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Planbesked för bostäder med mera vid 
Kongahällavägen (Gunnesby 2:8) inom 
stadsdelen Säve 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för bostäder med 

mera vid Kongahällavägen (Gunnesby 2:8) inom stadsdelen Säve i Göteborg.  

 

Sammanfattning 
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.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Genomförande av förslaget skulle innebära en mycket stor tröskelinvestering för 

förvaltningen kretslopp och vatten. Kostnaden för utbyggnad av dricksvatten- och 

spillvattenledningar har grovt uppskattats till omkring 100 miljoner kronor. Denna 

uppskattning är mycket osäker och innefattar inte de kapacitetshöjande åtgärderna som 

kommer krävas. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-07-02 

Byggnadsnämnden 2020-08-25 

Diarienummer 0416/20 

 

Handläggare 

Fredrik Söderberg 

Telefon: 031-368 15 91 

E-post: fredrik.soderberg@sbk.goteborg.se 
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Kraven på kommunen kan öka avseende utbyggnad av gång- och cykelbanor. 

På grund av trafikfarlig skolväg, gles kollektivtrafik och det stora avståndet till en skola 

kan barn eventuellt få rätt till skolskjuts. Även andra kostnader såsom vägunderhåll, 

hemtjänst och sophämtning blir större med bebyggelse perifera lägen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förslaget ger inte förutsättningar för invånare att minska sin klimatpåverkan på grund av 

stora avstånd till kollektivtrafik och annan service.  

Bedömning ur social dimension 
Förslaget spär på en ensidig upplåtelseform i primärområdet Säve som idag till 95 

procent består av småhus.  

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

större serviceutbud. 

Avstånden till offentlig och kommersiell service är stora, och området har dåliga 

kommunikationer vad gäller kollektivtrafik, gång och cykel. Förutsättningarna för ett 

enkelt vardagsliv utan bilberoende är dåliga. Barn- och ungdomar får svårt att på egen 

hand ta sig till skola och fritidsaktiviteter. 

Bilagor 
1. Förprövningsrapport 

  



 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, TU Planbesked 3 (5) 

  

   

Ärendet  
Ärendet gäller en begäran om planbesked.  

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 i enfamiljshus, parhus, radhus och BmSS eller 

trygghetsboende, samt förskola med 2 avdelningar. Totalt ca 18 500 kvm bruttoarea. 

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. 

Stadsbyggnadskontorets 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. 
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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 

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. 

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. Förskolan får förutsättas drivas i privat regi, eftersom 

kommunen normalt sett inte startar nya förskolor med mindre än 4 avdelningar,  

Enligt schablonberäkningen tillkommer även ca 50 barn i grundskoleåldern. Förskolans- 

och skolans kapacitet i Säve som helhet behöver enligt SDF Norra Hisingen utredas 

vidare. 

Trafik och parkering 

Förutsättningarna för hållbart resande till och från det föreslagna exploateringsområdet 

bedöms som mycket dåliga. Området ligger på långt avstånd från större målpunkter och 

arbetsplatsområden i Göteborg och Kungälv. Bussen avgår endast en gång per timme och 

restiden till centrala Göteborg bedöms inte vara konkurrenskraftig i förhållande till bilens 

restider. Cykelvägar saknas helt i anslutning till området. 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. 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.  



 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, TU Planbesked 5 (5) 

  

   

Teknisk försörjning 

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

innebära en mycket stor tröskelinvestering för förvaltningen. Kostnaden för utbyggnad av 

dricksvatten- och spillvattenledningar 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. 

Kulturförvaltningen meddelar att en arkeologisk utredning av planområdet krävs, då 

okända fornlämningar kan finnas inom ytan. Resultatet av utredningen kan innebära att 

det tillkommer kulturvärden som behöver beaktas i framtida plan. 

Samband och beroenden 

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. 

Stadsbyggnadskontoret  
 

 

Henrik Kant   

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen  

 


