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Planprocessen 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-

ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-

ras.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demo-

kratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detal-

jerat i program.  

 

 

Information 
Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 

finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av: 

Maryam Sepehr, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 15 21 

Sanna Gavel, Fastighetskontoret, tfn 031-368 11 68  

Henrik Rönnqvist, Trafikkontoret, tfn 010-505 47 13 

Samrådstid: 16 december 2015 – 09 februari 2016 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Detaljplan för bostäder samt förskola vid 
Björkhöjdsskolan inom stadsdelen Tynnered i 
Göteborg 
 

Detaljplanen är upprättad enlig PBL (2010:900) 

 

Planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med bestämmelser 

 

Övriga handlingar: 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 

• Grundkarta 

• Illustrationsritning  

 

Utredningar: 

 Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-05-29 

 Geoteknisk utredning 2015-10-22 
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Sammanfattning 

Planens syfte och förutsättningar 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en bättre användning av området vid 

före detta Björkhöjdsskolan. I öster föreslås även en bättre användning av de båda 

kommunala fastigheterna Tynnered 33:1 (område 2) och Tynnered 33:2. Inom Tynne-

red 33:2, på Björkhöjdsgatan 20, finns i dagsläget en förskola. Detaljplanen kommer 

att möjliggöra för ca 170 bostadsrätter, ca 110 hyreslägenheter (små, tillgängliga) 

samt en förskola med sex avdelningar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Före detta Björkhöjdsskolan sett från nordväst        Före detta Björkhöjdsskolan sett från söder 

Förskola på Björkhöjdsgatan 20, sett från väster 
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Planens innebörd och genomförande 

Detaljplanen medger byggnation av ca 170 bostäder i två semislutna kvarter i tre till 

fyra våningar vid före detta Björkhöjdsskolan. Kvarteren kallas nedan kvarter 1 (det 

norra kvarteret) och kvarter 2 (det södra kvarteret). Vidare medger detaljplanen ca 

110 hyreslägenheter (små, tillgängliga) i tre våningar söder om Syrisk-ortodoxa kyr-

kan vid Björkhöjdsgatan, nedan kallat kyrkotomten, samt en förskola med sex avdel-

ningar vid Trollbärsvägen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration över västra delen av planområdet (Förskola samt kvarter 1 och 2) 

Kvarter 1 

Kvarter 2 
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Detaljplanen innebär också utbyggnad av lokalgata inom fastigheten Tynnered 34:2 

samt en förlängning av Björkhöjdsgatan för att angöra såväl den nya bebyggelsen som 

Syrisk-ortodoxa kyrkan.  

Detaljplanen innebär också att grön- och rekreationsytor inom planområdet, samt kas-

tanjeallén, ska underhållas och på sikt utvecklas. Platsen under Skattegårdsvägen 

planläggs som park för att fungera som en tryggare mötesplats med aktiviteter, exem-

pelvis skate.  

Lokalerna i före detta Björkhöjdsskolan används idag av stadsdelsförvaltningen Väst-

ra Göteborg. För att kunna genomföra planförslaget ska de gamla lokalerna rivas, 

vilket kan ske först efter det att stadsdelsförvaltningen flyttat till nya lokaler belägna 

vid Opaltorget. Denna flytt beräknas ske tidigast kvartal 4 2018.  

Inom planområdet är även ett befintligt kommunalt boende med särskild service belä-

get, ett s.k. BmSS-boende. Boendet kommer i och med planförslaget att få en bättre 

ordnad in- och utfart via den nya lokalgatan och förslaget innebär även att boendet 

styckas av till en egen fastighet.   

Inom kyrkotomten, vid Björkhöjdsgatan 20, finns det idag en befintlig förskola med 

tre avdelningar. Lokalsekretariatet har bedömt att det på sikt inte kommer finnas be-

hov av denna förskola. Ersättningslokaler tillskapas i och med den nya förskolebygg-

naden vid Trollbärsvägen och i närområdet finns ett flertal befintliga förskolor som 

bedöms täcka behovet av förskoleplatser. Planförslaget har därför möjliggjort utbygg-

nad av bostäder på platsen för befintlig förskola.  

Illustration över nordöstra delen av planområdet (kyrktomten) 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  8 (36) 

Överväganden och konsekvenser 

Förslaget bedöms ha positiva sociala konsekvenser för såväl vuxna som för barn. För-

slaget bidrar till att knyta samman två områden som idag upplevs som tydligt åtskilda. 

Förtätning i ett gammalt skolområde innebär fler människor i rörelse över dygnet och 

en mer intressant och trygg miljö. Fler bostäder stärker dessutom den befintliga lokala 

servicen. Planerad förskoleverksamhet i anslutning till ny bebyggelse gynnar barnfa-

miljer som redan bor i området och som flyttar hit. Parkområdet rustas upp och blir en 

gemensam offentlig plats för hela området vilket kan bidra till fler spontana möten 

samt en ökad trygghet. 

De nya byggnaderna tar hänsyn till den befintliga bebyggelsens skala. 

Planen bedöms ha positiv påverkan på de lokala miljömålen genom förtätning inom 

befintlig bebyggelse i närhet till service och god kollektivtrafik. 

Avvikelser från översiktsplanen 

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen för Göteborgs kommun. Över-

siktsplanen anger ”bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor”. Detta omfattar 

bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor mm. Blandning av bostäder 

och icke störande verksamheter är önskvärt. 
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en bättre användning av området vid 

före detta Björkhöjdsskolan. I öster föreslås även en bättre användning av de båda 

kommunala fastigheterna Tynnered 33:1 (område 2) och Tynnered 33:2. Inom hela 

detaljplanen kommer det möjliggöras för: 

 En förskola med sex avdelningar längs Trollbärsvägen  

 Ca 170 bostadsrättslägenheter vid före detta Björkhöjdsskolan  

 Ca 110 hyreslägenheter (små, tillgängliga) söder om Syrisk-ortodoxa kyrkan 

vid Björkhöjdsgatan 

Inom planområdet planeras det för att bygga ut allmän plats i form av nya gator, 

gångvägar samt en upprustning av befintliga grön- och rekreationsytor. Inom området 

är den biotopskyddade kastanjeallén belägen, vilken ska bevaras.  

