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Ärendet 

Diarienummer: 0416/20 

Handläggare:  Fredrik Söderberg 

SDN-område:  Norra Hisingen 

Fastighet:  Gunnesby 2:8 

Sökande:  Nischer Properties AB  

Medgivande finns från berörda fastighetsägare där sökanden inte äger marken. 

Området ligger ca 3 km norr om Säve samhälle, vid Kongahällavägen, och omfattar ca 14 

ha. Marken utgör idag huvudsakligen obebyggd natur.  

Förslaget innehåller ca 150 bostäder, samt förskola med 2 avdelningar. Totalt ca 18 500 

kvm bruttoarea. 

Förslaget illustrerar enfamiljshus, parhus och olika stora radhus, totalt föreslås minst 130 

bostäder, med p-tal på minst 1. Utöver bostäder föreslås en förskola med 2 avdelningar 

och ett BmSS eller Trygghetsboende med ca 20 lägenheter. Härutöver föreslås ytor för 

gemensamhetsaktiviteter. Möjligheten att anpassa storleken på förskolan med fler 

avdelningar finns, och sökande är även öppna för äldreboende i området. 

 

Illustrationsplan ur ansökan 
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Styrande dokument och tidigare beslut 

I översiktsplanen finns en strategi och utbyggnadsordning. Fortsatt planering i Göteborgs 

Stad ska i första hand ske med inriktning mot komplettering av den byggda staden i 

kombination med byggande i strategiska knutpunkter. Områden i centrala staden och den 

s.k. Mellanstaden är prioriterade. Det aktuella området ligger inom ”Ytterstaden - 

framtida utvecklingsområden”, vilket beskrivs på följande sätt: Ge möjligheter till ny 

bebyggelse på längre sikt. Satsa på kraftfull kollektivtrafik och övrig infrastruktur innan 

exploatering. Ta hänsyn till värdefull natur- och kulturmiljö. För att skapa ett bra 

underlag för kollektivtrafik med hög kvalitet krävs att dessa områden byggs ut som stråk 

med tillräcklig täthet. 

Översiktsplanens markanvändningskarta anger för hela området R2 – Utredningsområde 

för stadsutveckling och R11 – Område för jordbruk utanför detaljplan. 

Med Utredningsområde för stadsutveckling avses framtida utbyggnadsområden för 

bostäder och verksamheter, handel, serviceanläggningar och andra anläggningar som inte 

är störande för omgivningen, samt övrig bebyggelse knuten till staden. Ingen utbyggnad 

kan förväntas innan områdena kan försörjas med god kollektivtrafik. Stor återhållsamhet 

ska iakttas mot ny bebyggelse. Ingen ny bebyggelse som kan antas förhindra en lämplig 

framtida planläggning av staden bör tillåtas. Pågående markanvändning gäller tills vidare. 

Fördjupat planeringsunderlag krävs innan utbyggnad aktualiseras i områdena. 

Med Område för jordbruk utanför detaljplan avses områden i stadens närområde, där 

jordbruk och djurhållning bedrivs i olika former. Områdena kan också ha betydelse för 

naturvården och friluftslivet, och ingå i värdefulla kulturlandskap med vacker 

landskapsbild. Områdena är en framtida resurs för stadens försörjning och ekologiska 

balans. Delar av områdena kan komma att bebyggas på mycket lång sikt. Stor 

restriktivitet ska iakttas mot ny bebyggelse och nya anläggningar annat än sådana som har 

med områdenas funktion som jordbruksområden att göra. 

Föreslagen bebyggelse ligger utanför de prioriterade utbyggnadsområdena och utanför 

mellanstaden som Strategi för utbyggnadsplanering omfattar. 

Området omfattas inte av någon detaljplan. 

Bedömning 

Översiktlig planering 

Förslaget strider mot översiktsplanen. Området kan komma att bli aktuellt att bebygga, 

men först på lång sikt och inte innan området kan försörjas med god kollektivtrafik och 

övrig infrastruktur.  

Om planering för ny bebyggelse påbörjas enligt begäran, finns knappast skäl att därefter 

neka fortsatt exploatering inom det framtida utbyggnadsområdet. En utveckling här 

behöver därför ses i ett större sammanhang, vilket även framhålls i översiktsplanen 

genom att krav ställs på fördjupat planeringsunderlag innan utbyggnad. 

