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Bakgrund
En av programmets huvuduppgifter är att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av förskoleavdelningar vid Fjärdingsplan.
Kommunen behöver ha en beredskap för att möta behovet av
nya förskoleplatser som genereras när östra Kvillebäcken byggs
och behov orsakat av tillskottet av nya bostäder inom andra
närbelägna delar av Lundby. Inom detaljplaneområdet för
östra Kvillebäcken, som gränsar till det aktuella planområdet
i öster, planeras förskolor insprängda i flerbostadshusen. Enligt lokalsekreteriatets bedömning är det sannolikt att den nya
bebyggelsen genererar ytterligare behov av förskoleplatser utöver
de planerade platserna inom planen för östra Kvillebäcken. I
planbeskrivningen till detaljplan östra Kvillebäcken kan utläsas:
”Den föreslagna exploateringen medför ett behov av 11-12 förskoleavdelningar, varav nio skall lösas inom planområdet.” Lekytorna för förskoleavdelningarna inom området ska även vara
tillräckligt stora för att tillmötesgå behoven från andra förskolor
i närområdet.
Programområdet är beläget utmed det så kallade Flunsåsstråket, ett större grönstråk nära Gustaf Dalénsgatan, cirka 2,5
kilometer norr om Göteborgs centrum. Stråket är ett viktigt
grönområde och kan komma att spela en än större roll som
koppling till Flunsåsparken och andra grönområden västerut.
Särskilt då östra Kvillebäcken byggs och områdena längre
österut (t.ex. Backaplan, Ringön, Frihamnen) omvandlas.
Närmaste spårvagns- och busshållplatser är Vågmästareplatsen
samt Wieselgrensplatsen, som ligger ca. 300 meter från planområdet. Området omfattar parkstråket mellan Wieselgrensgatan
och Fjärdingsgatan, inklusive Bjurslättsskolan, Långängsparken,
Kvillebäcksvallen och Fjärdingsplan.

Vad är ett planprogram?

Syftet med ett planprogram är att utreda lämplig markanvändning på en plats samt att översiktligt behandla frågor om
bebyggelsetäthet, trafik, miljö och genomförande. Det färdiga
programmet anger kommunens avsikter med platsen och utgör
grund för kommande detaljplanering.

Mark och vegetation samt befintlig bebyggelse
Flunsåsstråket sträcker sig från Fjärdingsplan och västerut till
Flunsåsparken. Stråket är dock inte ett grönstråk helt fritt från
bebyggelse. Närmast Flunsåsparken ligger Fogdegårdens äldreboende och strax öster om Wieselgrensgatan ligger Bjurslättsskolan. Vid änden av Lantmätaregatan ligger en befintlig
förskola i en våning samt förråds- och omklädningsbyggnader i
anslutning till fotbollsplanen. Det pågår även ett planarbete för
uppförande av bostäder, i sju flerfamiljshus, vid Bjurslättsplan,
strax väster om Wieselgrensgatan.
Norr om programområdet ligger villabebyggelse i en och en
halv våning. Söder om programområdet ligger flerfamiljshus i
tre våningar. Österut ligger området som ingår i detaljplanen för
östra Kvillebäcken (laga kraft dec. 2009). Här har det planerats
för bostäder, handel och kontor i sju till tio våningar. I dagsläget är marken mellan Fjärdingsgatan och Gustaf Dalénsgatan
obebyggd, förutom fastigheten Kvillebäcken 12:2 där det ligger
en byggnad i fyra våningar, det s.k. Hisinge hus. Utmed hela
Flunsåsstråket löper gångvägar, i rakt öst-västlig riktning, som
en gräns mot övrig bebyggelse. Området trafikmatas i huvudsak
söderifrån. Fjärdingsplan och förskolan via Lantmätaregatan
och Bjurslättsskolan och centralköket via Konvaljegatan.

0

50

100 m

FJÄRDINGSPLAN
LÅNGÄNGSPARKEN

LÅNGÄNGSPARKEN
FJÄRDINGSPLAN

Flygbild från väster

Flygbild från öster

Planförhållanden
Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger befintligt bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor.
Bebyggelseområde innebär att en blandning av bostäder och icke-störande verksamheter är önskvärd. Området
omfattar fastigheterna Kvillebäcken 738:635 (del av), 71:1, 738:652 och 11:2. Fastigheterna ägs av Göteborgs
stad.
För området gäller i huvudsak stadsplanerna F 3005 och F 3691, som vann laga kraft år 1963 respektive 1988.
Planernas genomförandetid har gått ut. I planen F 3005 är största delen av området avsatt för Idrottsändamål
samt Park, förutom den södra delen som är avsatt för Biluppställning samt den västra delen för Allmänt ändamål
(Bjurslättsskolan). Mot Fjärdingsgatan finns en mindre plan för en transformatorstation. F 3691 är en plan för
barnstuga, där hela området för förskolan vid Lantmätaregatan är avsatt för Allmänt ändamål.
Planområdet gränsar i öster till Detaljplan för östra Kvillebäcken, södra delen (F 4992), som vann laga kraft
2009-12-14. I väster pågår ett planarbete för bostäder på Bjurslättsplan.