 

Stadens motiv till projektet är:  

 Uppfylla göteborgarnas bostadsbehov 

 Uppfylla framtida behov av förskolor i samband med att stadsdelen växer 

 Förtäta och komplettera inom den befintliga bebyggelsestrukturen nära kollek-

tivtrafik  

 Öka befolkningstätheten och funktionsblandningen för att uppnå tröskeleffek-

ter vad gäller service och utbud 

 Ge flera möjligheten att bo i närhet till kvalitativt grönområde 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet ligger i Skattegården i stadsdelen Tynnered, cirka 10 kilometer sydväst 

om Göteborgs centrum. 

Det sträcker sig från Skattegårdsvägen i söder till Trollbärsvägen i norr och från kastanjeal-

lén i väster till villa- och radhusområdet i öster. En flik av området når fram till Syrisk-

ortodoxa kyrkan i nordost. Planen omfattar fastigheterna Tynnered 34:2, 33:1 (område 2) 

och 33:2 samt delar av 761:687. 
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Orienteringskarta. Aktuellt område är markerat med röd linje 

Planområdet omfattar cirka 5,25 hektar och ägs av Göteborgs kommun. Fastighets-

ägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

Kommunen har med nyttjanderätt upplåtit mark inom Tynnered 34:2 och 33:2 till 

lokalförvaltningen (Björkhöjdskolan samt förskolan Björkhöjdsgatan 20). Vidare har 

kommunen upplåtit mark för en transformatorstation till Göteborg Energi Nät AB, 

nedan GENAB, med ledningsrätt och med arrende ytterligare en transformatorstation 

till GENAB strax söder om förskolan. Göteborg Energi AB, nedan GEAB, har befint-

liga ledningar för fjärrvärme/fjärrkyla samt tomrör för optokabel inom planområdet. 

Inom nyttjanderätten för Björkhöjdskolan har lokalförvaltningen i egen regi upplåtit 

mark för ett gruppboende, ett s.k. BmSS-boende.  
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Planförhållanden 

Översiktsplan, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens översiktsplan anger markanvändningen till bebyggelseområde med 

grön- och rekreationsytor. Här ska förnyelse genom ombyggnad och nybyggnad inom 

den byggda staden i första hand ske inom områden som kan försörjas med god kollek-

tivtrafik. Komplettering bör också fortsättningsvis ske så att bostäder, service och 

icke störande verksamheter blandas. Vid komplettering och nybyggnad ska beaktas 

att tillgång och kvaliteter i stadens grönområden ska bevaras och att grönområden i 

tillräcklig omfattning tillskapas i närhet till det som byggs nytt. Väl placerade ytor för 

barns lek ska säkras i detaljplanerna. Borttagna värden ska kompenseras så att kvalite-

terna bibehålls.  

Gällande planer 

För området gäller detaljplan 1480K-II-3139 

som upprättats år 1965. Planens genomförande-

tid har gått ut. 

Gällande detaljplan medger gemensamhetsan-

läggningar såsom kontor, samlingslokaler, loka-

ler för hälso- och socialvård (beteckning C), 

allmänt ändamål (beteckning A) samt daghem 

(beteckning Nr).  

 

 

 

 

 

 

 
Ur gällande detaljplan med akt. nr. 1480K-II-3139. Aktuellt 

område är markerat med röd streckad linje.  

Ur översiktsplanen. Aktuellt område är markerat med röd linje. 

Frölunda Torg 
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Mark, vegetation och fauna 

Mark- och vegetationstyp  

Förutom enstaka byggnader som är förlagda i norr så består stora delar av planområ-

det av park. Parken har ett delvis eftersatt underhåll med bland annat en undermålig 

asfalterad tennisplan, en asfalterad yta för bollsport och en större sammanhängande 

grönyta för lek och picknick. Parken är en del av en större grönstruktur som sträcker 

sig från norra Tynnered, genom planområdet, och vidare mot Näset och naturområdet 

Välen. Vid sidan av parken löper kastanjeallén, vilken utgör ett viktigt element i såväl 

parken som i stadsdelen. Kastanjeträden återfinns inom stora delar av planområdet 

och markerar gångstigar och ramar in parkytor. Vegetationen i övrigt består främst av 

lövträd och buskar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del av kastanjeallén och större parkyta. Underfart under Skattegårdsvägen 

Kastanjeträd som inramar asfalterad tennisbana och bollplan. 
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En flik av planområdet når fram till 

Syrisk-ortodoxa kyrkan vid Björk-

höjdsgatan i nordost. Där finns en 

förskolan med tre avdelningar samt 

en obebyggd tomt som är täckt med 

vegetation. Vegetationen består till 

mestadels av tallar och björkar. Ve-

getationen bedöms vara utan speci-

ellt värde. 

Denna del av planområdet är belä-

get ett par meter högre än planom-

rådet vid Björkhöjdsskolan.  

 

 

 

 

Naturmiljö 

Inga iakttagelser av skyddsvärda arter har gjorts i eller i anslutning till planområdet. 

Geotekniska förhållanden 

Planområdet ligger till största delen i en lerfylld dalgång mellan två högre liggande 

bergspartier i öst och väst, berg i dagen finns även strax söder om planområdet. Inom 

planområdets norra och nordöstra delar utgörs marken av berg i dagen och tunt jord-

täcke på berg. Till största delen är marken plan, det kan därmed förväntas att marken 

lokalt delvis är upp- och utfylld. Överst kan därmed delar av marken inom planområ-

det utgöras av fyllningsjord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markradon 

Större delen av planområdet klassas som lågradonmark.  