Förslaget ligger inte i linje med intentionerna i Strategi för utbyggnadsplanering och 

Trafikstrategin. Målsättningen är att fler resor ska ske till fots, med cykel och 
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kollektivtrafik. För att åstadkomma detta behöver stadens utveckling framför allt 

koncentreras kring platser med god kollektivtrafiktillgänglighet och nära avstånd till 

målpunkter såsom affärer, skolor och arbetsplatser. 

En utredning om Göteborgs ytterstadsområdena pågår. Syftet med utredningen är att, på 

en översiktlig nivå, beskriva förutsättningar och konsekvenser av att ta i anspråk områden 

i ytterstaden för ny bebyggelse. I rapporten ingår de områden i ytterstaden som markeras 

som utredningsområden för blandad stadsbebyggelse eller framtida planeringsreserv i 

samrådshandlingen till ny översiktsplan, däribland aktuellt område, Gunnesby 2:8. 

Positiva beslut om ny bebyggelse inom dessa områden bör avvakta utredningens slutsats 

och efterföljande beslut genom ny översiktsplan. 

 

Förslaget 

Områdets lokalisering är den underliggande faktorn som på ett flertal sätt gör förslaget 

olämpligt. Därför har någon djupare bedömning av förslagets bebyggelsestruktur och 

byggnadsvolymer, eller lämpligheten på platsen inom fastigheten, inte gjorts.  

Översiktligt kan konstateras att fornlämningar, naturvärden och topografi/tillgänglighet är 

exempel på sådant som kan utgöra hinder eller problem för föreslagen bebyggelse på 

platsen. 

Förslagets innehåll bidrar med fler småhus men spär på en ensidig upplåtelseform i 

primärområdet Säve som idag till 95 procent består av småhus. 

Offentlig och kommersiell service  

I närområdet finns ingen service. Ca 8–10 km bort finns Kungälv, Bohus och Tuve med 

större serviceutbud. Förutsättningarna för ett enkelt vardagsliv utan bilberoende är dåliga. 

Förslaget innehåller en förskola med två avdelningar vilket täcker de omkring 25 

tillkommande förskolebarnen som projektet genererar enligt stadens schablonberäkning 

för nybyggnation av bostäder.  

Enligt schablonberäkningen är ca 50 barn i grundskoleåldern. Det finns skäl att tro att den 

här typen av byggnationen till stor del kommer att generera inflyttning av barnfamiljer till 

området varför förskolans- och skolans kapacitet i Säve som helhet behöver utredas 

vidare. 

Trafik och parkering 

Förutsättningarna för hållbart resande till och från det föreslagna exploateringsområdet 

bedöms som mycket dåliga.  

• Exploateringsområdet ligger på långt avstånd från större målpunkter och 

arbetsplatsområden i Göteborg och Kungälv. Lokala målpunkter saknas nästan helt.  

• Bussen avgår en gång per timme från befintliga hållplatser och bussens restid till 

centrala Göteborg bedöms inte vara konkurrenskraftig i förhållande till bilens 

restider. Den tänkta exploateringen bedöms inte utgöra tillräckligt underlag för att 

utöka bussens turtäthet väsentligt.   



 

Förprövningsrapport 6 (15) 

Planbesked för bostäder med mera vid Kongahällavägen (Gunnesby 2:8) inom 
stadsdelen Säve, dnr 0416/20 

 

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-07-02 

• De föreslagna p-talen (minst 1) tangerar den övre gränsen för p-tal enligt riktlinjer för 

mobilitet och parkering. Det innebär att biltillgängligheten i området kommer att vara 

mycket god.  

• Cykelvägar saknas helt i anslutning till föreslaget exploateringsområde. Det innebär 

att cyklister kommer att behöva cykla i blandtrafik längs framförallt 

Kongahällavägen. 

Andelen resor som kommer att genomföras till fots, med cykel eller med kollektivtrafik 

bedöms således bli lågt.  

Trafikkontoret har utifrån en översiktlig bedömning av föreslagen gatustruktur inom 

exploateringsområdet sett att gatorna kommer att få kraftiga lutningar. Det innebär att 

tillgängligheten inom området riskerar att bli mindre god. Trafikkontoret har som riktlinje 

att lutningen för allmän plats gata inte bör överstiga 5 procent. Med tanke på att förskola 

och eventuellt äldreboende eller BmSS planeras inom området är det sannolikt att 

åtminstone delar av föreslagna gator behöver vara allmän plats.  

