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Ändring av del av detaljplan för skola vid Grinnekullegatan  
inom stadsdelen Tuve i Göteborg  

Samrådsredogörelse  
 
 
Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 23 oktober 2018 att genomföra samråd för 
detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för yttrande under tiden 1 oktober 2019 – 
29 oktober 2019. 

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  
Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 
Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  
 

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör i huvudsak skolans placering och höjd. Berörda sakägare 
framför att den ändrade höjden i detaljplanen och placeringen av skolan som 
redovisats på skisser under samrådet påverkar dem negativt med avseende på 
utsikt och boendemiljö. Vidare har det inkommit synpunkter gällande 
trafiksäkerhet, ökad trafik och parkeringsplatser.  
Kontoret har bedömt att det finns skäl att se över skolans placering och föreslagen 
nockhöjd. Skissförslaget på skolan har därför ändrats mellan samråd och 
gransking. 
Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre 
ändringar i planhandlingarna.   
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till Lokalsekretariatet för kännedom 
och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 
  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 
Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetskontoret 
Har inget att erinra mot samrådshandlingen.  
Planområdet ägs av Göteborgs kommun och planändringen medför inga 
kommunala kostnader. 
Under planarbetet hämtar stadsbyggnadskontoret in utlåtande från 
fastighetskontorets geotekniker för att rätt bedömning hur vida geotekniken 
behöver utredas ytterligare eller ej.  
Kommentar: 
Noteras. Stadsbyggnadskontoret inväntar utlåtande från fastighetskontorets 
geotekniker före det att ändringen av detaljplan sänds ut på granskning. 
 

2. Trafikkontoret 
 
Trafiksäkerhet 
Transporter till skolan brukar ske med 12 m fordon, i detta fall kommer det 
innebära att backvändning kommer ske med LBn fordon så som 2- till 4-axliga 
stora lastbilar och stadsbussar (12 meter). Detta kommer påverka trafiksäkerheten 
negativt vid vändplatsen. Staket runt vändplatsen krävs om backvändning ska ske 
med LBn runt denna plats. 

Parkering 

Enligt planhandlingar skall parkering, för bilar och cyklar, för bostadsändamål 
lösas på kvartersmark. Cykelplatser ska redovisas samt vilket antal som behövs 
för verksamheten. Nuvarande parkeringstal som är föreslagen uppnår inte stadens 
riktlinjer då det är för få parkeringsplatser. En parkeringsberäkning krävs som 
visar att verksamhetens behov av parkeringsplatser tillgodoräknas. 

Ekonomi 
Trafikkontoret får ej några investerings- samt driftkostnader till följd av denna  
detaljplan.  
 
Kommentar: 
Noteras. Synpunkten sänds över till Lokalsekretariatet.  Gällande synpunkt på  
trafiksäkerhet och parkering se svar under Sammanfattning av synpunkter, trafik  
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och parkering. 
 

3. Lokalförvaltningen 
Lokalförvaltningen har följande synpunkter på rubricerade detaljplaneförslag. 

Detta kan ej ses som en ändring av detaljplan då det enligt de handlingar som kan 
hittas inom systemet för kartor (GOkart) endast finns befintlig stadsplan för 
aktuella fastigheter. 

Befintlig del av stadsplanen med beteckningen (A) omfattar fastigheterna Tuve 
46:1 och Tuve 46: 2. Rimligt vore att båda fastigheterna kan omfattas av 
föreslagen ny detaljplan med möjligheten att bygga i två våningar över hela den 
delen som omfattas av dagens stadsplan. 

Förslaget i detaljplanens illustration har inte den utformning vilket blir aktuellt att 
bygga på aktuell fastighet. Dock önskar Lokalnämnden att högsta byggnadshöjd 
används i stället för högsta nockhöjd och att högsta byggnadshöjd sätts till 9,00 
meter. 

Kommentar: 
Enligt övergångsbestämmelsen i Plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap 4§ så 
gäller stadsplaner som detaljplaner. Paragrafen uppger att stadsplaner och 
byggnadsplaner enligt byggnadslagen (1947:385) eller stadsplanelagen (1931:142, 
sådana äldre planer och bestämmelser som anges i 79 och 83 § sistnämnda lag 
samt avstyckningsplaner, till del inte omfattas av förordnade enligt 168§, skall 
gälla som detaljplaner som antagits med stöd av denna lag.  
Stadsbyggnadskontoret bedömning är därmed att detta planarbetet är en ändring 
av gällande detaljplan.  

Begäran om planbesked från fastighetskontoret avser enbart fastigheten Tuve 
46:2. För att kunna hantera en ändring i en befintlig detaljplan är det fördelaktigt 
om planområdet inte är för stort då detta påverkar sakägarkretsen under 
planarbetet. Stadsbyggnadskontorets bedömning är därmed att planområdets 
utbredning är väl avvägt.  

Gällande synpunkter på planbestämmelse om nockhöjd, se svar under 
Sammanfattning av synpunkter, skolans placering och höjd. 

 

4. Grundskoleförvaltningen 
Läget är strategiskt för skolverksamhet då det finns flera bostadsområden som 
omgärdar skolan; Arvesgärde, Brunnehagen, Grinnekullen och Hinnebäcken. Det 
finns goda kopplingar från dessa områden till skolan och ett nät av gång- och 
cykelbanor som eleverna kan använda utan att behöva vistas bland biltrafik. Även 
kopplingen mot Glöstorpsskolan och centrala Tuve är bra. Viktigt att dessa 
funktioner bibehålls och utvecklas. Befolkningsprognosen pekar på ett ökat antal 
barn i Tuve de kommande åren. 
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Förvaltningen tillstyrker förslaget till ändring av detaljplan för del av 
Grinnekullegatan. Läget är strategiskt för skolverksamhet då det finns flera 
bostadsområden som omgärdar skolan. Det finns goda kopplingar från de 
omkringliggande bostadsområdena till skolan och ett nät av gång- och cykelbanor 
som eleverna kan använda utan att behöva vistas bland biltrafik. Viktigt att dessa 
funktioner bibehålls och utvecklas samt att en lösning för transporter till och från 
skolan säkerställs. 

Kommentar: 
Noteras.  