Inom nordöstra planområdet finns idag en förskola (till höger) 

samt en obebyggd tomt (till vänster). Vy från väster. 

Ur SGU.s jordartskarta. Aktuellt område är markerat med röd 

streckad linje. 
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Ur Göteborgs skyfallsmodell för regn med 100-års återkomst-

tid. Aktuellt område markerat med gul linje.  

 

Dagvatten  

Avrinningsområdet avvattnas söderut till Välenviken. Välenviken är en grund havsvik 

som har stora problem med föroreningspåverkan. Välenviken har klass 1 i den sam-

mantagna bedömningen av föroreningsbelastning och värde för ekologi och rekrea-

tion. De avvattnande ytornas föroreningsbelastning i planområdet klassas som 4. 

Sammantaget ger matrisen i Vattenplanen att ”Behandling krävs”.   

Området är inget känt problemområde för översvämningar orsakat av dagvatten vid 

dimensionerande regn.  

Planområdet ligger inte i riskområde 

för översvämning från havet men 

det ligger i en dalgång där stora 

mänger ytlig avrinning samlas. I 

utdrag från preliminära resultat för 

Göteborgs skyfallsmodell för regn 

med 100-års återkomsttid visar de 

blå områdena översvämningar i 

form av olika vattendjup. Över-

svämningarna sammanfaller med 

stråket för dagvattenledningen för 

området där gatan utgör lägsta 

punkt. Eftersom marken lutar i syd-

lig riktning tyder översvämning på 

att ledningsnätet är fullt utnyttjat vid 

detta regnscenario. 

 

Redan idag samlas mycket vatten i området vid intensiv 

nederbörd. Fördröjning inom planområdet är viktigt för att 

minska negativa risker vid nederbörd. Mest vatten samlas 

i nuläget i planområdets sydvästra del som kommer bestå 

av parkyta. 

Framkomligheten i planområdet för räddningstjänst och 

boende måste kunna säkras. Fördröjning om minst 10 

mm/hårdgjord yta ska anläggas.  

 

 

 

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

Historisk bakgrund  

Stadsdelen Tynnered inkorporerades med Göteborgs kommun på 40-talet. Området 

tillhörde tidigare Västra Frölunda socken. När Göteborg växte under 60- och 70-talet 

införlivades området till stadens byggda struktur. Genom stadsplan för Rud och Tyn-

nered -1480K-II-3139 på 60-talet planlades områdets tidstypiska trevåningslameller 

Ur Göteborgs skyfallsmodell för 

regn med 100-års återkomsttid 
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med halvöppna gårdar. Stadsplanen styrde även utformningen av trafikstrukturen och 

grönområdena. Området karaktäriseras än idag av sammanhängande grönstråk och en 

konsekvent genomförd trafikseparering.  

Befintlig bebyggelse 

På norra delen av planområdet finns idag ett antal skolbyggnader från slutet av 60-

talet. Byggnaderna används idag av stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg. Ytorna i 

direkt anslutning till dessa byggnader består främst av asfalt för parkering. På nord-

östra delen av planområdet vid Björkhöjdsgatan finns en förskola med tre avdelning-

ar. Sydväst om detaljplaneområdet finns tre U-formade lamellhus klädda med rött 

tegel. Dessa vänder sig mot detaljplaneområdet med halvt öppna gårdar. Byggnaderna 

innehåller bostäder men har även utrymme för lokaler i hörnlägena i markplan. Öster 

och norr om planområdet finns större sammanhängande områden med villor i ett- och 

ett halvt plan.  

Söder om planområdet sträcker sig ett parkstråk som i förlängningen leder mot Opal-

torget. Parkstråket avbryts under en kortare sträcka av den vägbro som finns på Skat-

tegårdsvägen. Längs parkstråket löper en kastanjeallé vilken bidrar till områdets ka-

raktär.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornlämningar 

Det finns inga registrerade fornlämningar inom planområdet.  

 

 

 

 

Kastanjeallén sedd från söder med befintliga skolbyggnader inom planområdet till höger och 

u-formade lamellhus med halvt öppna gårdar till vänster. 
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Sociala aspekter 

Planområdet ligger inom stadsdels-

nämnden Västra Göteborg och i bas-

området Skattegården. Statistiken år 

2014 visar att i detta område är arbets-

lösheten densamma som genomsnittet 

i Göteborg men något högre än ge-

nomsnittet i stadsdelsnämnden Västra 

Göteborg. Ungdomsarbetslösheten är 

något högre än genomsnittet i Göte-

borg och medelinkomst samt utbild-

ningsnivå är något lägre.  

I Skattegården är upplåtelseformerna 

blandade med en övervägande del 

hyresrätter och småhus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området består till största delen av bostäder, det finns dock småskalig handel och 

verksamheter utspritt i området.  

Området är planerat efter trafiksepareringsprinciper. Konsekvenser av detta är stora 

vägar som skapar barriärer mellan kvarter i området. 

Inom planområdet finns en större öppen parkyta för vila och lek. I anslutning till 

planområdet finns det ett flertal rekreationsområden med ett varierat utbud av fritids-

aktiviteter. 

I samband med samrådsskedet har ett kunskapsunderlag tagits fram som baserats på 

ett dialogmöte med boende och aktörer i området. Dialogmötet riktades till boende 

och verksamma i området och deltagarna bestod av cirka tjugo besökare samt fem 

representanter från olika berörda kommunala förvaltningar. Mötet syftade till att dis-

kutera områdets styrkor och brister samt önskemål och idéer inför framtiden.  

Bostäder efter upplåtelseform 2014. 

Områdesindelningar inom Stadsdelsnämnden Västra Göte-

borg. 
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Slutsatser från dialogmötet resulterade i att den norra delen av planområdet anses 

lämplig för bebyggelse medan den södra delen fortsatt ska bestå av parkmark och 

grönytor. Ytorna bör med fördel utvecklas för att erbjuda ett mer varierat utbud av 

fritidsaktiviteter. Otrygga platser lokaliserades till parkeringsplatser, gångtunneln 

under Skattegårdsvägen samt igenvuxna gröna partier längs promenadstråken mot 

öster. En upplevd otrygghet finns gentemot närliggande områden. De breda och hårt 

trafikerade vägarna tros bidra till denna upplevelse genom att verka som barriärer. 