Teknisk försörjning 

Kretslopp och vatten ställer sig kritiska till planförslaget. Genomförande av planen skulle 

innebära en mycket stor tröskelinvestering för förvaltningen.  

Planområdet ligger cirka 3 km utanför Kretslopp och vattens verksamhetsområde och 

planeras i dagsläget inte att tas in i verksamhetsområdet. För att området ska få tillgång 

till allmänt VA-ledningsnät krävs i dagsläget en utbyggnad på ungefär 3000 meter utanför 

planområdet och cirka 2500 meter innanför planområdet. Utöver ledningar krävs 

troligtvis minst en ny tryckstegringspumpstation för dricksvatten och uppskattningsvis 

två nya spillvattenpumpstationer. Kostnaden för utbyggnad av dricksvatten- och 

spillvattenledningar enligt ovan har grovt uppskattats till omkring 100 miljoner kronor. 

Denna uppskattning är mycket osäker och innefattar inte de kapacitetshöjande åtgärderna 

som kommer krävas. 

Göteborg Energi har ett väl utbyggt elnät i området med kapacitet för att ansluta tänkt 

nybyggnation. Det skulle dock behöva byggas en ny nätstation centralt i föreslagna 

området. 

Natur och kulturmiljö 

Miljöförvaltningen anser att en naturvärdesinventering bör utföras, då fastigheten består 

av delvis skogsmark växlande med öppenmark. 

Inom området finns tre fornlämningar i form av förhistoriska boplatser (Säve 248:1, 

251:1 och 252:1). Ytterligare fornlämningar och lösfynd i närområdet, bland annat av 

stenåldersyxor, visar att även okända fornlämningar kan finnas inom området. En 

arkeologisk utredning av planområdet krävs då okända fornlämningar kan finnas inom 

ytan. Resultatet av utredningen kan innebära att det tillkommer kulturvärden som ska 

beaktas i framtida plan. 
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Slutsats 

Sammanfattning och slutsats 

Området ligger ca 3 km norr om Säve samhälle, vid Kongahällavägen. Marken utgör idag 

huvudsakligen obebyggd natur. Förslaget innehåller ca 150 bostäder i enfamiljshus, 

parhus och olika stora radhus, samt en förskola med 2 avdelningar.  

Förslaget strider mot översiktsplanen och ligger inte i linje med intentionerna i Strategi 

för utbyggnadsplanering och Trafikstrategin. Området kan komma att bli aktuellt att 

bebygga, men först på lång sikt och inte innan området kan försörjas med god 

kollektivtrafik och övrig infrastruktur.  

Genomförande av planen skulle innebära en mycket stor tröskelinvestering för kretslopp 

och vatten. Kostnaden för utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenledningar har grovt 

uppskattats till omkring 100 miljoner kronor. 

Förutsättningarna för hållbart resande till och från det föreslagna exploateringsområdet 

bedöms som mycket dåliga. Bussen avgår en gång per timme från befintliga hållplatser 

och cykelvägar saknas helt i anslutning till föreslaget exploateringsområde. 

Förslagets innehåll bidrar med fler småhus men spär på en ensidig upplåtelseform i 

primärområdet Säve som idag till 95 procent består av småhus. 

Positiva beslut om ny bebyggelse inom översiktsplanens utredningsområden bör avvakta 

slutsatser i pågående utredning om ytterstadsområden.  
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Inkomna yttranden 

Ärendet har sänts till Göteborg Energi AB, Kretslopp och vatten, Kulturförvaltningen, 

Lokalsekretariatet, Miljöförvaltningen, SBK Geotekniker, SDF Norra Hisingen och 

Trafikkontoret för eventuellt yttrande. Följande yttranden har inkommit:  

Göteborg Energi AB 

Göteborg Energi Nät AB har ett väl utbyggt elnät i området med kapacitet för att ansluta 

tänkt nybyggnation. Det behöver dock byggas en ny nätstation centralt i föreslagna 

området varför det ska inarbetas ett E-område i en eventuellt kommande detaljplan. 

Göteborg Energi GothNet AB är intresserade av att delta i kommande projektering för att 

tillgodose behovet av fibertjänster inom planen. I övrigt har Gothnet inget att tillägga. 