5. Kretslopp och vatten 
Samrådsyttrande från Kretslopp och vatten finns tillgängligt i sin helhet hos 
stadsbyggnadskontoret, en sammanfattning redovisas nedan: 

Kretslopp och vatten ser följande behov av ändringar i planhandlingarna: 
• Komplettera plankartan med bestämmelsen: ”För att anslutning med 

självfall ska tillåtas, ska lägsta golvnivå vara minst 0,3 meter över 
marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt 
dag- och spillvattensystem.” 

•  Komplettera VA-stycket under kapitlet Teknisk försörjning med 
information om befintligt ledningsnät och anslutningsmöjligheter. 

• En enklare dagvatten- och skyfallsutredning måste tas fram och läggas till 
planhandlingarna. 

• Planbeskrivningen saknar texter om dagvattenhantering, påverkan på 
miljökvalitetsnormer och skyfallshantering. Dessa måste läggas till. 

• I kapitlet MKB/Behovsbedömning måste ställningstagandena om påverkan 
på miljökvalitetsnormer och miljöpåverkan gällande vatten motiveras 
starkare. Eftersom det inte finns någon dagvatten- och skyfallsanalys gjord 
är det inte möjligt att säga något om föroreningsmängder till recipienten 
eller hur skyfallssituationen i Tuve påverkas av planerad bebyggelse. 

• Planhandlingen måste beskriva hur planen påverkar 
markavvattningsföretaget i Kvillebäcken. 

• Beskriv i planhandlingarna hur fotbollsplanen kan användas för 
magasinering av skyfallshantering. 

 
 
Kommentar: 
Då det redan finns en gällande detaljplan med en byggrätt för allmänt ändamål är 
stadsbyggnadskontorets bedömning att en dagvatten- och skyfallsutredning inte 
behöver göras under processen för att ändra gällande detaljplan.  
 
Frågor om dagvatten och skyfall kan hanteras i samband med ansökan om 
bygglov och startbesked. Boverkets byggregler är den regelsamling som gäller vid 
nybyggnad av en byggnad, av den framgår att de tekniska egenskapskraven 
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behandlas av kommunen vid tekniskt samråd och startbesked. I Boverkets 
byggregler (BBR) står det följande om dagvatten: BBR 6:642: 
Dagvatteninstallationer ska kunna avleda regnvatten och smältvatten så att risken 
för översvämning, olycksfall eller skador på byggnader och mark begränsas. 
 
I skriften Dagvatten, så här gör vi, handbok för kommunal planering och 
förvaltningen beskrivs att om det aktuella området omfattas av detaljplan, gör 
Stadsbyggnadskontoret en uppföljning av den projekterade dagvattenlösningen så 
att den följer detaljplanens intentioner och inte bryter mot planbestämmelserna. 
Det är byggherrens ansvar att redovisa hur dagvatten är projekterat så att inte 
olägenheter uppkommer för omgivningen. Detta kan följas upp genom att 
kontrollpunkter gällande dagvatten inför i byggherrens kontrollplan.  
 
I och med att fastigheten Tuve 46:2 omfattas av en detaljplan och fastigheten är 
ansluten till allmänt dagvattenledningsnät bedöms det tillräckligt att 
omhändertagande om dagvatten och skyfall redovisas senast inför startbesked. 
 
Av nybyggnadskartan kommer det att framgå att ”För anslutning med självfall 
ska tillåtas, ska lägsta golvnivå vara minst 0,3 m över marknivå i 
förbindelsepunkt med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- 
spillvattensystem”. Informationen utgör dock inte en planbestämmelse enligt de 
allmänna råd om utformning av detaljplaner som Boverket tillhandahåller. 
Informationen tas därför inte med som en planbestämmelse. 
 
Länsstyrelsen befarar inte att Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs, se 
Länsstyrelsen samrådssvar under punkt 8. Stadsbyggnadskontoret bedömer därav 
inte att det är nödvändigt att ställningstaganden om påverkan på 
miljökvalitetsnormer och miljöpåverkan gällande vatten motiveras starkare i 
planbeskrivningen.  
 
Planbeskrivningen kompletteras under kapitlet teknisk försörjning med uppgifter 
om befintlig ledningsrätt och anslutningsmöjligheter samt dagvatten och skyfall. 
 
 

6. Park- och naturförvaltningen 
 
Beslutet om samrådsyttrande från Park- och naturnämnden och tjänsteskrivelse 
från ärendet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, men beslutet infogas 
inte i sin helhet i denna samrådsredogörelse.  

Sammanfattning av förvaltningens synpunkter 

Förvaltningen bedömer att innebörden och syftet med detaljplanen är positiv. Att 
de uppvuxna träd som finns inom området avses bevaras framhålls även som 
positivt. Park- och naturförvaltningen förvaltar ingen mark inom planområdet och 
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berörs därmed inte direkt av förslaget. I ett genomförandeskede kan dock 
omkringliggande ytor som förvaltas av park- och naturförvaltningen komma att 
beröras.  

Innebörden av planändringen medför att pågående verksamhet en tid kan behöva 
bedrivas i tillfälliga lokaler. Förvaltningen vill utifrån det understryka att 
uppställning av tillfälliga lokaler bör ske inom planområdet på kvartersmark. 
Detta för att fortsatt säkerställa allmänhetens tillgång till parkmark i området. 
Förslagsvis finns idrottsytor i planområdets norra delar som kan fungera för 
ändamålet. Dessa ytor är belägna inom kvartersmark och allmänhetens tillgång till 
parkmark skulle därför inte påverkas. 

Vid genomförande ska särskild försiktighet tas gentemot kringliggande parkmark. 
Inga slänter, utfyllnader, bergsschakter eller andra schaktarbeten, förstärkning av 
släntkrön och schaktväggar, arbetsupplag eller dylikt tillåts på planlagd park- eller 
naturmark utan medgivande från park- och naturförvaltningen.  

Kommentar: 
Noteras. Synpunkternas sänds över till Lokalsekretariatet för beaktning vid det 
fortsatta arbetet med att ta fram en förstudie av skolan och den fortsatta 
planeringen av projektet.    

 
7. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen 

 

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen tillstyrker fortsatt planarbete. Nämnden är 
dock inte enig. Demokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lämnat 
yttranden till sammanträdet i stadsdelsnämnden där samrådsyttrande från 
stadsdelsnämnden Norra Hisingen behandlades. Demokraterna har lämnat en 
anteckning till protokollet och reserverar sig till förmån för sitt eget yttrande. 
Beslutet från stadsdelsnämnden Norra Hisingen och tjänsteskrivelse från ärendet 
finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, men beslutet infogas inte i sin helhet 
i denna samrådsredogörelse.  