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Trafik 

Tynnered är en stadsdel med en konsekvent genomförd trafikseparering vilket innebär 

att biltrafiken och gång- och cykeltrafiken rör sig i skilda system. Gatunätet är stor-

skaligt och ”utifrånmatat”, vilket innebär att stora bilfria ytor skapas. 

Området runt före detta Björkhöjdsskolan matas norrifrån från Trollbärsvägen. Den 

nordöstra delen av planområdet matas västerifrån från Björkhöjdsgatan på grund av 

stora nivåskillnader. 

Kollektivtrafik 

Skattegårdsvägen, vilken är belägen direkt söder om planområdet, trafikeras av flera 

busslinjer. Hållplatser finns i nära anslutning till planområdet. Kollektivtrafiken be-

döms som god med snabba förbindelser till en knutpunkt för kollektivtrafik (Frölunda 

torg) vilket bör ge förutsättning för arbetspendling med kollektivtrafik för tillkom-

mande boende och arbetande.  

Service 

Planområdet ligger endast 2 km från Frölunda torg där det finns ett stort serviceutbud. 

Förutom livsmedelsbutiker och ett stort antal urvalsbutiker finns här också sjukhus, 

folktandvård och vårdcentral. I anslutning till Frölunda torg finns Frölunda Kulturhus 

med bibliotek, bad mm. I närområdet finns flera skolor och förskolor.  

I direkt anslutning till planområdet finns en mindre matvarubutik, några mindre affä-

rer, en skola, ett antal kommunala förskolor, ett gruppboende, två kyrkor, en privat 

förkola (föräldrakooperativ) samt en privat vårdcentral. 

Teknik 

Befintliga tekniska anläggningar, såsom VA, fjärvärme, el och tele, finns belägna i de 

befintliga gatorna runt planområdet, längs kastanjeallén samt även i några av gång- 

och cykelvägarna genom planområdet. 

Det finns även två befintliga transformatorstationer inom planområdet, en vid infarten 

till Björkhöjdskolan i norr och en strax söder om den Syrisk-ortodoxa kyrkan i öster. 

Störningar 

Buller  

En kartläggning av trafikbuller visar att de ekvivalenta bullervärdena vid föreslagna 

bostäder och förskola ligger under 55 dBA. En bullerutredning enligt 4 kap 33a§ be-

höver med hänsyn till bullersituationen inte göras.  
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Luftmiljö 

Halterna för luftföroreningar är låga. 

Detaljplanens innebörd och genomförande 

Detaljplanen innebär utbyggnad av ca 170 bostäder i två semislutna kvarter i tre till 

fyra våningar vid före detta Björkhöjdsskolan och ca 110 hyreslägenheter (små, till-

gängliga) i tre våningar söder om Syrisk-ortodoxa kyrkan vid Björkhöjdsgatan samt 

en förskola med sex avdelningar vid Trollbärsvägen. Total byggrätt om ca 22600 m² 

BTA möjliggörs för bostäder i planförslaget.  

Kommunen äger all mark inom planområdet. 

Kommunens fastighetsnämnd har markanvisat delar av planområdet till Seniorgården 

AB (ett dotterbolag till JM koncernen) och till Opaltorget Förvaltning AB. Exploatö-

rerna ska enligt markanvisningen bygga ca hälften vardera av bostäderna inom mark-

anvisat område. Beroende på hur detaljplanen utformas kan den slutgiltiga fördel-

ningen komma att bli annorlunda. Inriktningen är att hälften av bostäderna byggs som 

bostadsrätter med inriktning mot seniorer (så kallat 55+ boende) och den resterande 

delen byggs som bostadsrätter eller äganderätter för en bredare målgrupp. Kommunen 

planerar även för att markanvisa Tynnered 33:1 (område 2) och Tynnered 33:2 längre 

fram i detaljplaneprocessen. 

En markanvisning innebär att en exploatör under en begränsad tid har ensamrätt att 

förhandla med kommunen om villkoren för att utveckla och förvärva ett visst mark-

Ur kartläggning av trafikbuller av Göteborgs Stads. Aktuellt område markerat med vit streck-

ad linje.  
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område för bebyggelse. Om kommunen godkänner det förslag som utvecklas är avsik-

ten att exploatören ska förvärva marken för ett marknadsmässigt värde när detaljpla-

nen vunnit laga kraft. En förutsättning för markförvärv är att nödvändiga avtal om 

genomförande av detaljplanen tecknas med exploatören där bland annat villkor för 

kostnader för utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar (gator, parker etc.) re-

gleras. 

Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida 

drift och underhåll. Exploatören är ansvarig för samtliga åtgärder och kostnader inom 

kvartersmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrationskarta 
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Bebyggelse 

Målet med den nya bebyggelsen vid före detta Björkhöjdsskolan är att fungera som en 

länk mellan flerbostadshusen i väster och villaområdet i öster. För att uppnå detta är 

byggnaderna längs flerbostadshusen i väster utformade i kvartersstruktur och byggna-

derna i öster, längs de fristående villorna, som fristående hus. Byggnadshöjden är 

begränsad till fyra våningar. Genom att skapa en lokalgata med bebyggelse på vardera 

sida och placera parkeringsytorna inne i bostadskvarteren skapas trygga och stads-

mässiga gaturum vilket saknas i området idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustrationskarta samt sektioner som visar förslaget i västra delen av planområdet (vid före 

detta Björkhöjdsskolan) 
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Bebyggelsen i området söder om Syrisk-ortodoxa kyrkan och vid Björkhöjdsgatan 

föreslås formas till en kvartersstruktur för att skapa trygga gaturum. Våningshöjden 

begränsas till tre våningar med hänsyn till villaområdet i söder. Tomten rymmer stora 

nivåskillnader med en kraftig lutning mot väst. Det föreslås att byggnaderna följer 

terrängen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom planområdet är även ett befintligt kommunalt boende med särskild service belä-

get, ett s.k. BmSS-boende. Boendet kommer i och med planförslaget att få en bättre 

ordnad in- och utfart via den nya lokalgatan och oförslaget innebär även att boendet 

styckas av till en egen fastighet.   