Kretslopp och Vatten 

Övergripande bedömning  

Kretslopp och vatten ställer sig kritiska till planförslaget. Genomförande av planen skulle 

innebära en mycket stor tröskelinvestering för förvaltningen.  

- Planområdet ligger cirka 3 km utanför Kretslopp och vattens verksamhetsområde och 

planeras i dagsläget inte att tas in i verksamhetsområdet.  

- Kapaciteten på närmast liggande allmänt VA-ledningsnät i Säve är redan i dagsläget 

dålig. Om planen skulle genomföras krävs kapacitetshöjande åtgärder. Utredning av vilka 

åtgärder och kostnader som kommer att bli nödvändiga för att möjliggöra utbyggnad 

behöver göras om planen genomförs.  

- För att planområdet ska ha tillgång till allmänt VA-ledningsnät krävs i dagsläget en 

utbyggnad på ungefär 3000 meter utanför planområdet och cirka 2500 meter innanför 

planområdet. Utöver ledningar krävs troligtvis minst en ny tryckstegringspumpstation för 

dricksvatten och uppskattningsvis två nya spillvattenpumpstationer. Kostnaden för 

utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenledningar enligt ovan har grovt uppskattats till 

omkring 100 miljoner kronor. Denna uppskattning är mycket osäker och innefattar inte de 

kapacitetshöjande åtgärderna som kommer krävas.  

- Kostnad för hantering av dagvatten och skyfall kan i nuläget inte bedömas.  

- Utbyggnadplaner för allmänt VA finns för området Gunnesby-Kornhall, cirka 1,5 km 

söder om planområdet. Men tidsplanen för utbyggnad är inte beslutad.  

- Gunnesby 2:8 är en del av ett av ytterområdena (Säve) som man tittar på i arbetet med 

Översiktsplanen. Detta arbete pågår och i dagsläget är inget beslutat.  

Skyfall  

Figur 1 visar hur planområdet bedöms påverkas vid ett klimatanpassat 100-årsregn. I 

delar av området samlas vatten upp till ca 0,5 m, främst i mitten. Det är viktigt att 

framkomlighet och byggnadsfunktion inte påverkas av stående vatten utan att fria 

vattenvägar skapas vid ett skyfall så att vatten leds bort och fördröjs på lämplig plats. För 

att framkomlighet till byggnader ska vara möjlig under skyfall ska höjdsättningen 

utarbetas så att maximalt 20 cm vatten blir stående på vägar och stråk fram till 
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byggnadsentréer vid ett klimatanpassat 100-års regn. Det är även viktigt att 

nybyggnationen inte förvärrar situationen för befintlig bebyggelse i samband med skyfall. 

 

Dagvatten  

Dagvattenavrinningen bedöms öka vid planens genomförande eftersom andelen hårdgjord 

yta kommer öka. Planen ska sträva efter att minimera dagvattenavrinning och fördröjning 

och rening av dagvattnet ska lösas inom fastigheten enligt Kretslopp och vattens och 

Miljöförvaltningens krav.  

Ledningsutbyggnad  

Planområdet är ej försörjt med allmänt VA-ledningsnät.  

Planområdet ligger cirka 3 km utanför Kretslopp och vattens verksamhetsområde för VA-

tjänster och dagvatten. Det betyder att utbyggnad av kommunalt VA-ledningsnät till 

planområdet inte garanteras samt att kommunen inte erbjuder avledning av dagvatten utan 

att fastighetsägaren själv behöver ordna detta. Det finns inga utbyggnadsplaner för 

allmänt VA till området men ca 1,5 km söder om området finns det planer på att bygga ut 

allmänt VA till Kornhall. När i tiden detta påbörjas är ej beslutat. Området ingår även i ett 

av ytterområdena (Säve) som en tittar på i arbetet med Översiktsplanen. Detta arbete 

pågår och i dagsläget är inget beslutat.  

En allmän VA-ledningsutbyggnad i dagsläget skulle för Kretslopp och vatten innebära en 

mycket stor tröskelinvestering. Ledningsutbyggnad till området uppskattas till ca 3 km 

och inom området till cirka 2,5 km. Utöver utbyggnad av ledningar kommer troligtvis 

minst en tryckstegringsstation och två spillvattenpumpstationer att krävas. Topografin i 
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området är komplex ur ledningsförläggning för självfall. Placering av husen innebär även 

att en stor del av fastigheterna troligtvis kommer behöva pumpa sitt spillvatten.  

