våningar. En stor andel var oroliga kring ökad trafik och var parkering skulle ske. Många 

ansåg att det var bra att Önneredsskolan och Åkerhus skulle få nya lokaler och en del 

tyckte att det skulle vara bra med utökad service i området. Efter dialogen har förslaget 

anpassats så att en lägre skala hålls närmast de befintliga bostäderna, en skala om två till 

tre våningar där den översta våningen är takvåning. Ut mot Önneredsvägen föreslås en 

något högre skala i fyra våningar och fem våningar i anslutning till det planerade torget. 

De fastigheter som påverkas bedöms ha solförhållanden som klarar riktvärdena i 

Boverkets byggregler (BBR) och uppfyller även Boverkets tidigare vägledning, Solklart, 

om minst fem timmars sol mellan klockan 9:00-17:00 vid vår- och höst-dagjämning. 

Åkerhus äldreboendet byggdes under 1960-talet och har tjänat ut sin livslängd och staden 

är därför i stort behov nya lokaler.  Idag är det 102 lägenheter och enligt lokalsekretariatet 

finns det ett behov för ca 140-150 nya lägenheter vilket planen medger. Planförslaget 

möjliggör ett nytt modernt äldreboende norr om dagens mellan Önneredsvägen och 

befintligt radhusområde. Detaljplanen innehåller en byggrätt som gör det möjligt att 

anordna en samlingslokal motsvarande dagens träffpunkt. 
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Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 

beaktats vid framtagande av planförslaget. 

I planområdets södra del Önneredsskolan (F-9). Skolan är från 1970-talet och är byggd i 

en våning. Gällande detaljplan möjliggör inte någon högre byggrätt än i en våning vilket 

inte möjliggör för någon större sammanhängande och överblickbar skolgård. Planen 

möjliggör att skolbyggnaderna får uppförs i tre våningar, genom att möjliggöra en högre 

byggrätt för skolorna skapas mer utrymme för en större skolgård för eleverna som 

uppfyller stadens ytkrav enligt ramprogrammet för skola- och förskola vilket skapar goda 

förutsättningar för barnen. 

Gångtunnlarna ger idag en falsk trygghet då många korsar gatan i plan där det inte finns 

några övergångsställen idag. Genom att ta bort gångtunnlarna och ersätta dem med 

passager i plan samt att Önneredsvägen smalnas av erhålls bättre gång- och 

cykelmöjligheter längs gatan vilket skapar en tryggare och mer trafiksäker miljö. 

Torgets placering mellan olika verksamheter för barn och äldre möjliggör även för olika 

generationer att mötas.  

En SKA/BKA workshop har genomförts. Deltagare från stadens förvaltningar från 

byggaktörerna Stena Fastigheter och Månsson Fastigheter. Särskilt fokus lades på 

barnaspekten där deltagarna tilldelades roller där de skulle fokusera på att dokumentera 

barnkonsekvenserna utifrån åldersgrupperna 1-6 år, 7-13 år och 14-18 år.  

Ambitionen var även att arbetet med barnkonsekvensanalysen skulle fördjupas i ett arbete 

tillsammans med elever från Önneredsskolan som skulle ingå i EU projektet, IRIS, där 

Minecraft skulle användas som verktyg för dialogen med barnen. Önneredsskolan ansåg 

dock att de inte hade möjlighet att delta i arbetet så det fanns ingen möjlighet att 

genomföra denna fördjupning. 

I barnkonsekvensanalysen framkom bland annat att det idag fanns brister på mötesplatser 

och service i området och att Önneredsvägen idag upplevdes som en barriär. Detaljplanen 

möjliggör en ny modern skola för barnen med större skolgård än idag, tryggare passager 

över Önneredsvägen och bra mötesplats vid det nya torget. En ny idrottshall ökar även 

möjligheterna till aktivitet i området vilket ansågs positivt. Bättre- och tryggare gång-

cykelstråk erbjuder även ett alternativ till att ta bilen till olika forum. Inte minst skapar 

detta en självständighet hos barn. Risk för fortsatt låg turtäthet på kollektivtrafiken ansågs 

vara den största nackdelen med förslaget för barn.  

Stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret har träffat Västtrafik 29 augusti 2019 för att 

stämma av om det är möjligt att få till en bättre turtäthet inom området. Upphandlingen 

för kollektivtrafiken i västra Göteborg blir klar hösten 2019 och börjar gälla från och med 

december 2020 och sträcker sig fram till år 2030. Inom upphandlingen finns inget 

utrymme för att öka turtätheten på dagens kollektivtrafik såvida inte det sker en 

omfördelning av turerna i västra Göteborg. Behovet finns för att öka turtätheten då 

beläggningen på dagens kollektivtrafik är hög.  
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Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser 

2. Planbeskrivning 

Övriga handlingar 

3. Grundkarta 

4. Illustrationsritning  

5. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar 

6. Bullerutredning 

7. Förstudie dagvatten- och skyfall 

8. Geotekniskt och bergtekniskt utlåtande  

9. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 

10. Översiktlig naturvärdesbedömning 

11. Mobilitets- och parkeringsutredning för bostäder  

12. Mobilitets- och parkeringsutredning för skola och äldreboende 

13. Solstudie 
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Ärendet  
Byggnadsnämnden ska fatta beslut om att genomföra samråd om detaljplan för skola och 

bostäder m.m. vid Önneredsvägen inom stadsdelen Önnered.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet är beläget i stadsdelen Önnered, Önneredsvägen ca 10 km sydväst om 

Göteborg centrum och 2,5 km sydväst om Frölunda torg. Marken ägs av Göteborgs stad 

förutom Önnered 64:2 som är privatägd. Markanvisning för bostäderna har skett till Stena 

Fastigheter AB i samverkan med Magnus Månsson Fastigheter AB.  

Planens syfte är att ersätta befintligt äldreboende med nytt samt att skapa nya 

utbildningslokaler i form av en ny skola samt att på sikt möjliggöra att befintliga 

Önneredsskolan på sikt kan ersättas av en ny skolbyggnad. Planens syfte är även att öka 

bostadsbeståndet, öka tryggheten och skapa en mer varierad bebyggelse med blandade 

upplåtelseformer och en varierad skala. Syftet med planen är även att förbättra till-

gänglighet för fotgängare och cyklister och att öka trafiksäkerheten.  

Detaljplanen medger utbyggnad av nya utbildningslokaler vid Önneredsskolan samt att på 

sikt kunna ersätta befintlig byggnad med en ny modern skola. Detaljplanen möjliggör ett 

nytt äldreboende som planeras ersätta och utöka det befintliga vid Åkerhus. Planen 

medger även en utbyggnad av cirka 250 bostäder med olika bostadstyper och 

upplåtelseformer. I den södra delen av planområdet möjliggörs även ett nytt torg som kan 

bli en ny mötesplats i området med bebyggelse som har lokaler i bottenvåningen intill 

samt en ny idrottshall. Skalan på den föreslagna bebyggelsen är mellan fyra till fem 

våningar utmed Önneredsvägen och trappas ner till två till tre våningar mot den befintliga 

bebyggelsen. Planen medger en upprustning av Önneredsvägen och en avsmalning av 

dagens körfält för att ge plats åt en gångbana på den östra sidan av Önneredsvägen och en 

separerad gång- och cykelbana på den västra sidan.  

Detaljplanen innefattar även ett befintligt parhus i söder utmed Juteskärsgatan på 

fastigheten Önnered 64:2. Ingen ny byggrätt föreslås för denna fastighet men planen 

medger inrättande av lägenheter på fastigheten samt att bestämmelse om att tomten inte 

får delas tas bort. 

Föreslagen bebyggelse stämmer överens med Göteborgs Översiktsplan. Översiktsplanen 

anger ”bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor”. Detta omfattar bostäder, 

arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor mm. Blandning av bostäder och icke 

störande verksamhet är önskvärd.  

För området gäller ett flertal olika planer. Detaljplan 1480K-II-3821, som vann laga kraft 

år 1990. Stadsplan 1480K-II-3186, som vann laga kraft år 1966. Stadsplan 1480K-II-

3557, som vann laga kraft år 1980. Stadsplan 1480K-II-3358, som vann laga kraft år 

1972. Detaljplan 1480K-II-5010, som vann laga kraft 2009. Samtliga planers 

genomförandetid har gått ut. 