Sammanfattning av förvaltningens tjänsteutlåtande 

Förvaltningen har tidigare behandlat ärendet i en förprövning (planbesked) och 
föreslår att fortsatt planarbete tillstyrks givet att trafiksituationen vid skolan och 
genom bostadsområdet Grinnekullen studeras vidare. Läget är på flera sätt 
strategiskt för skolverksamhet och befolkningsprognosen pekar på ett ökat antal 
barn i Tuve de kommande åren. 

Kommentar: 
Noteras. Gällande trafiksituationen se svar under Sammanfattning av synpunkter, 
trafik och parkering. 
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

8. Länsstyrelsen 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av ändring av detaljplan 
enligt förslaget inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
• Mellankommunal samordning blir olämplig 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken 

för olyckor, översvämning eller erosion 
 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
 
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 
 
Kommentar: 
Noteras. 
 

9. Lantmäteriet 
 

Har inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: 
Noteras. 

 

Sakägare  
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. 
Personnamn har inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att 
möjliggöra att utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om 
personnamn som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  
 

10.  Skrivelse från fastighetsägare till Tuve 48:16, Tuve 48:15, Tuve 
48:17 

 
Synpunkter på detaljplanen och då framförallt på Idrottshallen 
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Har tagit del av den upprättade detaljplanen, som innebär att ni vill förändra den 
nu gällande stadsplanen från en nockhöjd på 7 meter till 14 meter. Kan utifrån den 
förändringen konstatera att det inte tagits någon hänsyn till oss boende på 
Grinnekullegatan, när det gäller placering av den tillhörande idrottshallen. 
Byggnad med angiven byggnadshöjd på 10 meter – med möjlighet på högsta 
nockhöjd av 14 meter - längdmåttet kan jag inte finna angivet, men uppskattas till 
35 – 40 meter, byggnaden kommer dessutom att byggas ca 12-13 meter närmare 
radhusområdet Grinnekullegatan än nuvarande skola. Denna storlek på byggnad, 
oavsett innehåll, finns inte inom vårt närområde – max två våningar – eller i 
angränsande områden. Om vi inte skall räkna Tuve ishall som på ett föredömligt 
sätt placerats inom motionsområdet, det finns även en hall i närheten av 
Glöstorpsskolan, placerad i den lägsta delen av det området. Vi kan ta det 
sistnämnda som ett dåligt exempel på hur det kan se ut, hel stor sida åt söder, utan 
fönster för att man inte vill ha in sol i hallen för att slippa reflexer och dylikt,  mot 
norr finns en liten fönsterrad. Vad de boende söder om denna hall tycker, vet jag 
inget om, men i detta fall är det inte jämförbart, då vi boende på Grinnekullegatan 
231 – 243 har kilometer lång utsikt. Se bif bild, tagen från G-g 237. (OBS att 
denna bild är tagen från övervåningen på radhuset ca 4,5 – 5 meter över 
marknivå.) Den tänkta hallen på Grinnekullegatan kan inte komma att skilja ut sig 
så mycket, hall är hall och kommer så att förbli. Vi vill inte ha denna typ av 
”Industribyggnad”, så nära vårt boende… 
Hade vi bott kustnära – med vår utsikt - så hade det inte varit möjligt att sätta upp 
en byggnad av den dimensionen framför ett väl etablerat villa-radhusområde, 
sedan början av 70-talet. 
 
I ”Detaljplanens innebörd och konsekvenser”, anger ni att det: ”har långa 
avstånd till till befintlig bebyggelse” samt  ”påverkar (inte) områdets karaktär på 
negativt sätt”.  
 Jag använder själv ordet ”lång utsikt” ovan, i meningen kilometer lång, så där 
måste jag ifrågasätta er användning av ordet ”långa”. Det är ca 30 met till östra 
gaveln på radhuslängan G-g 231 och knappt 40 met till G-g 233-243. 
Bedömningen att det inte påverkar områdets karaktär på negativt sätt, måste vara 
ett skrivfel. Kan annars bara skrivas av den som inte berörs av byggnationen, eller 
inte införskaffad väl kännedom om området Grinnekullegatan. 
 
MKB/Behovsbedömmning.  ”Planändringen bedöms inte innebära någon 
betydande miljöpåverkan,förändringen inte vara negativ för miljön.” Samma sak 
här, som ovan att naturligtvis påverkar det miljön, inte bara lite, det är stor 
påverkan. Då ordet miljö också avser omgivning eller omgivande förhållande, så 
förändras miljön för oss boende stort, vi som kommer att bo bakom en stor 
”Industrivägg”, för hallen kan aldrig utformas på annat sätt.  
 
Vårt förslag är att ni utnyttjar området så att inte idrottshallen blir en 
dominerande byggnad inom området, se bif bild med fotomontage av hallen, 
samma position på fotografen som ovan. Görs fotomontaget från nedre våning, 
kommer inget mer än himmelen ovan idrottshallen att synas. Avsikten är väl inte 
att vi grannar till skolan skall få vår närmiljö ödelagd, för att en ny skola skall 
uppföras. Arbeta om förslaget med idrottshallen, placera den i den norra delen, 
där kommer den att inte att upplevas på samma sätt som i den planerade 
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placeringen nära vårt boende. Då kan ni även använda taket fullt ut – på 
bakomliggande gemensamma skollokaler – till framtida solpaneler.  
Man erhåller också en mindre energivinst vid placering i norra delen av området, 
då det i direkt anslutning finns uppvuxen ”skog”, som vintertid avskärmar hallen 
från nordliga vindar, hallen är också i ett betydligt mer skyddat läge. Detta i sin 
tur får effekt även på byggnaderna söder om hallen, från direkt nedkylning  – 
energisparande/mindre värmekostnader. 
Placeras hallen i norrläge med en liten förskjutning mot väster, får man också en 
mycket bra avskärmning av den inre skolgården, vilket gynnar barnens 
utevistelse, som slipper en del av de nordliga vindarna. Tror att både lärare och 
elever skulle tycka att det vore skönt… 
Från söder och öster är skolgården/friytan väl avskärmad. 
 
