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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2016-10-25 

 

Granskning av detaljplan för förskola och studentbostäder vid Sven Brolids gata 
inom stadsdelen Sandarna  

§ 458, dnr 0556/13 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Sandarna behandlades. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att låta granska detaljplan för förskola och studentbostäder vid Sven Brolids väg 
inom stadsdelen Sandarna.  
 
 
 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
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Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2016-09-21 

BN 2016-10-25 

Diarienummer 0556/13 

Planavdelningen 

Sirpa Antti-Hilli 

Telefon 031-368 16 09 

E-post: sirpa.antti-hilli@sbk.goteborg.se 

 

Granskning av detaljplan för förskola och studentbostäder vid Sven Brolids gata 

inom stadsdelen Sandarna  

  

Förslag till beslut 

Byggnadsnämnden föreslås besluta:  

 

att  låta granska detaljplan för Förskola och studentbostäder vid Sven 

Brolids väg inom stadsdelen Sandarna.  

Sammanfattning 

Planområdet ligger i stadsdelen Sandarna cirka fyra kilometer väster om Göteborgs 

centrum. Förslaget innehåller sex avdelningar förskola och cirka 250 studentbostäder. 

Byggnaden avses uppföras i sex våningar, delvis i suterräng.  

Under samrådet meddelar länsstyrelsen att man önskar ett förtydligande avseende på-

verkan på miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten, klargörande av eventuella mark-

föroreningshalter, samt se underlag till bedömning av bullervärdena. Trafikverket öns-

kar se hur förslaget påverkar det allmänna vägnätet och förordar att planarbetet inväntar 

resultat och slutsatser från ÅVS Västerleden och att en bullerutredning tas fram. Kultur-

förvaltningen önskar ett förtydligande hur den tilltänkta exploateringen påverkar upple-

velsen vid vistelse på kyrkogården. Inga synpunkter har inkommit från närboende. 

Framförda synpunkter har till stor del kunnat bemötas alternativt beaktas genom kom-

pletteringar och mindre ändringar i planhandlingarna. 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Agneta Hammer   Viveca Risberg 

Stadsbyggnadsdirektör   Tf Planchef  

Bilagor  

Planhandlingar    Övriga handlingar   

01. Plankarta med bestämmelser och illustration   03. Grundkarta 

02. Planbeskrivning    04. Samrådsredogörelse  

05. BNs tidigare fattade beslut  
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Ärendet 

Planområdet ligger i stadsdelen Sandarna, bakom Kungsstens industriområde och intill 

Västra kyrkogården. Förslaget innehåller sex avdelningar förskola och cirka 250 stu-

dentbostäder. Byggnaderna avses uppföras i sex våningar, delvis i suterräng. Lekyta för 

förskolan kan ordnas inom naturmarken söder om byggnaden. Området utformas så att 

en blandning av bostäder, service, förskola och småskalig handel möjliggörs. Två bygg-

nader placeras längs Sven Brolids väg och skapar ett tätt gaturum som förstärker den 

vackra allén som fortsätter in på Västra kyrkogården. Vid korsningen till entrén för 

Västra kyrkogården vänder sig husen och placeras med gavlarna mot gatan i likhet med 

den övriga 40-tals bebyggelsen i Sandarna. Små stensatta angöringstorg bildas vid en-

tréerna, där varje torg kan få sin egen identitet. Placeringen innebär att siktlinjer skapas 

mellan husen upp mot höjden och grönskan samtidigt som ljusförhållandena tas till vara 

och ger möjlighet för söder- och tidig västersol att leta sig ner till gatan. Bostädernas 

uteplatser kan då placeras åt väster.  

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900) med normalt planförfarande. Kommunens 

översiktsplan anger att området ligger i mellanstaden och utgörs av grön- och rekrea-

tionsområde gränsande till verksamhetsområdet och större begravningsplats. Den 

minskning av grönområdet som detaljplanen medför, bedöms inte påverka möjligheter-

na för rekreation negativt i området. Naturvärdena bedöms som ringa. Behovet av att 

möjliggöra för nya bostäder i staden är stort. Att utveckla planområdet bedöms därmed 

vara förenligt med översiktsplanens övergripande strategier om att bebyggelse ska 

kompletteras i mellanstaden, att bebyggelsen ska koncentreras till platser där infrastruk-

turen är väl utbyggd samt där kollektivtrafiken är god.  

Parkeringstalet för studentbostäder varierar i kommunen. Centralt i Göteborg finns stu-

dentboende helt utan parkering. Inför planarbetet har SGS studentbostäder genomfört en 

parkeringsutredning som visar på behovet och nyttjande av de parkeringsplatser som 

finns för befintliga studentbostäder. Utredningen visar att det finns ett stort överskott av 

parkeringsplatser. Endast 20 procent av 871 parkeringsplatser används av studerande 

hyresgäster. Med hänsyn till områdets centrala läge, tillgången till god kollektivtrafik 

och goda gång- och cykelstråk bör en annan bedömning av p-talet kunna tillämpas. De i 

detaljplanen föreslagna 29 parkeringsplatserna bedöms uppfylla det parkeringsbehov för 

studentlägenheterna som föreligger. Utöver tillkommer tolv platser för förskolans be-

hov. Dessa platser bör också kunna samutnyttjas som besöksplatser för boende under 

kvällar och helger då förskolans verksamhet är stängd. Antalet parkeringar för cykel ska 

dock anordnas enligt gällande P-tal för cykel.  