Då befintlig kapacitet i närmaste VA-ledningsnät i Säve redan idag är dålig kommer 

kapacitetshöjande åtgärder att bli nödvändiga vid eventuell utbyggnad. Detta behöver 

utredas med hänsyn till Kretslopp och vattens utbyggnadsplaner för Gunnesby-Kornhall.  

Avfall  

Kretslopp och vatten har ur ett avfallsperspektiv inga synpunkter som hindrar att ett 

positivt planbesked ges. Vi har dock synpunkter som måste hanteras i ett eventuellt 

planarbete.  

De tillkommande genomfartsvägarna är positiva, då de underlättar hämtning från befintlig 

bebyggelse inom området. Med avfallslösning vid respektive bostadshus, så som 

avfallskärl, krävs att avståndet till renhållningsfordonets angöringsplats hålls under 25 

meter, för att avfallshämtning ska kunna utföras. Ska fordonet angöra inne på en 

återvändsgata, vilket tycks kunna bli fallet enligt illustrationsplanen, krävs det att 

vändzonen är 18 meter i diameter och vid en T-vändning krävs att gatan är 15 meter djup.  

Angående förskolan och BmSS/trygghetsboende behöver planen möjliggöra att yta för 

avfallslösning (så som miljöhus eller -rum med avfallskärl) kan placeras så nära 

tillfartsväg som möjligt, för att undvika att ett tungt fordon manövreras närmare förskole-

/BmSS-området än nödvändigt. Backning och backvändning får inte förekomma intill 

förskola eller BmSS.  

Ska förskolan ha ett tillagningskök behövs fettavskiljare, som ska tömmas flera gånger 

per år med hjälp av en s.k. sugbil, vilket detaljplanen behöva möjliggöra. Sugbilen 

behöver kunna angöra minst 20 meter från fettavskiljarens anslutningspunkt och 

höjdskillnaden mellan sugbil och botten på fettavskiljaren ska vara mindre än 7 meter.  

Avfallshämtning med kärl på en förskola med två avdelningar innebär att cirka 20 kvm 

behöver avsättas. Fler avdelningar innebär att en större yta krävs. För de 20 BmSS-

lägenheterna behöver cirka 25 kvm avsättas. Obs. ytbehovet är en uppskattning och 

påverkas av flera saker, bland annat tömningsintervall.  

Kretslopp och vatten står gärna till tjänst framöver vad gäller planering av 

avfallshanteringen. 

Kulturförvaltningen 

Kulturhistorisk bakgrund 

Inom området finns tre fornlämningar i form av förhistoriska boplatser (Säve 248:1, 

251:1 och 252:1). En del av fornlämningen Säve 251:1 undersöktes av dåvarande 

Göteborgs arkeologiska museum 1958 och registrerades därefter felaktigt som helt 

borttagen i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister. Vid fråga från 

Stadsbyggnadskontoret om fornlämningen berörs i annat ärende år 2016 (ert dnr 539/19) 

svarade Kulturförvaltningen att lagskydd bör kvarstå på en del av fornlämningen och att 

tillstånd till exploatering därför kräver tillstånd från Länsstyrelsen.  

Ytterligare fornlämningar och lösfynd i närområdet, bland annat av stenåldersyxor, visar 

att även okända fornlämningar kan finnas inom området. 
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Förvaltningens yttrande 

En arkeologisk utredning av planområdet krävs då okända fornlämningar kan finnas inom 

ytan. Resultatet av utredningen kan innebära att det tillkommer kulturvärden som ska 

beaktas i framtida plan. 

Ingrepp i fornlämningarna Säve 248:1 och Säve 252:1 kräver tillstånd från Länsstyrelsen. 

Då fornlämningarna inte är avgränsade krävs en arkeologisk förundersökning för att 

avgöra om och hur de berörs av planen. Även Säve 251:1 kräver samråd med 

Länsstyrelsen då fornlämningens antikvariska status och lagskydd är oklart.  

Kulturförvaltningen ser positivt på att förslaget undviker sprängningar och stora 

schaktningar, samt att man sparar den gröna kanten ner mot den intilliggande dalgången i 

öster. Det är även positivt att BmSS och förskola medtagits i planeringen. Förvaltningen 

menar sammantaget att planförslaget är välgestaltat och på ett gott sätt knyter an till 

befintlig bebyggelse och topografi. 