Den nuvarande mindre sporthallen, som är placerad i den norra delen, bedömer 
jag har en nockhöjd på ca 7-9 meter och den upplevs inte som något direkt 
störande, med sin nuvarande placering.  
 
När ni nu planerar att bygga en ny skola som kommer att inrymma betydligt mer 
elever än tidigare, så kräver vi att ni inom vårt område Grinnekullegatan också ser 
till, så att så att väghållningen utförs på ett professionellt sätt. I dag har vi vid 
slutet av Grinnekullegatan, dagis/förskola, skola för handikappade samt 
Gunnestorpsskolan, så är det mycket lämnande och hämtande med privata bilar 
och färdtjänst.  Som det är idag så slutar plogbilen –vintertid- vid den södra 90 
gradiga kurvan, vänder och kör härifrån och på samma sätt gör också sandbilen, 
så är det oftast hela vintern. Någon gång per säsong har det skett att plogbilen kört 
fram till dagiset i norra änden av Grinnekullegatan. Har talat med chauffören vid 
något tillfälle, svaret är att de följer bara instruktionerna som de fått som 
entreprenör till kommunen. Här måste det till krafttag från kommunens sida så att 
vi som boende inte ständigt måste ringa och påtala att vår gata är oplogad och 
osandad, detta har nu pågått senaste 20-25 åren. 
 
Bilaga två bilder. 

1. Bild visande utsikt  
2. Fotomontage m hall  

 

 
Kommentar: 
Gällande planändringens miljöpåverkan så har kommunen och Länsstyrelsen gjort 
bedömningen att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Se 
Länsstyrelsens svar under punkt 8.  
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Rutiner och hantering av snöröjning och plogning ligger utanför processen med 
att ändra gällande detaljplan. Trafikkontoret är den förvaltning som ansvarar för 
snöröjning av allmänna vägar. Det går bra att framföra synpunkter gällande 
snöröjning till dem. 

För synpunkter gällande skolans placering och höjd se svar under rubrik, 
Sammanfattning av synpunkter, skolans placering och höjd. 
Gällande synpunkter på trafik se svar under rubrik, sammanfattning av 
synpunkter, trafik och parkering. 

11. Fastighetsägare Tuve 48:18 och Tuve 48:19 
 
Jag har följande synpunkter på ovan förslag och den föreslagna nya 
skolbyggnadsutformningen, vilket är ett avskräckande exempel på vad den nya 
detaljplanen kan leda till.  
 
Vänligen beakta bifogade foton som illustrerar hur utsikten från vårt hus skulle 
påverkas av en 14 m hög byggnad. Den föreslagna skolan/idrottshallen kommer 
dessutom ligga ytterligare ca 12 m närmare vårt hus än vad min bild visar, varför 
påverkan blir ännu större än vad jag illustrerat på fotot.  
 
Översiktsplanen framhåller bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. 
Och det är denna fantastiska blandning som en gång var avgörande för att vi valde 
att göra detta till vårt hem.  
 
Jag förstår ej och instämmer definitivt INTE med påståendet att förslaget att 
fördubbla tillåten maxhöjd från 7 till 14 meter ej skulle påverka områdets karaktär 
på något negativt sätt.  
 
Exemplet från idrottshallen vid den nyligen rivna Glöstorpsskolan med en enorm 
vägg som mest kan liknas vid en industrilokal är mycket avskräckande. Att lägga 
något liknande närmast befintlig bostadsbebyggelse och dessutom 12 m närmare 
än nuvarande skola, skulle på ett avgörande sätt förändra områdets karaktär.  
 
Dagen skola är byggd i en sluttning ner mot bäcken i norr, där den högsta delen av 
byggnaden ligger. Detta gör att den högsta delen av byggnaden kommer längst 
ifrån existerande bebyggelse och pga sluttningen inte ter sig så hög i förhållande 
till övrig bebyggelse och därför inte dominerar på samma sätt som gymnastiksalen 
i nya förslaget skulle göra. Varför inte titta på nuvarande utformning och få 
inspiration och lära från denna?  
 
Förslag 1:  
Bygg ej den nya skolan närmare befintlig bebyggelse än vad dagens skola är 
(””Planändringen bedöms inte innebära någon betydande miljöpå-verkan då den 
nya bebyggelsen föreslås på samma placering som befintlig skola.”)  
Förslag 2:  
Precisera maxhöjdsökningen inom planområdet, så att den delen av skolan som 
ligger närmast bebyggelse (söder) ej tillåts bli högre än absolut nödvändigt för att 
kunna bygga 2 våningar, exempelvis 8 meter. 
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Utdrag från samrådshandling sidan 6:  
”Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger Bebyggelseområde med grön- 
och rekreationsytor. Bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor 
med mera. Blandning av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd.”  
 
Utdrag från samrådshandling sidan 8:  
”Planbestämmelsen avseende nockhöjd bedöms inte behöva preciseras inom 
planområdet eftersom planområdet har långa avstånd till befintlig bebyggelse. 
Det bedöms inte finnas någon risk att en ny byggnad skuggar befintlig 
bebyggelse eller påverkar områdets karaktär på negativt sätt.” 
Utdrag från samrådshandling sidan 13:  
”Planändringen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan då den nya 
bebyggelsen föreslås på samma placering som befintlig skola. Då ingen 
ytterligare yta tas i anspråk för bebyggelse bedöms förändringen inte vara negativ 
för miljön.” 

 

Kommentar: 
Gällande planändringens miljöpåverkan så har kommunen och Länsstyrelsen gjort 
bedömningen att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Se 
Länsstyrelsens svar under punkt 8.  

För synpunkter gällande skolans placering och höjd se svar under rubrik, 
Sammanfattning av synpunkter, skolans placering och höjd. 
 

12. Fastighetsägare Tuve 48:12  
 
1. Insyn in till oss vill ej! 
2. Hög hus i vår kvarter passar inte in(miljön) 
3. Skuggningar? 
4. Utsikten? 
5. Solljus? 
 
Nej vill inte ha byggnad på höjden. 
  
Kommentar: 
För synpunkter gällande skolans placering och höjd se svar under rubrik, 
Sammanfattning av synpunkter, skolans placering och höjd. 
 

13. Fastighetsägare, Tuve 48:13  
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Motiv för överklagande: 

Undertecknad och min hustru har tagit del av förslaget till ändring för 
kommande ny skola. Den föreslagna byggnaden både till placering, storlek 
och utförande avviker stort i från de befintliga radhuslängorna stadsdelen. 