Gällande detaljplan 3112 anger allmän plats - park. Genomförandetiden har gått ut. Pla-

nen bedöms vara av den karaktären att den skall hanteras med normalt planförfarande 

och antas av Byggnadsnämnden. 

 

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Bakgrund 

Tidigare fattande beslut av byggnadsnämnden:  

2013-12-17   uppdrag att upprätta detaljplan  

2013-12-17   uppdrag att genomföra samråd för detaljplan 

 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Detaljplaneförslaget medger en komplettering i befintlig stadsdel med bostäder och en 

förskola och angränsar till bebyggelse i söder. Planens genomförande ger upphov till 

påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. Planförslaget har också 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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stämts av mot de lokala miljömålen med fokus på Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt 

växt- och djurliv och god bebyggd miljö. En sammantagen bedömning är att innehållet i 

detaljplanen är i linje med målsättningarna eller förhåller sig neutral till dem, det vill 

säga innebär varken en försämring eller förbättring. Naturmiljö tas i anspråk, och vege-

tation kommer att avverkas för att ge plats åt den tillkommande bebyggelsen. Försko-

lans stängslade utemiljö kommer dock vara begränsad och övriga ytor av lekgården pla-

neras att utformas som naturlek varvid en stor del av naturen kommer kvarstå tillgänglig 

för boende i området.  

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 

kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett 

genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedöm-

ning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. Behovsbedömningen är 

avstämd med Länsstyrelsen 25 september 2015 som delar kommunens bedömning.  

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under samrådet är från länsstyrelsen, trafik-

verket och kulturförvaltningen. Länsstyrelsen vill se ett förtydligade i planförslaget av-

seende påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten, ett underlag till bedöm-

ning av bullervärdena på platsen samt vill länsstyrelsen att kompletterande markunder-

sökningar görs för att klargöra områdets eventuella markföroreningshalter. Trafikverket 

önskar se hur förslaget påverkar det allmänna vägnätet och förordar att planarbetet in-

väntar resultat och slutsatser från ÅVS Västerleden samt vill man att en bullerutredning 

tas fram. Kulturförvaltningen önskar ett förtydligande hur den tilltänkta exploateringen 

påverkar upplevelsen vid vistelse på kyrkogården. Inga synpunkter har inkommit från 

boende i närområdet. 

Kontoret bedömer att med de kompletteringar och förtydliganden som gjorts i handling-

arna kan planen ställas ut för granskning.  

Ekonomiska konsekvenser 

Planavtal har tecknats med intressent.  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 
2013-12-17 

§ 485, Dnr 0556/13

Detaljplan för förskola och studentbostäder vid Varholmsgatan i stadsdelen 
Sandarna 
Till behandling företogs ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Sandarna. 
Förslaget innehåller 8 avdelningar förskola och ca 250 studentbostäder. 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 

”Tjänsteutlåtande bil. 44 

Byggnadsnämnden beslöt: 

att meddela sökanden att kommunen avser att starta detaljplan inom 
produktionsplanen för 2013, 

att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för förskola och 
studentbostäder vid Varholmsgatan inom stadsdelen Sandarna och att 
genomföra samråd. 

Vid protokollet 

Agnetha Carlsson 



uppdrag program samråd granskning antagande (förh.besked) bygglov 

X  X     
Markera med ett kryss (x) 

BN-beredning datum: 2013-11-25 1(1) 

 
 

 

Tjänsteutlåtande 

Byggnadsnämnden 

2013-12-17 

Diarienummer: 0556/13 

 

 

Hanna C Kaplan 

Telefon: 031-368 19 74  

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

 

Uppdrag och samråd för detaljplan för förskola och studentbostäder vid 
Varholmsgatan, inom stadsdelen Sandarna i Göteborg  

 

Byggnadsnämnden föreslås besluta 

att meddela sökanden att kommunen avser att starta detaljplan inom 

produktionsplanen för 2013. 

att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för förskola och studentbostäder vid 

Varholmsgatan. 

att uppdra åt kontoret att genomföra samråd om detaljplan för förskola och 

studentbostäder vid Varholmsgatan. 

 

Ärendet ingår i Produktionsplan för 2013, beslutad av BN 2012-10-02, som 

ospecificerad detaljplan för förskola, med beteckning SBK 1242, förskola 5/13. Vid 

förprövning avseende förskola och studentbostäder bedömdes förslaget lämpligt. 

Planområdet ligger i stadsdelen Sandarna, bakom Kungsstens industriområde och intill 

Västra kyrkogården. Förslaget innehåller 8 avdelningar förskola och ca 250 

studentbostäder. Byggnaden avses uppföras i 6 våningar, delvis i suterräng. Lekyta för 

förskolan kan ordnas i naturmarken söder om byggnaden.  

På norra sidan om Varholmsgatan, antogs 2013 detaljplan för studentbostäder och 

BmSS i byggnader om sex våningar (Detaljplan för bostäder vid Fridhemsgatan). Den 

föreslagna detaljplanen ansluter i skala och innehåll till denna plan. 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900) med normalt planförfarande. Kommunens 

översiktsplan anger att området ligger i mellanstaden och utgörs av grön- och 

rekreationsområde gränsande till verksamhetsområdet och större begravningsplats.  

Gällande detaljplan 3112 anger allmän plats - park. Genomförandetiden har gått ut. 

 

Behovsbedömning har inte gjorts. 

 

 

Agneta Hammer    Maria Lissvall 

Stadsbyggnadsdirektör    T f planchef 
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