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Antagande av detaljplan för förskola vid 
Rosendalsgatan och ändring av del av 
stadsplan 1480K-II-3456 och 1480K-II-2673 
inom stadsdelen Sävenäs 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Anta detaljplan för förskola vid Rosendalsgatan inom stadsdelen Sävenäs, 

upprättad den 24 september 2019 och reviderad den 17 mars 2020. 

2. Anta ändring av del av stadsplan 1480K-II-3456 och 1480K-II-2673 inom 

stadsdelen Sävenäs, upprättad den 24 september 2019 och reviderad den 17 mars 

2020. 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra att en förskola med upp till åtta avdelningar i två 

plan kan byggas. Planområdet omfattar cirka 0,75 hektar. Större delen av planområdet 

ingår idag i fastigheten Sävenäs 104:1, med äldreboendet Björkekärrshus.  

Detaljplanen medger en förskola som bedöms rymma 144 barn om byggrätten utnyttjas 

fullt ut. Det innebär ca 30 kvadratmeter per gårdsyta per barn. Utifrån ett långsiktigt 

perspektiv bedöms det inte lämpligt att begränsa byggrätten ytterligare. När förskolans 

utformning studeras närmare får avvägning ske utifrån fler parametrar för att avgöra hur 

många barn förskolan ska komma att rymma. I bedömningen bör man även väga in 

förskolans möjligheter att utnyttja närliggande grönområden samt stadsdelens aktuella 

och framtida behov av förskoleplatser.  

Genom att placera förskolebyggnaden med långsidan utmed gatan bildas en bullerdämpad 

förskolegård. Lastzon till förskolans kök och för sophämtning samordnas och anläggs på 

kvartersmark mellan byggnad och gata. Nödvändig parkering för personal samt platser 

för att lämna och hämta förläggs också på kvartersmark. Befintlig återvinningsstation 

flyttas. 

På befintlig gångväg utmed Björkekärrshus kan allmänheten nå Stabbeskogen från söder 

och via naturstigar från bostadskvarteren i väster. Förskolans gård ska kunna utnyttjas av 

allmänheten på helger och kvällar. Längs fastighetsgränsen mot villorna i väster planteras 

en zon av växtlighet för att skapa ett avstånd mellan förskolans lekande barn och villornas 

privata tomter.   
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För delar av planområdet gäller tomtindelningsbestämmelser som reglerar hur marken får 

delas in i fastigheter. För att upphäva tomtindelningsbestämmelserna för hela de berörda 

fastigheterna är planområdet utökat. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planavtal har tecknats med fastighetskontoret. Planförslagets genomförande innebär, 

utöver byggnation av förskola och anläggande av förskolans gård, kostnader för sanering 

av mark, iordningställande av allmän plats och flytt av återvinningsstation. Kostnaderna 

för detaljplanens genomförande är avsatta i Fastighetskontorets investeringsbudget. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Fler förskoleplatser i området, som i övrigt till stor del består av bostäder, innebär kortare 

resor till och från förskolan. Tomten har även goda förbindelser för gående, cyklister och 

kollektivtrafikresenärer. 

Planens genomförande innebär att föroreningar inom planområdet saneras.  

Detaljplanen för förskola vid Rosendalsgatan bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan. 

Bedömning ur social dimension 
Förskolan får ett bra läge med närhet till kollektivtrafik och anslutning till cykelbanor. 

Tomten består i huvudsak av naturmark och ligger i anslutning till natur och parkmark 

som bevaras och utvecklas. En ny förskola i stadsdelen ger fler barn möjlighet att få en 

förskoleplats i närheten av sin bostad. Förskolans gård innebär ca 30 kvadratmeter per 

barn om förskolans byggrätt utnyttjas maximalt. Tomten ger god koppling mellan 

gårdsyta och byggnad vilket ökar tillgängligheten och möjligheterna för verksamheten att 

utnyttja hela gården. Ett stort antal barn ger högre slitage och påverkar möjligheterna att 

planera in växtlighet, i huvudsak på de delar av gården som är närmast byggnaden. På 

platsen finns mycket befintlig vegetation som kan sparas och ge gården en varierad 

utformning. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  

2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Granskningsutlåtande 

4. Fastighetsförteckning  

5. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  
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Ärendet  
Antagandebeslut angående förskola vid Rosendalsgatan och ändring av stadsplan 1480K-

II-3456 och 1480K-II-2673 där tomtindelningsbestämmelse tas bort.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planen innebär att en förskola i upp till två våningar med tillhörande förskolegård kan 

byggas för cirka 144 barn (åtta avdelningar). Befintlig naturmark med synliga hällar och 

vegetationen med ett varierat utbud av träd ska så långt möjligt bevaras. 