Lokalsekretariatet 

- 

Miljöförvaltningen 

Miljöförvaltningen ser att följande kan utgöra hinder för fortsatt planarbete. Om man 

ändå väljer att fortsätta planarbetet så ser vi att våra synpunkter nedan beaktas.  

Synpunkter  

Att bygga ett nytt område med flera bostäder och daghem mm i ett område som 

uteslutande består av enskilda jordbruksfastigheter och enskilda småhus är naturligtvis 

inte helt oproblematiskt. Avsaknaden av infrastruktur för VA är ett problem som måste 

lösas liksom dagvattenhantering. Med hänsyn taget till inriktningen i nuvarande ÖP för 

området är väl avsaknaden av tät kollektivtrafik och säkra cykelbanor ytterligare ett 

område som behöver belysas.  

Förutom ovanstående övergripande synpunkter bedömer MF att nedanstående utredningar 

bör utgöra underlag för den fortsatta planeringen av området.  

Markmiljö  

Med tanke på att vi vet att även ”orörd” mark inom kommunen ofta innehåller förhöjda 

föroreningshalter, ffa bly och PAH:er, bedömer vi att det bör utföras en översiktlig 

miljöteknisk markundersökning för att klargöra eventuellt behov av åtgärder i och med att 

det är bostäder, förskola och annan känslig markanvändning som planeras. 

Naturvärden  

Då fastigheten består av delvis skogsmark växlande med öppenmark bör en 

naturvärdesinventering utföras på fastigheten. 

SBK Geotekniker 

I förprövningar utförs en förenklad kartavläsning med avseende på stabilitet. Om 

detaljplanen startas behövs en komplett kartavläsning inför startmötet.  
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SGU:s jordartskarta visar att marken inom planområdet utgörs av berg i dagen på 

höjderna och däremellan förekommer jordlager bestående av postglacial sand/finsand, 

glacial lera, samt kärrtorv i söder. Under sanden och torven kan lera förekomma. 

Beroende på torvens mäktighet kan man förvänta sig att den antingen behöver schaktas 

bort eller förstärkas om grundläggning planeras inom det området. 

Om detaljplanen startas behöver marken utredas geotekniskt och bergtekniskt för att visa 

på markens lämplighet för det som planen kommer att medge enligt SBKs 

kravspecifikation.  

Baserat på den förenklade kartavläsningen ser jag inga geotekniska hinder för att ge ett 

positivt planbesked för bostäder och skola Kongahällavägen. 

SDF Norra Hisingen 

Bakgrund 

Området ligger ca 3 km norr om Säve tätort, vid Kongahällavägen, och omfattar ca 14 ha. 

Marken utgör idag huvudsakligen obebyggd natur. Förslaget innehåller ca 150 bostäder, 

samt förskola med 2 avdelningar. Bostäderna utgörs av enfamiljshus, parhus och olika 

stora radhus. Utöver bostäder föreslås en förskola med 2 avdelningar och ett BmSS eller 

Trygghetsboende med ca 20 lägenheter. Man ställer sig även positiv till att uppföra ett 

äldreboende i området. 

I sin planansökan framhåller intressenten att Göteborg behöver småhus till sin växande 

befolkning. Närheten till flygplatsområdet och den framväxande industriella blandstaden 

gör sökt området till ett naturligt utvecklingsområde då det här finns den infrastruktur 

som behövs i form av vägar, hamn och stad och med ytor för rekreation och friluftsliv. 

Gällande Översiktsplan 

Förvaltningen konstaterar att det sökta exploateringsområdet ligger inom ett av 

översiktsplanens utpekade framtida bebyggelseområden. Områdena är belägna främst i 

ytterstaden och har reserverats för stadens utbyggnad på längre sikt. De områden som 

avses ligger främst på norra och västra Hisingen, i södra Askim och i stadens östra delar 

utefter Gråbovägen. Utbyggnadsstrategin för dessa områden är att det inte planeras för 

någon utbyggnad av nya ytterområden förrän sådana områden är försörjda med utbyggd 

infrastruktur, främst god kollektivtrafik. Översiktsplanen visar tydligt på en utbyggnad av 

staden som inriktas mot komplettering inom den del av den befintliga 

bebyggelsestrukturen där god försörjning med kollektivtrafik kan erhållas. Utbyggnaden 

ska kombineras med ett ökat byggande i strategiskt belägna knutpunkter. Samtidigt 

beskriver Översiktsplanen att det i undantagsfall kan behöva ske ett visst 

kompletteringsbyggande också i ytterområden där till exempel ett ökat 

befolkningsunderlag krävs för att förbättra infrastruktur och service eller där ensidigt 

utbud av bostadstyper behöver kompletteras till en mer varierad blandning av olika typer 

av bostäder. 