Den föreslagna byggnaden kommer starkt påverka utsikten samt förfula 
stadsbilden för de närmast boende. Därav detta överklagande. 

Diskussion; 
"I Detaljplanens innebörd och konsekvenser" anger ni att det har "långa avstånd 
till befintlig bebyggelse samt påverkar (inte) områdets karaktär på ett negativt 
sätt". 

 
Som närmsta granne är det svårt att förstå innebörden av ovanstående skrivning 
efter att vi har studerat föreslagna ändringar. 

Den föreslagna ändringen kommer även att påverka närmiljön på ett påtagligt sätt 
både under rivningsfasen och byggnationen. 

Sammanfattning: 

I vidsträckt mening innehåller förslaget flera ej genomtänkta delar. 

Placera hallen/skolan i den norra delen av området och projektet blir bättre för alla 
parter. Med ökat antal skolelever behövs även fler och bättre 
kommunikationsleder. 

 
Kommentar: 
Rubriken på inskickade synpunkter är motiv för överklagan, Inkommit yttrande 
ovan ses inte formellt som en överklagan därför att det kommenterar 
samrådshandlingarna. Överklagan av antagandebeslutet kan dock göras under en 
bestämd tid på tre veckor efter det att antagandebeslutet har meddelats på 
kommunens anslagstavla. 

Antagandebeslutet brukar anslås på anslagstavlan två veckor efter det att beslutet 
har tagits av byggnadsnämnden. En överklagan skickas antingen direkt till Mark- 
och miljödomstolen eller till stadsbyggnadskontoret som skickar den vidare till 
Mark- och miljödomstolen. 
Gällande skolans placering se svar under rubrik Sammanfattning av synpunkter, 
skolans placering och höjd.  
Gällande kommunikationsleder, se svar under Sammanfattning av synpunkter, 
Trafik och parkering. 
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14. Fastighetsägare, Tuve 47:18 
Varje ökning av elevantalet på någon av de tre skolor som ligger i slutet av 
Grinnekullegatan kommer ytterligare att påverka den redan mycket hårt 
trafikerade gatan. Förutom föräldrars lämning och hämtning av elever med bil så 
tillkommer trafik orsakad av personal, leveranser av mat och andra varor, besök 
mm. Gatan går mitt igenom ett mycket stort bostadsområde och gatan har många 
tillfartsvägar med dålig sikt.  

Jag anser att trafiken redan idag är överbelastad på morgonen och eftermiddagen. 
Ökad trafik skapar ökade buller- och ljudnivåer.  

Antalet parkeringsplatser är sedan länge ett problem för oss boende, skolpersonal 
och även föräldrar. Det framgår inte tillräckligt mycket i detaljplaneförslaget att 
man tagit möjligheten att lösa detta svåra problem.  

Att tillåta komplementbyggnader ända ut till ytterkanterna av planområdet är inte 
acceptabelt anser jag för radhus i vissa lägen i Grinnekullen och Hinnebäcken.  
Prickad mark saknas på förslaget till ny detaljplan. Det finns med i det nu 
gällande detaljplanen och man kan inte bara slopa detta för oss närboende så 
viktiga bestämmelse.  

Skötsel såsom snöplogning, sandning/saltning, rensopning o dyligt har ej skötts på 
Grinnekullegatan under många år. Undertecknad har bott här sedan området var 
nybyggt.  Vore bra om kommunen ser till att detta missförhållande rättas till nu i 
och speciellt om det blir en eventuell ökning av trafiken.  

Av tillägg till planbestämmelser framgår att underliggande detaljplan ska läsas 
jämsides 

Kommentar: 
Av tillägg till planbestämmelser framgår att underliggande detaljplan ska läsas 
jämsides Fullständiga bestämmelser finns i II-3259. Av bestämmelserna i II-3259 
framgår att det finns mark som inte får bebyggas så kallad prickad mark runt 
byggrätten. Utbredningen av marken som inte får bebyggas ändras inte. Området 
som inte får bebyggas är varierar i utsträckning och är mellan ca 6 m och 25 m 
brett se, infogad bild. 
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Rutiner och hantering av snöröjning och plogning ligger utanför processen med 
att ändra gällande detaljplan. Trafikkontoret är den förvaltning som ansvarar för 
snöröjning av allmänna vägar. Det går bra att framföra synpunkter gällande 
snöröjning till dem. 

Gällande synpunkter på trafik och parkering se svar under rubriken 
sammanfattning av synpunkter, trafik och parkering.  

15. Fastighetsägare, Tuve 48:11 
Vill härmed överklaga bygglovet som tilldelats skolan i vårt område. Vi har idag 
en utsikt som vi trivs bra med. Våra sovrum och vardagsrum vetter ut mot 
skolgården och följden av byggandet blir att skolan får en insyn i våra sovrum 
vilket inte känns tryggt. Vi har idag en vacker utsikt och boendemiljö som vi trivs 
bra med. Detta kommer pga bygglovet att förstöras. Vi önskar att bygglovet 
avslås. 

Kommentar: 
Inkommit yttrande ovan ses inte formellt som en överklagan därför att det 
kommenterar samrådshandlingarna. Överklagan av antagandebeslutet kan dock 
göras under en bestämd tid på tre veckor efter det att antagandebeslutet har 
meddelats på kommunens anslagstavla. 

Antagandebeslutet brukar anslås på anslagstavlan två veckor efter det att beslutet 
har tagits av byggnadsnämnden. En överklagan skickas antingen direkt till Mark- 
och miljödomstolen eller till stadsbyggnadskontoret som skickar den vidare till 
Mark- och miljödomstolen. 

Gällande synpunkter på skolans placering se svar under rubrik, sammanfattning 
av synpunkter, skolans placering och höjd. 
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16. Fastighetsägare, Tuve 48:12 

Vill ej ha en högbyggnad nära mitt hem. 
 

Kommentar: 
Gällande synpunkter på skolans placering se svar under rubrik, sammanfattning 
av synpunkter, skolans placering och höjd. 
 

17. Grinnekullegatans samfällighetsförening 
Styrelsen för Grinnekullens samfällighetsförening har läst igenom handlingarna 
och har synpunkter som vi vill lämna in. 