Detaljplanen ger möjlighet till inrättande av verksamhetslokaler i bottenplan genom 

att kräva ett fritt mått till ovanliggande bjälklag om minst 3,6 meter. Denna bestäm-

melse gäller för byggnadskropparna längs kastanjeallén. Kastanjeallén är det mest 

frekvent använda gångstråket i området och i anslutning till stråket kan det därför 

vara lämpligt med lokaler.  

Planen kväver också att minst en bostadsentré ska finnas mot allmän gata med syfte 

att skapa levande och trygga gaturum.  

Illustrationskarta samt sektioner som visar förslaget i nordöstra delen av planområdet. 
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Rivning 

Lokalerna i före detta Björkhöjdsskolan används idag av stadsdelsförvaltningen Väst-

ra Göteborg. För att kunna genomföra planförslaget ska de gamla lokalerna rivas vil-

ket kan ske först efter det att stadsdelsförvaltningen flyttar till nya lokaler belägna vid 

Opaltorget. Denna flytt beräknas ske tidigast kvartal 4 2018.  

I området kallat kyrkotomten, söder om Syrisk-ortodoxa kyrkan, finns det idag en 

befintlig förskola med tre avdelningar. Lokalsekretariatet har bedömt att det på sikt 

inte kommer finnas behov av förskolan. Ersättningslokaler tillskapas i och med den 

nya förskolebyggnaden vid Trollbärsvägen och i närområdet finns det ett flertal be-

fintliga förskolor som bedöms täcka behovet av förskoleplatser. Planförslaget har 

därför möjliggjort utbyggnad av bostäder på platsen för befintlig förskola.  

Trafik och parkering 

Gator, GC-vägar 

Detaljplanen innebär utbyggnad av lokalgata inom fastigheten Tynnered 34:2 för att 

angöra den föreslagna bebyggelsen vid före detta Björkhöjdsskolan. 

Detaljplanen innebär också en förlängning av Björkhöjdsgatan för att angöra såväl 

den nya bebyggelsen som Syrisk-ortodoxa kyrkan.  

Förslaget innebär förstärkning av det befintliga gång- och cykelnätet genom att möj-

liggöra fler ostvästliga kopplingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkering – cykel och bil 

Cykelparkering ordnas i anslutning till entréerna samt in i kvarteren.  

För planerade bostäder vid före detta Björkhöjdsskolan kommer möjlighet till parker-

ingsplatser att finnas inom respektive fastighet i form av markparkeringar och carpor-

Befintlig samt föreslagen gatustruktur 
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tar inom kvarteren samt i form av längsgående parkeringar runt kvarteren. Det finns 

även möjlighet till parkeringsplatser i anslutning och väster om BmSS-boendet. Dess-

utom kommer det finnas möjlighet till bilpool, 4 bilar, för 30 lägenheter här. 

Utrymme bedöms därför finnas inom alla fastigheter för att uppfylla det parkerings-

behov som beräknas enligt kommunens parkeringstal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För planerade bostäder söder om Syrisk-ortodoxa kyrkan kommer parkering lösas i 

form av markparkering öster om tomten och i anslutning till den utbyggda lokalgatan. 

Tillgänglighet och service 

Tillgängligheten till Syrisk-ortodoxa kyrkan förbättras genom en förlängning av den 

befintliga Björkhöjdsgatan. Angöringen till BmSS-boendet förtydligas genom ut-

byggnad av ny lokalgata från Trollbärsvägen 

För att möta det ökade behovet av förskoleplatser som den planerade bostadsbebyg-

gelsen medför föreslås en förskola med sex avdelningar längs Trollbärsvägen.  

Friytor 

Allmänna platser, grön- och rekreationsytor samt kastanjeallén, som finns inom plan-

området, ska underhållas och på sikt utvecklas. Förslag till åtgärder är bättre belys-

ning, borttagning av buskage, nya mindre träd och buskar samt papperskorgar. Det 

föreslås även att asfaltytorna görs i ordning för olika sorters bollspel som till exempel 

innebandy, basket, fotbolls panna med mera. Den stora sammanhängande grönytan 

bevaras för spontana aktiviteter och kompletteras med sittplatser och en grillplats. 

Platsen under Skattegårdsvägen planläggs som park för att fungera som en tryggare 

mötesplats med aktiviteter, exempelvis skate. Planläggningen är tänkt att förstärka 

grönstrukturen som sträcker sig från norra Tynnered genom planområdet och vidare 

mot Opaltorget i söder. 

Parkeringsberäkning för västra delen av planområdet 
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Förslag till upprustning av parken 
  

 

Naturmiljö  

Den obebyggda tomten, Tynnered 33:1 (område 2), söder om Syrisk-ortodoxa kyrkan 

som idag är täckt med vegetation tas i anspråk.  

Sociala aspekter 

Parken samt den biotopskyddade kastanjeallén bevaras och utvecklas vilket skapar 

bättre möjlighet till möten och kontakter. Tryggheten ökas genom att området runt 

före detta Björkhöjdsskolan bebyggs samt att platsen under Skattegårdsvägen plan-

läggs som park. Den nya bebyggelsen föreslås placeras i direkt anslutning till gata och 

kastanjeallé vilket tillsammans med parkering inne i kvarter tros skapa en tryggare 

gatumiljö.  