Förvaltningens överväganden 

Stadsdelsnämnden uttrycker i sitt yttrande över samrådsförslag till ny översiktsplan att 

staden i ökad omfattning måste planera för egna hem i mellanstadens områden och runt 

de lokala torgen. Bakgrunden är bland annat att utflyttning av barnfamiljer från Göteborg 
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till kranskommunerna accentuerat de senaste åren, vilket för med sig minskad skattekraft 

och har segregerande effekter. Stadsdelsförvaltningen har under våren 2020 ställt sig 

positiv till ett planbesked för 250 småhus i Norra Tuve med bakgrund av att förslaget ger 

möjlighet att bygga ihop de norra och mellersta delarna av primärområdet. Det kan skapa 

en mer sammanhängande stadsdel vilket i sig kan stärka Tuve centrum som lokal 

servicetyngdpunkt och stadsdelstorg vilket gagnar de närboende. Detta förslag 

överensstämmer i stort med primärområdets utbyggnadsprogram från 2008 som pekar ut 

ett 20 platser för ny bebyggelse i Tuve. Tuve är också utpekat som ett prioriterat 

utbyggnadsområde i strategin för utbyggnadsplanering vilket gör området relevant att 

fortsätta bygga ut. 

Vidare konstateras att ett ökat småhusbyggande möter de politiska målsättningarna i 

stadens budget om ett ökat småhusbyggande. Enligt budgeten skall upplåtelseformen som 

det råder brist på prioriteras. Fler ska ges möjlighet att äga den egna bostaden och fler ska 

ha möjlighet att flytta in i ett rad- eller småhus. Staden skall ha ett långsiktigt mål om att 

kunna färdigställa 1000 småhus och stadsradhus per år. 

Föreliggande exploateringsområde i Gunneby vid Kongahällavägen är dock av en annan 

karaktär då det ligger i ytterstaden och förvaltningens bedömning är att projektet inte ger 

samma möjligheter att bygga ihop området med Säve som centralort. Ur ett socialt 

perspektiv finns flera knäckfrågor och målkonflikter med förslaget. På staden- och 

stadsdelsnivånivå bidrar förslaget med fler egna hem men spär på en ensidig 

upplåtelseform i primärområdet Säve som idag till 95 procent består av småhus. Området 

har idag kollektivtrafik med avgångar en gång i timmen under vardagar samt anropsstyrd 

trafik under helger. Kongahällavägen, som är en statlig väg, saknar gång- och cykelbana 

som idag enbart är utbyggd till Säve station. I området finns ett antal målpunkter som till 

exempel Gunneby stall (1,2 km), Säve station (2,6 km) samt Bärbyskolan med fritidsgård 

(3,8 km). Förvaltningen har genom åren fått ett flertal synpunkter om höga hastigheter 

och intensifierad trafik på Kongahällavägen och att avsaknaden av GC-banan gör vägen 

trafikfarlig att vistas på som oskyddad trafikant. Förvaltningens bedömning är således att 

den glesa kollektivtrafiken och infrastrukturen i området riskerar att leda till ett högt 

bilberoende och svårigheter, inte minst för barn- och ungdomar, att på egen hand ta sig 

till skola och fritidsaktiviteter i närområdet. 

I projektet föreslås en förskola med två avdelningar vilket rent volymmässigt bör täcka de 

omkring 25 tillkommande förskolebarnen som projektet genererar enligt stadens 

schablonberäkning för nybyggnation av bostäder. Resterande 50 barn antas vara i 

grundskoleåldern. Det finns skäl att tro att den här typen av byggnationen till stor del 

kommer att generera inflyttning av barnfamiljer till området varför förskolans- och 

skolans kapacitet i Säve som helhet behöver utredas vidare. 