Med tanke på att befolkningsprognosen för Tuve beräknas öka med 820 invånare 
fram till 2022, varför det även finns skäl att tro att andelen barn i området kommer 
öka förstår Styrelsen inte varför man inte väljer att satsa på att bygga en fullskalig 
idrottshall där föreningar kan bedriva sportsliga idrottsaktiviteter. Borde 
kommunen inte säkerställa framtida behov om nu alla prognoser visar på en 
ökning av barn inom vårt område? Borde vi inte även säkerställa möjlighet till 
aktiviteter efter skolan för våra barn utan att behöva ta sig till andra delar av 
Göteborg? Här borde kommunen tänka långsiktigt.   

Styrelsen önskar även att man tittar över möjligheten att vrida byggnaden 180 
grader. Detta för att höjden på byggnaden som angränsar till vår mark skall bli 
lägre.  

Kommunen måste titta över säkerheten av tung byggtrafik under byggnationen 
och säkerställa våra barns säkerhet. Inom vårt område Grinnekullen bor det många 
barnfamiljer som dagligen promenerar inom vårt område men även korsar vägarna 
för att ta sig till olika förskolor runt om i Tuve. Tunga arbetsfordon på flera ton 
kan inte köra igenom vårt område dagligen. Detta skulle bli en otrygg tillvaro för 
våra barn då även kommunen valt att inte upprätta några övergångställen då 
trafikkontoret menar att det är en falsk trygghet med övergångsställen. Tunga 
arbetsfordon skulle även passera förbi Hisingsparken och Fruktträdgården 
(lekplats 513). Det finns inga parkeringsplatser samt övergångsställen.  Här leker 
barn dagligen och tunga arbetsfordon skulle leda till en potentiell dödsfälla för 
våra barn.  

Styrelsen önskar även få svar på hur kommunen planerar att säkerställa 
parkeringsplatser för byggarbetarna under byggnationen av den nya skolan.  Om 
det ej finns uppmärkta parkeringsplatser utan bilarna står runt omkring kan det 
leda till potentiella dödsfällor för våra barn. Då barnen springer runt och leker i 
området kan de lätt springa ut mellan två bilar och bli påkörda av en bil eller ett 
tungt arbetsfordon. Detta måste kommunen arbeta för att undvika.  
 

Även efter att bygget är avslutat måste kommunen säkerställa möjlighet till 
parkering. Både för skolans personal men även för besökande. I dagsläget finns 
det inga parkeringsplatser i angränsning till skolan. Det byggdes inte heller några 
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parkeringsplatser i samband med upprättande av utflyktslekplatserna i 
Hisingsparker. Detta har resulterat i att vår förening har tvingats till förändringar 
kring hur vi hanterar våra parkeringsplatser för våra boende i vårt område. Det har 
varit en kostnad för föreningen.  Vår förening vill inte behöva ta ytterligare 
kostnader för att kommunen inte planerar för parkeringsplatser när man gör 
förändringar.  

Kommentar: 
Se svar under rubrik Sammanfattning av synpunkter, storlek och användning av 
idrottshall samt trafik och parkering. 

 

Övriga 
 

18. Fastighetsägare till Tuve 48:120  
Är positiv till en ny skola som ersättare till dagens Gunnestorpsskola. Skolan och 
föreningslivet är i Stort behov av ytterligare en idrottshall anpassad för handboll 
och innebandy samt övriga idrotter. Därför yrkar jag på att idrottshallen får måtten 
20x40 meter för att bli godkänd som handbollshall.  

Kommentar: 
Se svar under rubrik Sammanfattning av synpunkter, storlek och användning av 
idrottshall. 
 

19. Fastighetsägare till Tuve 47:48  
Kan ni inte se över möjligheten att bygga en fullskalig innebandy/handbollshall, 
alltså 40x20m. Det hade varit ett viktigt tillskott i ungdomsidrotten på Hisingen då 
hallbrist är ett problem i nuläget. Eftersom det dessutom planeras för en stor skola 
med ca 600 elever kommer salen behöva delas med vikvägg under dagtid för att få 
ihop all tid som krävs för idrottsundervisningen. Att hallen som helhet då är större 
hade varit väldigt positivt även för idrottslärarna.   

Kommentar: 
Se svar under rubrik Sammanfattning av synpunkter, storlek och användning av 
idrottshall. 

20. Göteborgs parasportförbund  
Det har kommit till vår SDF vetskap (Göteborgs Parasportförbund) att en ny skola 
i Tuve är planerad för. Vi vill då passa på att å de våra paraföreningars vägnar 
(dryga 30 talet medlemsanslutna föreningar med verksamheter för personer med 
olika typer av funktionsnedsättningar) påpeka vikten av att idrottshallen som 
byggs i anslutning till skolan att den blir en så kallad 20x40 meter hall, som efter 
skoltid kan nyttjas av föreningsverksamheterna. Speciellt viktigt med fullmåttshall 
är det ex ute på Hisingen och i de nordöstra delarna av Göteborg, då många av 
våra föreningar därikring har svårare att hitta träningstider på den sidan av GBG i 
hallar som funkar för deltagarna (de flesta av dessa skolorna, i nämnda områden, 
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har oftast små, lite äldre och sämre hallar byggda i sin närhet - och sett ur ett 
tillgänglighetsperspektiv är och blir oftast dessa hallarna mer otillgängliga på 
grund sin litenhet... detta både för eventuella elever under skoltid som har en 
funktionsnedsättning och går på skolan = som skall idrotta däri dagtid samt såsom 
vi häri påpekat för föreningsverksamheten efter skoltid)… detta kan vi nu undvika 
att återigen återupprepa, genom att i anslutning till den nya skolan som skall 
byggas bygga en tillräckligt stor hall... att tänka mer tillgängligt lönar sig i 
längden = vi får fler personer i rörelse och får ett friskare GBG allmänt! 
  
Kommentar: 
Se svar under rubrik Sammanfattning av synpunkter, storlek och användning av 
idrottshall. 

Sammanfattning av synpunkter med 
kommentarer 
Inkomna yttrandet från fastighetsägare behandlar i stor utsträckning liknande 
synpunkter. Synpunkterna har sammanställts nedan och kommenteras av 
stadsbyggnadskontoret 

Skolan placering och höjd 
Efter samrådet har förändringar skett av de skisser som redovisar föreslagen 
skolbyggnad. Justeringarna har gjorts på grund av att det inkommit flera 
synpunkter gällande höjd och placering. De viktigaste justeringarna gällande 
skolan placering är följande. 
  