Förslaget bidrar till ökad variation av upplåtelseformer och bostadstyper genom att 

möjliggöra för bostadsrätter samt hyreslägenheter (små, tillgängliga) vilket idag sak-

nas i området.  

Den föreslagna förtätningen binder ihop olika bebyggelse enklaver i området och bi-

drar till att skapa en sammanhållen bebyggelsestruktur.   

Det kommer finnas möjlighet att tillskapa verksamhetslokaler i bottenplan och genom 

detta skapas en funktionsblandning och en levande gatumiljö.  

Teknisk försörjning  

Dricksvatten 

Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät från kastanjeallén väster om 

planområdet, samt till allmänt ledningsnät i Trollbärsvägen norr om planområdet. 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten mot-

svarande områdestyp A2;VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i förbin-



 

Göteborgs Stad, Planhandling  25 (36) 

delsepunkt motsvarar nivån + 48 m (RH2000). I de fall högre vattentryck önskas får 

detta ordnas och bekostas av fastighetsägaren. 

Spillvatten 

Spillvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät väster-, norr- och delvis öster 

om planområdet. Kapaciteten bedöms vara god. 

Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda led-

ningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. 

Byggnader inom planområdet bör placeras på sådana nivåer att spillvattnet kan avle-

das med självfall till allmänt ledningsnät. Lägsta golvnivå i byggnad skall vara belä-

gen minst 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt. 

Dagvatten 

Dagvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät väster, norr och delvis öster om 

planområdet. Kapaciteten bedöms vara god. 

Byggnader inom planområdet bör placeras på sådana nivåer att dagvattnet kan avle-

das med självfall till allmänt ledningsnät. Lägsta golvnivå i byggnad skall vara belä-

gen minst 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt. 

Dag- och dräneringsvatten skall i första hand tas om hand lokalt inom kvartersmark 

genom infiltration eller i andra hand fördröjas i stenmagasin och vid behov avledas 

till allmän dagvattenledning. Fördröjning av dagvatten minskar risken för översväm-

ningar och förbättrar kvaliteten på dagvattnet, vilket i sin tur minskar belastningen på 

miljön. Materialval för utvändiga ytor skall väljas med omsorg om miljön. Till exem-

pel skall oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för för-

oreningar i dagvattnet. 

En dagvattenutredning kommer att tas fram inför granskningsskedet för att utreda 

förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten, fördröjning/rening av dag-

vatten samt eventuella tekniska skyddsåtgärder som behöver vidtas. Ambitionen är att 

minimera anläggandet av nya ledningssystem och istället nyttja öppna diken och för-

dröjningsdammar. Detta dels för att minimera ingreppen i befintlig miljö och dels för 

att minimera framtida driftskostnader. 

Värme 

Inom planområdet finns idag fjärrvärmeledningar som har beaktats i förslaget. Led-

ningar kommer till största del att läggas inom allmän platsmark (gata) och säkerställas 

inom kvartersmark genom ett u-område. Säkerställande av ledningsrätt för ledningar 

inom kvartersmark bekostas av exploatören.  

Föreslagen ny bebyggelse kan anslutas till befintligt fjärrvärmenät i flera olika punk-

ter. 

El och tele 

El och tele bedöms kunna anslutas till befintligt nät. Beställning av utsättning respek-

tive undanflyttning av ledningar ska ske till GENAB i god tid innan arbetena ska på-

börjas. Vid utförande av arbeten i närheten av GENAB:s anläggningar ska bestäm-

melser för markarbeten vid elkablar följas. 
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Inom planområdet finns idag två befintliga transformatorstationer och ett omfattande 

kabelnät som beaktats i planförslaget. Ett E-området för respektive transformatorsta-

tion kommer att finnas i plankartan. Ledningar kommer till största del att läggas inom 

allmän platsmark (gata) och säkerställas inom kvartersmark genom ett u-område. Sä-

kerställande av ledningsrätt för ledningarna inom kvartersmark bekostas av exploatö-

ren. 

Avfall 

Avfallshantering ska lösas i ett separat utrymme med flera fraktioner. Utrymmet ska 

vara lättillgängligt placerat. 

Det finns idag en återvinningsstation på parkeringsplatsen vid före detta Björkhöjds-

skolan. Denna station kommer att behöva tas bort för att möjliggöra genomförande av 

förslaget. Det kommer att finnas en möjlighet att ersätta stationen inom område E på 

plankartan, längs Trollbärsvägen vid Romersk-katolska kyrkan. 

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

Marken inom föreslaget planområde bedöms som lämplig för planerad exploatering.  

Lerdjupen inom området bedöms kunna variera. Bostadshusen i väster och vägbron i 

söder är pålgrundlagda. Relativt stora marksättningar har bildats under vägbron. 

För byggnadslov/startbesked och även för att verifiera de befintliga markförhållande-

na och därmed kunna fastlägga lämpligaste grundläggningsmetoden för planerad be-

byggelse mm kommer det att krävas en objektsanpassad och platsspecifik geoteknisk 

utredning. 

Det kommer med största sannolikhet att krävas sprängningsarbeten för grundlägg-

ningen av byggnader i nordost. Övrig byggnation planeras inom de plana markområ-

dena på den norra delen. Området är plant och redan bebyggt och det bedöms därmed 

inte föreligga några geotekniska problem för ytterligare exploatering av området. 

Grundläggningen av blivande hus kommer att behöva anpassas efter befintligjordart, 

belastning och jorddjup.  

Det föreligger inga stabilitetsproblem för marken inom planområdet idag eller efter en 

exploatering. I samband med utbyggnaden av området kan lokalstabiliteten för djupa-

re schakter behöva beaktas. För bygglov/startbesked kommer det att krävas en plats-

specifik geoteknisk undersökning/utredning för att fastställa lämpligaste grundlägg-

ning av planerad byggnation.  

Det föreligger osäkerheter om befintliga stödmurars skick och funktion utmed den 

östra plangränsen, vidare utredningar kommer att krävas. 