Sammanfattningsvis så avviker förslaget från gällande översiktsplan samtidigt som 

planen öppnar för ett visst kompletteringsbyggande i ytterområden där Säve är ett tydligt 

exempel på en ort som är i behov av ett ökat befolkningsunderlag för att i sin tur få 

förbättrad infrastruktur och service. Samtidigt stödjer inte befintlig struktur i området ett 

enkelt vardagsliv och möjligheten för barn- och ungdomar att röra sig säkert i området, 

vilket gör de sociala konsekvenserna av förslaget stora. Förvaltningen menar därför att 

projektet inte kan ses för sig självt utan att ett eventuellt planarbete måste se till helheten 

och områdets koppling mot sin omgivning, inte minst centrala Säve, trafikföring och 

utbyggnad av gång- och cykelvägnät. 
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Avslutningsvis bedömer förvaltningen planens komplexitetsnivå till nivå tre. 

Trafikkontoret 

Trafikkontoret skickar med följande synpunkter inför bedömning av planbesked.  

Ser vi några hinder för en utveckling av området enligt ansökan?  

• Förutsättningarna för hållbart resande till och från det föreslagna 

exploateringsområdet bedöms som mycket dåliga. Det är sannolikt att området 

kommer att generera fler nya bilresor, samtidigt som andelen resor som kommer att 

genomföras till fots, med cykel eller med kollektivtrafik bedöms bli lågt.  

• Det finns flera skäl till att förutsättningarna för hållbart resande bedöms dåliga. De 

viktigaste är följande: 

o Exploateringsområdet ligger på långt avstånd från större målpunkter och 

arbetsplatsområden i Göteborg och Kungälv. Lokala målpunkter saknas 

nästan helt.  

o Bussen avgår en gång per timme från befintliga hållplatser och bussens restid 

till centrala Göteborg bedöms inte vara konkurrenskraftig i förhållande till 

bilens restider. Den tänkta exploateringen bedöms inte utgöra tillräckligt 

underlag för att utöka bussens turtäthet väsentligt.   

o De föreslagna p-talen (minst 1) tangerar den övre gränsen för p-tal enligt 

riktlinjer för mobilitet och parkering. Det innebär att biltillgängligheten i 

området kommer att vara mycket god.  

o Cykelvägar saknas helt i anslutning till föreslaget exploateringsområde. Det 

innebär att cyklister kommer att behöva cykla i blandtrafik längs framförallt 

Kongahällavägen. 

• Utbyggnaden rimmar illa med målsättningarna i översiktsplanen och Göteborgs stads 

trafikstrategi. Trafikstrategin har som målsättning att fler resor ska ske till fots, med 

cykel och kollektivtrafik. För att åstadkomma detta behöver utbyggnadsplaneringen 

koncentreras kring platser med särskilt goda förutsättningar för hållbar 

stadsutveckling, platser med god kollektivtrafiktillgänglighet och nära avstånd till 

målpunkter såsom affärer, skolor och arbetsplatser.  

• Inom området saknas separerade cykelbanor. Dessutom saknas i flera fall möjlighet 

att på ett trafiksäkert sätt ta sig till fots till och från busshållplatser. Fler bilresor och 

fler oskyddade trafikanter i området riskerar därför att medföra ökad risk för olyckor, 

om inte trafiksäkerhetshöjande åtgärder vidtas.  

• Utifrån en översiktlig bedömning av föreslagen gatustruktur inom 

exploateringsområdet tycks det som att gatorna kommer att få kraftiga lutningar. Det 

innebär att tillgängligheten inom området riskerar att bli mindre god.  

Vad är viktigt för en kommande detaljplan att utreda?  

• Detaljplanearbetet behöver ta ställning till vilka gator inom exploateringsområdet 

som ska vara allmänplatsmark och vilka som ska vara kvartersmark. Med tanke på att 

förskola och eventuellt äldreboende eller LSS planeras inom området är det sannolikt 

att åtminstone delar av föreslagen ny infrastruktur behöver vara allmänplatsmark. 

• Genomförbarhet gatuinfrastruktur inom området. Föreslagen gatustruktur i området 

bedöms, utifrån en översiktlig bedömning, få en profil som är för brant för att kraven 
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på god tillgänglighet kan sägas vara uppfyllda. Trafikkontoret har som riktlinje att 

lutningen för allmänplatsgata inte bör överstiga 5 procent. 

• Förutsättningarna för oskyddade trafikanter att röra sig på ett trafiksäkert sätt i 

området, och möjligheterna att ta sig till och från befintliga busshållplatser på ett 

säkert sätt.  

 