Kulturhistoria
Inom nuvarande stadsdelen Kvillebäcken fanns tidigare enstaka gårdar. På 1920-talet tillkom viss bebyggelse
längs Tuvevägen och Kvillebäcken och från 1940-talet uppfördes bostadsområden med tvåvånings hyreshus av
trä, putsade trevåningshus, radhus och villor. Närområdet har senare kompletterats med mer storskalig bostadsbebyggelse söder om Hjalmar Brantingsgatan samt Wieselgrensplatsens centrumanläggning som byggdes 1959.
Bjurslättsskolan uppfördes 1949 och finns omnämnt i Göteborgs stads bevarandeprogram för kulturhistoriskt
intressant bebyggelse som ett typiskt exempel på 1940-talets omsorgsfullt utformade skolor.

Rosenträdgården söder om Långängsparken
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Lekplatsen söder om Långängsparken

Vy över Fjärdingsplan från det nordöstra hörnet av programområdet. Det rödsvarta klubbhuset syns i mitten av bilden och till höger den gula
befintliga förskolan.

Gångstråket i den södra delen av programområdet

Långängsparken

Övergripande markanvändningsförslag
Flunsåsstråket är en resurs för stadsdelen och intresset för Flunsåsstråket och området kring är stort. För att fullt
ut kunna nyttja denna resurs måste insatser göras för att förhindra att parken förfaller och förutsättningar måste
skapas för en bred användning av området. Det är av stor vikt att den allmänna tillgängligheten och användningen av stråket kan bibehållas och förbättras samtidigt som nya förskolor finns inom området. Samordning av
parkering och övriga markytor är av stor vikt för att området ska kunna användas mångsidigt. T.ex. ska fotbollsplanen kunna användas av skoleleverna på vardagarna och parken ska både kunna användas av flera förskolor
såväl som boenden i närområdet.
Förskolorna ska bl.a. täcka behovet som uppstår i och med exploateringen av Östra Kvillebäcken, därav placeringen mot Fjärdingsgatan. Illustrationen visar två förskolor á 6 avdelningar där totalt ca. 9 000 kvm är ianspråktaget. Normerande markbehov för förskolor är ca. 1 000 kvm per avdelning. Avsikten är enligt ovan att parken
ska kunna användas även för utevistelse för förskolorna.
En ny fotbollsplan ska ha standardiserade mått, 65x105 meter och ha beläggning av konstgräs. Placeringen av
fotbollsplanen gör att befintlig angöring till skolan kan användas och parken blir relativt stor till ytan och kan
användas för många behov.
Några frågor som måste behandlas i fortsatt arbete:

•
•
•
•
•
•
•

Förskolornas placering med hänsyn till grönstråket, Fjärdingsgatan och angöring, transformatorstationen etc.
Placering av ny fotbollsplan samt ev. klubbhus
Angöring och parkering till förskolor samt fotbollsplan
Utformning av parkområdet samt gc-stråk
De ekonomiska förutsättningarna. De åtgärder som föreslås måste finansieras med kommunala medel.
Eventuell kompensation för den parkmark som vid ett genomförande av planen kommer att ianspråktas.
En geoteknisk undersökning samt dagvattenutredning kan behöva genomföras.
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Fortsatt arbete
Efter att planprogrammet har varit ute på samråd och inkomna synpunkter övervägts och sammanställts kan
byggnadsnämnden ta ställning till inriktning i det fortsatta arbetet. Därmed kan detaljplanearbete påbörjas för
hela eller delar av programområdet.
Programsamråd
Samrådet pågår fr.o.m. 11 maj 2011 t.o.m. 21 juni 2011. Under samrådstiden finns förslaget utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, besökstid dagligen 08.00 – 16.30 (ej lördagar och helgdagar). Förslaget
finns även utställt på Lundby resursbibliotek i stadsdelshuset på Wieselgrensgatan 11, besökstid mån.-tor. 10-19
samt fre. 10-17.
Du är också välkommen att besöka Stadsbyggnadskontorets hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt.
Skicka dina synpunkter skriftligt senast den 21 juni under adress
Byggnadsnämnden, Box 2554, 403 17 Göteborg, eller via e-post sbk@sbk.goteborg.se.
Ange namn och adress samt ärendets diarienummer Dnr 0566/10.
Information om förslaget kan lämnas av
Jesper Adolfsson, tfn 031-368 19 46
Hans Drevik, tfn 031-368 16 21