Markmiljö 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning visar att jordlagren inom undersök-

ningsområdet generellt innehåller halter underskridande Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för känslig markanvändning (KM). Ett prov från en punkt med fyllnads-

massor visar dock på halter av bly och kvicksilver strax över KM. En lätt påverkan av 
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alifatiska kolväten har också påträffats i en punkt men halten är lägre än riktvärdet för 

KM.  

Efter att undersökningen genomfördes har planområdet utökats till att även omfatta 

den östra delen där det finns ett befintligt gruppboende och en befintlig förskola. Det 

finns inget som tyder på att den delen av planområdet skulle ha andra förutsättningar 

för att vara förorenade än vad undersökningen har visat för planområdet i övrigt. 

Mot bakgrund av genomförd utredning finns det inget som tyder på att marken inte 

skulle vara lämplig, eller efter lokala åtgärder bli lämplig, för detaljplanens föreslagna 

ändamål. Det finns inte heller något som tyder på att eventuella åtgärder skulle vara 

komplicerade eller orimligt kostsamma att genomföra. 

Eftersom det förekommer föroreningar med halter som överstiger Naturvårdsverkets 

riktvärden för KM har utredningen delgivits tillsynsmyndigheten, Göteborgs stads 

miljöförvaltning. Markarbeten inom området bedöms vara anmälningspliktig enligt 

28§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Arkeologi 

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har inget att erinra mot planförslaget i sin nuvarande 

utformning rörande fornlämningsbilden. 

Buller 

En kartläggning av trafikbuller visar att de ekvivalenta bullervärdena ligger under 55 

dBA där det föreslås bostäder och förskola. Någon ytterligare bullerutredning behöver 

med hänsyn till bullersituationen inte göras.  

Luft 

Lufthalterna ligger under miljökvalitetsnormerna för god luftkvalitet. Gällande miljö-

kvalitetsnormer för luft uppfylls.  

Kompensationsåtgärd 

Göteborgs kommun ska enligt beslut i kommunfullmäktige arbeta med kompensa-

tionsåtgärder för att säkerställa göteborgarnas tillgång till värdefulla natur- och rekre-

ationsområden. Kompensationsåtgärder innebär att natur- och rekreationsvärden som 

går förlorade genom exploatering ersätts genom åtgärder i närområdet i första hand. 

Dessa åtaganden är frivilliga åtgärder som kommunen eller exploatören åtar sig ut-

över vad som krävs enligt miljöbalken. 

En utvärdering av behovet av kompensationsåtgärder har gjorts i samråd med berörda 

kommunala förvaltningar. 

Sammantagen bedömningen: 

En viss del av rekreationsvärdena försvinner i samband med att skolgården bebyggs. 

Naturvärdena inom planområdet värderas som måttliga. Kastanjeallén är av stort na-

turvärde som föreslås bevaras. 

Föreslagna kompensationsåtgärder: 
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För att kompensera rekreationsvärdena föreslås upprustning av hårdgjord yta avsedd 

för lek och bollsport, upprustning av gångtunnel, upprustning av park avsedd för vila, 

picknick, promenad etc. 

 

Förslag på kompensationsåtgärd för naturvärdena är en spridningskorridor i höjd med 

BmSS-byggnaden som sedan ska knyta samman det nordliga gröna stråket med det 

sydliga gröna stråket.  

Fastighetsindelning 

Fastighetsindelningen, servitut, gemensamhetsanläggningar, u-områden, m.m. fram-

går av plankartan. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för 

utbyggnad och framtida drift och underhåll. 

Inom planområdet kommer en ny lokalgata att byggas med tillhörande tekniska an-

läggningar så som belysning, skyltning m.m. Utbyggnad av lokalgatan ansvarar tra-

fikkontoret för och bekostas av fastighetskontoret i egenskap av markägare. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Exploatören ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark. 

Göteborg Energi AB, med dotterbolag, ansvarar för nämnda egna anläggningar inom 

planområdet.  

Drift och förvaltning 

Trafikkontoret har drift- och förvaltningsansvaret för allmän platsmark benämnda 

LOKAL GATA. 

Park- och naturförvaltningen har drift- och förvaltningsansvaret för allmän platsmark 

benämnd som PARK. 

Kretslopp och vatten ansvarar för drift och förvaltning av allmän VA-anläggning. 

Lokalförvaltningen ansvarar för drift och förvaltning av kommande förskola invid 

Trollbärsvägen samt för det befintliga BmSS-boendet. 

Respektive fastighetsägare ansvarar för drift och förvaltning av anläggningar inom 

kvartersmark. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen.  

Fastigheter kommer att nybildas för bostadsändamål med handel och kontor i entré-

plan, skoländamål samt markområde för E, teknisk anläggning, i plankartan. 
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Före beviljande av bygglov ska bildade fastigheter och andra nödvändiga fastighets-

rättsliga åtgärder (t.ex. bildandet av gemensamhetsanläggningar), servitut och led-

ningsrätter vara genomförda. 

Gemensamhetsanläggningar och servitut 

Exploatörerna planerar att bygga gemensamma parkeringslösningar inom planområ-

det och dessa kan inrättas som gemensamhetsanläggningar. Avsikten är att (Kvarter 

1) och (Kvarter 2) tillsammans sköter parkeringsområdet beläget mellan förskolan 

och det befintliga BmSS-boendet. Inom (Kyrkotomten) är avsikten att lösa parkering-

en inom kvartersmarken. En samfällighetsförening ska bildas för förvaltningen av 

gemensamhetsanläggningen. Hur fastigheterna och kvarteren som ska ingå i den 

kommande gemensamhetsanläggningen ska se ut är inte klarlagt utan ska utredas vi-

dare i kommande planarbete och längre fram i genomförandet av detaljplanen. Plan-

kartan medger gemensamhetsanläggning i område g. 