Genom att placera förskolebyggnaden med långsidan utmed gatan bildas en bullerdämpad 

förskolegård. Lastzon till förskolans kök och för sophämtning samordnas och anläggs på 

kvartersmark mellan byggnad och gata. Nödvändig parkering för personal samt platser 

för att lämna och hämta förläggs också på kvartersmark. Befintlig återvinningsstation 

flyttas. Längs fastighetsgränsen mot villorna i väster planteras en zon av växtlighet för att 

skapa ett avstånd mellan förskolans lekande barn och villornas privata tomter.   

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Det finns två gällande Stadsplaner för planområdet, (1480K-II-3456) från 1948 och 

Stadsplan (1480K-II-2673) från 1975. Genomförandetiderna har gått ut. 

För del av planområdet gäller tomtindelning 1480K-III-4493 och 1480K-III-4426. 

Bestämmelserna upphävs genom planförslaget.  

Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-09-24 att låta granska detaljplan förskola vid 

Rosendalsgatan och ändring av del av stadsplan 1480K-II-3456 och 1480K-II-2673. 

Granskning har hållits under tiden 9 oktober 2019 – 29 december 2019. Förslaget till 

detaljplan har under granskningstiden funnits tillgängligt 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 

redaktionell art och rör förtydliganden i texten.  

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:  

2015-12-17 att meddela fastighetskontoret att kommunen avser att start för detaljplan 

för Förskola vid Rosendalsgatan i Sävenäs 104:1, 747:107 inom Stadsdelen 

Sävenäs i Göteborg preliminärt införs i produktionsplanen för år 2015.  

att uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för förskola 

inom fastigheterna Sävenäs 104:1, 747:107 inom stadsdelen Säve-näs i 

Göteborg.  
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att uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att genomföra samråd om detalj-

plan för förskola inom fastigheterna Sävenäs 104:1, 747:107 inom 

stadsdelen Sävenäs i Göteborg. 

2019-09-24 Låta granska detaljplan för förskola vid Rosendalsgatan och ändring 

av del av stadsplan 1480K-II-3456 och 1480K-II-2673 inom stadsdelen 

Sävenäs 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Detaljplanen medger en förskola som bedöms rymma 144 barn om byggrätten utnyttjas 

fullt ut. Det innebär ca 30 kvadratmeter gårdsyta per barn. Utifrån ett långsiktigt 

perspektiv bedöms det inte lämpligt att begränsa byggrätten ytterligare. När förskolans 

utformning studeras närmare får avvägning ske utifrån fler parametrar för att avgöra hur 

många barn förskolan ska komma att rymma. I bedömningen bör man även väga in för-

skolans möjligheter att utnyttja närliggande grönområden samt stadsdelens aktuella och 

framtida behov av förskoleplatser. I närområdet finns ett flertal större naturområden. Norr 

om planområdet gränsar förskolan till naturmark där gångstråken ska förbättras så att det 

blir lätt att nå grönområdet Stabbeskogen. 

Förskolans genererar trafik som är marginell i jämförelser med övrig trafik på 

Rosendalsgatan. För att uppnå gällande riktvärden för förskolans gård krävs avskärmning 

i form av förskolans byggnad och eventuellt även skärmande plank. Bostäderna på den 

södra sidan om Rosendalsgatan kan få en marginell höjning av bullernivåerna i enstaka 

punkter på grund av reflektion av förskolans byggnad.  

Längs fastighetsgränsen mot villorna i väster planteras en zon av växtlighet för att skapa 

ett avstånd mellan förskolans lekande barn och villornas privata tomter.   

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under granskningen berör byggnadens storlek, 

barnens friyta, ökad trafik, buller från trafik och förskola samt ianspråktagande av 

naturmark.  

Från samrådet finns kvarstående erinringar avseende samma frågor.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram.  

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

redaktionell art och rör förtydliganden i texten.  
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