För del av planområdet gäller tomtindelning 1480K-III-6288 och 1480K-III-6653. 

Detaljplanen omfattar inget strandskydd.  
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Bakgrund 

Fastighetskontoret har inkommit med en ansökan om att upprätta detaljplan för bostäder, 

vård och skola inom Önnered 56:1 m.fl. fastigheter vid Önneredsvägen.  

Byggnadsnämnden beslutade 2015-10-27 om positivt planbesked med yrkande om att det 

fortsatta planarbetet inriktas mot kvartersbebyggelse i form av storgårdskvarter och att det 

fortsatta planarbetet inriktas mot en ökad exploateringsgrad.  

 

Ärendets handläggning 

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

Planen bedöms vara av den karaktären att den ska hanteras med utökat planförfarande och 

antas av kommunfullmäktige.  

Detaljplanen ingår i startplanen för 2018.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2015-10-27 att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för 

förskola och bostäder m.m. vid Önneredsvägen inom stadsdelarna 

Fiskebäck och Önnered införs i produktionsplanen för år 2017 

 
2016-05-17  att meddela sökande att kommunen avser att detaljplan för delning av 

fastigheten Önnered 64:2, ska ingå i Detaljplan för förskola och 

bostäder med mera vid Önneredsvägen 

 
2017-12-19 att godkänna startplan för år 2018 där detaljplanen ingår som Önnered 

56:1, skola och bostäder m.m. vid Önneredsvägen i 

produktionsplanen. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 

konstaterades att ett genomförande av planen kan antas inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning har 

inte har gjorts.  

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 62.  

Vid ett dialogtillfälle under våren 2019 framkom många synpunkter från närboende att 

det inte skulle byggas för högt i området. Förslaget har anpassats så att en lägre skala 

hålls mot de befintliga bostäderna i direkt anslutning till den befintliga bebyggelsen med 

två till tre våningar. Ut mot Önneredsvägen föreslås en något högre skala i fyra våningar 

och femvåningar i anslutning till det planerade torget. 

Redovisade solstudier visar på viss skuggpåverkan på omgivande fastigheter med 

anledningen att den föreslagna exploateringen. De fastigheter som påverkas bedöms ha 

solförhållanden som klarar riktvärdena i Boverkets byggregler (BBR) och uppfyller även 
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Boverkets tidigare vägledning, Solklart, om minst fem timmars sol mellan klockan 9:00-

17:00 vid vår- och höstdagjämning. 

Fler bostäder inom planområdet kommer att innebära någon ökning av trafiken på de 

närliggande gatorna men detta bedöms inte ha en betydande påverkan på trafikmiljön. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att tillkommande trafik inte medför någon större 

påverkar på det statliga vägnätet. 

Bullerberäkningarna visar att exploatering av bostäder, äldreboende samt skola medför 

försumbar ökning av trafikbullernivåerna, upp till 2 dBA ekvivalent- samt 2 dBA 

maximal ljudnivå för befintliga bostäder längs Önneredsvägen, d.v.s. det bedöms inte ha 

någon större negativ påverkan på befintlig miljö. Ljudnivåerna är redan idag över vad 

som anses vara god miljökvalitet enligt infrastrukturpropositionen men är inte i närheten 

av åtgärdsnivåer. 

Kontorets samlade bedömning utifrån rådande förhållanden samt baserat forskning från 

Boverkets vägledning är att den pågående hästverksamheten inte utgör någon risk eller 

störning för den planerade bebyggelsen utan att de kan samexistera.  

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

Planen bedöms generera ett behov av 88 skolplatser och 37 förskoleplatser. Skolplatserna 

samt ytterligare behov inom stadsdelen tillgodoses inom aktuell plan med utökade 

utbildningslokaler vid Önneredsskolan. Förskolebehovet tillgodoses delvis inom aktuell 

plan då en mindre förskola på två avdelningar medges inom kvarter E. Planens övriga 

förskolebehov tillgodoses vid en ny förskola som kommer att planeras vid 

Skattegårdsvägen. Vald lösning är avstämd med Lokalsekretariatet.  

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