• Skolbyggnaden har fått justerat läge norrut på fastigheten och livar nu med 
övriga byggnader (förskola/särskola). Detta skapar ett större avstånd till 
grannar i söder vilket ger en mindre påverkan. 

  

• Byggnaden har gjorts mer kompakt genom att två våningar nyttjas fullt ut 
över hela ytan. Nockhöjden justeras från 14 m till 13 m då. Den tredje 
våningen på idrottshallen utgår. 

 

Justering av skissförslaget 

I skisserna från samrådet från Norconsult, 2020-06-24 på sidan fem finns det en 
sektionsritning i skala 1:750 som redovisar föreslagen skolbyggnad i relation till 
radhusbebyggelsen på Grinnekullegatan och flerbostadshusen i Arvesgärde. I 
skisser från Norconsult från 2020-03-09 som ställs ut under granskningen så finns 
samma sektion redovisad på nytt, men med ändringar av höjd och antal våningar 
på idrottshallen. 
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Figur 1 Skiss från samrådsförslaget som redovisar föreslagen sektion av skolbyggnad, skiss från 2019-06-24. 

 

 
Figur 2 Skissen har justerats mellan samråd och granskning. Justeringen innebär att idrottshallens höjd har 
sänkts, skiss från 2020-03-09. 

 
På situationsplanerna syns den förändring som skett av skolans placering och 
utbredning. 

 

 

Figur 3. Situationsplan från samrådet. Norconsult 2019-06-24 
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Figur 4. Situationsplan från granskning. Norconsult 2020-03-09 

Efter samrådet har skolan och idrottshallens placering diskuterats. Under samrådet 
har det inkommit förslag om att rotera skolbyggnaden 180 grader. På grund av 
fastighetens förutsättningar finns det begränsningar i hur långt i norr en byggnad 
kan placeras. I norra delen av fastigheten så sluttar marken neråt, detta innebär att 
en rotering av skolbyggnaden och ytterligare förskjutning av byggnaden åt norr 
skulle innebära mer omfattande markarbeten vid nybyggnationen, vilket innebär 
en högre kostnad för skolbyggnaden. Skisserna har justerats så att byggnaden 
skjuts så mycket åt norr som möjligt med hänseende till fastighets förutsättningar. 

Beträffande att placera idrottshallen i den norra delen av fastigheten så finns det 
svårigheter med den placeringen grund av att det finns önskemål att ha angöring 
och parkering i nära anslutning till idrottshallen. Detta för att det ska bli enkelt att 
nyttja idrottshallen även efter skoltid.  

Olägenhet  

Det har inkommit synpunkter gällande att idrottshallens placering och storlek 
utgör en olägenhet för vissa boende på Grinnekullegatan. Efter samrådet har 
skisserna av skolbyggnaden justerats så att hela skolbyggnaden är i två våningar, 
se figur 1 och 2. Oavsett om det är funktionen klassrum, matsal eller idrottshall 
som placeras närmast radhusen på Grinnekullegatan så kommer byggnaden ha två 
våningar. För att skolans behov av klassrum, matsal och andra funktioner ska 
kunna tillgodoses så behöver skolbyggnaden ha två våningar. Det finns därav 
ingen möjlighet att sänka byggnaden ytterligare. Skolbyggnadens placering har 
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även justerats åt norr för att skapa längre avstånd mellan skolbyggnaden och 
radhusbebyggelsen. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att skolbyggnaden efter justeringar av höjd 
och placering inte utgör en betydande olägenhet. I bedömningen av vad som i det 
enskilda fallet är att betrakta som betydande olägenhet för omgivningen måste 
även beaktas områdets karaktär och förhållandena på orten (Plan- och bygglagen). 
Som exempel är skymd utsikt och insyn ofta oundvikligt i tätbebyggda områden. 
Det är ca 40 meter mellan föreslagen skolbyggnad och radhusbebyggelsen på 
Grinnekullegatan. Det finns även träd och vegetation mellan byggnaderna. Utifrån 
förhållandena på platsen bedöms inte skolbyggnaden utgöra en betydande 
olägenhet för boende på Grinnekullegatan. 

Planbestämmelser 

Gällande detaljplan har en byggnadshöjd på 7 m. Förenklat uttryckt kan sägas att 
bestämmelser om byggnadshöjd reglerar avståndet från markplanet till skärningen 
mellan fasadplanet och ett takplan med 45 graders lutning. Se figur 5: 

 

Figur 5. Illustration från Boverket 

 

Figur 6. Illustration från Boverket 

Detta innebär att nockhöjden på befintlig skolbyggnad inte regleras i dagsläget. 
Inför samrådet diskuterades hur vida planförslaget skulle reglera byggnadshöjd 
eller nockhöjd. Begreppet byggnadshöjd är idag svårt att definiera då rättspraxis 
runt begreppet har förändrats. Vid bedömningen av byggnadshöjd så ska hänsyn 
tas till vilken fasad som anses vara beräkningsgrundande, eventuell utskjutande 
byggnadsdelar så som takkupor, frontespiser etc. Detta har lett till att 
överprövande instanser så som Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen och 
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Mark- och miljööverdomstolen i flera fall gjort olika bedömningar av hur 
byggnadshöjd ska beräknas. Boverket föreslår att begreppet utgår i de föreskrifter 
och allmänna råd för redovisning av reglering i detaljplan som beräknas börja 
gälla från 1 juli 2020.  Detta gör att det idag är svårt att hantera begreppet 
byggnadshöjd vid prövning av bygglov. Därför bedömdes högsta nockhöjd vara 
en lämpligare planbestämmelse.  

För projektet är det önskvärt att ha en generell planbestämmelse avseende 
nockhöjd. För att kunna sätta olika bestämmelser avseende nockhöjd inom 
planområdet så skulle hela skolbyggnaden behöva ritas igenom. I och med att det i 
detta skede inte finns färdiga ritningar på skolbyggnaden så är det svårt att 
anpassa skisserna till olika nockhöjder. Slutsatsen är att det bedöms mest lämpligt 
att ha en generell nockhöjd för hela planområdet för att inte låsa utformningen av 
skolbyggnaden i detta skede.  

Föreslagen nockhöjd på 14 m sattes med visst övermått för att ta höjd för 
eventuella fläktrum och installationer på taket. Vidare beräkningar av nockhöjden 
har därefter skett och stadsbyggnadskontoret har tillsammans med 
lokalsekretariatet kommit fram till att en nockhöjd på 13 m är tillräcklig. Därför 
ändras planbestämmelsen gällande högsta nockhöjd från 14 m till 13 m.  

Av tillägg till planbestämmelser framgår att underliggande detaljplan ska läsas 
jämsides. Fullständiga bestämmelser finns i II-3259. Av bestämmelserna i II-3259 
framgår att det finns mark som icke får bebyggas så kallad prickad mark runt 
byggrätten. Utbredningen av marken som icke får bebyggas ändras inte. 
Ändringen av detaljplanen innebär ingen möjlighet att placera en byggnad 
närmare befintliga bebyggelse än vad som finns idag. För att förtydliga att det 
finns mark som icke får bebyggas har justering skett av tillägg till plankarta så att 
det framgår var det finns mark som icke får bebyggas. Lydelsen uppdateras från 
mark som icke får bebyggas till mark som inte får förses med byggnad för att 
förtydliga syftet med planbestämmelsen. 

Storlek och användning av idrottshallen 
Storleken på idrottshallen hanteras under det fortsatta arbetet med att ta fram en 
förstudie för skolan. Detta arbete sker i dialog mellan lokalsekretariatet och idrott 
och föreningsnämnden. Detta arbete sker utanför processen med att ändra 
detaljplanen. 

Den exakta storleken och utformningen av idrottshallen är inte fastställd i detta 
skede, den prövas i samband med ansökan om bygglov vilket sker efter det att 
ändringen av detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft.   

I och med att det inte finns några begränsningar gällande byggnadsarea eller 
annan area i gällande detaljplan finns det inga hinder i gällande detaljplan eller i 
förslaget till ändringen av detaljplanen för att pröva en idrottshall som är större än 
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18 x 36 m, vilket är den föreslagna storleken i skisserna från 2020-03-09. Höjden 
på idrottshallen begränsas av planbestämmelsen som reglerar nockhöjden. 

Synpunkterna har sänts över till Lokalsekretariatet. 

Trafik och parkering 
Efter samrådet har en stadsbyggnadskontoret diskuterat trafikfrågan och tittat på 
möjliga tillfarter till skolan. Idag kan skolan nås via bilfria gång- och cykelvägar 
vilket både stadsdelsnämnden (se punkt 7) och grundskoleförvaltningen (se punkt 
4) framför som positivt. Det finns även två stycken busshållplatser på 
gångavstånd, Brunnehagen och Hinnebäcksgatan. Sammantaget finns det goda 
förutsättningar att nå skolan utan att använda sig av bil. Skolan ligger omgärdad 
av flera bostadsområden; Arvesgärde, Brunnehagen, Grinnekullen och 
Hinnebäcken. Om ytterligare en väg skulle dras med tillfart till skolan så skulle 
den behöva dras genom befintliga bostadsområden eller i anslutning till befintliga 
gång- och cykelvägar. I Göteborg stads finns en trafikstrategi för år 2035. En 
kalkyl har gjorts av hur en skola av föreslagen storlek förväntas påverka antalet 
resor med bil, kollektivtrafik och gång- och cykel till år 2035. Den visar att 
bilresandet förväntas minska med ca 18 %. 

 

Figur 7. Kalkyl över förväntade resor. 

Utifrån att det finns goda förutsättningar att nå kommande skolbyggnad via gång- 
och cykel och ytterligare tillfart skulle innebära ingrepp i befintliga 
bostadsområden samt att antalet bilresor beräknas minska så bedöms det inte 
lämpligt att tillskapa ytterligare tillfart för biltrafik.  

En komplettering med beräkning av parkering och cykelparkering har skett. Den 
visar på att förslaget bedöms genererar 30 st parkeringsplatser varav två stycken 
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handikappsparkeringar. Cykelplatserna beräknas till 170 st. Redovisning av 
föreslagen placering för parkeringsplatser framgår av de reviderade skisserna från 
Norconsult från 2020-03-09. Skisserna har även kompletteras så att det redovisar 
vändradie för lastbil och bil. 

Under samrådstiden har Trafikkontoret gjort platsbesök vid nuvarande skola och 
tittat på tillfarten och trafiksäkerheten vid skolan. För att nå vändplatsen med bil 
behöver bilarna passera en korsning där bilar och gång- och cykeltrafik möts. 
Därefter kan bilarna köra in till vändplatsen vid Grinnekullegatan. Vändplatsen 
vid Grinnekullegatan ligger delvis utanför det område som ingår i förslaget till 
ändring av detaljplanen. Trafikkontorets bedömning är att korsningen har en 
godtagbar trafiksäkerhet då korsningen är förhöjd och det finns markeringar på 
asfalten som föraren hinner upptäcka före det att gång och cykelvägen passeras. 
Det finns även skyltning med anvisningmärke som visar när föraren lämnar 
vändplatsen. Då nuvarande trafiklösning bedöms godtagbar är kontorets 
bedömning att inga ytterligare åtgärder gällande trafiksäkerheten behöver 
genomföras.  

 

 

Figur 8. Korsning före vändplats vid Grinnekullegatan. 

Beträffande byggtrafik så det en fråga som hanteras under genomförandefasen. 
Entreprenören ansvarar för trafiksäkerheten efter att denne har fått godkännande 
och starttillstånd från Trafikkontoret.  

Ändringar  
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget.  
Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

• Skissförslaget på den nya skolan har justerats avseende höjd och placering. 

• Planbestämmelsen om högsta nockhöjd ändras från 14 m till 13 m. 

• Tillägg till plankarta justeras och förtydligas genom att mark som inte får 
bebyggas i med byggnad redovisas. 
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• Planbeskrivningen kompletteras med information om geoteknik och vatten 
och avlopp. 
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Samrådsyttrande för ändring av del av detaljplan II-
3259 för skola vid Grinnekullegatan inom stadsdelen 
Tuve i Göteborg stad, Västra Götalands län
Handlingar daterade oktober 2019 för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900), 
standardförfarande.

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av ändring av detaljplan 
enligt förslaget inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt
 Mellankommunal samordning blir olämplig
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till 

risken för olyckor, översvämning eller erosion 

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Detta ärende har planhandläggare Matea Corkovic beslutat.

Matea Corkovic

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R85
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