Det kan krävas ytterligare gemensamhetsanläggningar och även servitut beroende på 

hur den kommande kvartersindelningen blir, något som inte är klarlagt än utan ska 

utredas vidare i kommande planarbete och längre fram i genomförandet av detaljpla-

nen. 

Inom Tynnered 33:1 (område 2) och 33:2 är en befintlig gemensamhetsanläggning 

belägen, Tynnered ga:41. Ändamålet för anläggningen är utfart, delägande fastigheter 

är nämnda samt Tynnered 33:3 (Syrisk-Ortodoxa kyrkan). Utfartsservitutet kommer 

att upphävas i samband med kommande lantmäteriförrättning. Utfarten ersätts av ny 

lokalgata i kommunal standard. 

Ledningsrätt 

Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen ska eventuell ledningsrätt 

omprövas att gälla ledningens nya läge. De delar av befintliga allmänna ledningsom-

råden som hamnar på kvartersmark till följd av den nya detaljplanen ska säkerställas 

med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningsägare. 

Vid överlåtelse av kommunägd mark regleras i genomförandeavtalet att exploatören 

utan ersättning ska upplåta ledningsrätt för nödvändiga ledningar och nätstationer 

inom kvartersmark till förmån för kommunen, kommunala bolag och privata led-

ningsägare. Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa 

kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive 

ledningsägare ansöker om ledningsrätt. 

Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på plankartan, kan säkerställas 

med ledningsrätt. 

Inom områden som på plankartan markerats med E kan tekniska anläggningar place-

ras. Dessa ska säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna fastigheter. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen ansöker om och bekostar nödvändig fastighetsbildning inom allmän 

platsmark och inom kvartersmark (kommunägd mark) avseende bildande av exploate-

ringsfastigheter och fastighet för förskola respektive BmSS-boendet. Kommunen an-
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söker, där så är nödvändigt, även om eventuell ledningsrätt för vatten- och avlopps-

ledningar. 

Exploatören ansöker om och bekostar nödvändig fastighetsbildning inom egen kvar-

tersmark avseende bildandet av nya fastigheter samt eventuellt bildande av gemen-

samhetsanläggningar och servitut. 

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny 

ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter.  

Ansvar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för övriga åtgärder regle-

ras i exploateringsavtalen med respektive exploatör. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

 

Fastighet Erhåller mark Avstår mark Markanvändning 

Tynnered 761:687 154,5 kvm Tynnered 27:9 Lokalgata 

Tynnered 27:9 283,5 kvm Tynnered 761:687 Bostad 

 

Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

KI-1971-0006 (Lokalförvaltningen, förskola), inom Tynnered 33:2. Avtalet kommer 

att sägas upp så snart verksamheten flyttar till nya lokaler. 

AA-2015-0015 (GENAB, transformatorstation), inom Tynnered 761:687. Transfor-

matorstationen kommer att vara kvar och regleras enligt särskilt markupplåtelseavtal 

mellan kommunen och Göteborg Energi, FK Dnr 3485/11. 

KI-1997-0077 (Lokalförvaltningen, Björkhöjdskolan), inom Tynnered 34:2. Avtalet 

kommer att sägas upp så snart verksamheten flyttar till nya lokaler. Ny kommunintern 

markupplåtelse behöver tecknas för kvarvarande BmSS-boende. 

LK-2009-0031 (GEAB, fjärrvärme/fjärrkyla/tomrör optokabel), inom Tynnered 34:2. 

Troligen ligger ledningen kvar i det större ledningsstråk som går genom planområdet. 

Om ledningar behöver flyttas regleras kostnaderna mellan kommunen och Göteborg 

Energi enligt markupplåtelseavtalet nämnt ovan. 

LT-2012-0040 (GENAB, transformatorstation), inom Tynnered 34:2. GENAB har 

ledningsrätt för anläggningen och i samband med genomförandet av detaljplanen 

styckas troligen markområdet av till en egen fastighet. 

Avtal mellan kommun och exploatör  

Enligt PBL ska kommunen redovisa vilka exploateringsavtal som i samband med 

detaljplanen genomförande ska tecknas och dess huvudsakliga innehåll. Innehåll kan 

vara utbyggnad av allmän plats, fastighetsbildningsåtgärder, ledningsflytt m.m. De-

taljplanens konsekvenser för exploatören avseende ekonomi, åtaganden mm ska be-

skrivas. 
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Innan detaljplanen antas ska, i enlighet med kommunens riktlinjer för exploaterings-

avtal, avtal tecknas mellan kommunen och exploatörerna angående genomförandet av 

planen. Genom exploateringsavtalet regleras bl a utbyggnaden av kommunaltekniska 

anläggningar inom avtalsområdet. Exploatören förbinder sig att betala ett exploate-

ringsbidrag till kommunen och att ställa en ekonomisk säkerhet i samband med avta-

lets tecknande. Exploateringsavtalet medför bland annat att planens genomförande 

säkerställs ekonomiskt samt att samordningen mellan exploatören och kommunen 

regleras avseende utbyggnad av kvartersmark respektive allmän plats. För exploatö-

ren innebär exploateringsavtalet att kostnader för planens genomförande tydliggörs 

och att exploatören känner till kommunens intentioner avseende utbyggnad av allmän 

plats mm. 

För den föreslagna detaljplanens genomförande är den markanvisade marken ännu 

inte uppdelad mellan exploatörerna. Vidare planerar kommunen även att markanvisa 

fastigheterna Tynnered 33:1 (område 2) och 33:2 till ytterligare en eller två exploatö-

rer. Kommunen har för avsikt att, så snart det är möjligt, teckna ett exploateringsavtal 

med respektive exploatör som reglerar nödvändig fastighetsbildning, ombyggnad av 

lokalgator, kompensationsåtgärder m.m.  

Avtal mellan kommun och övriga fastighetsägare 

Avtal kan komma att tecknas mellan kommunen och fastighetsägare, i samband med 

genomförandet av detaljplanen, mellan gångvägen mot öster och Björkhöjdsgång-

en/Björkhöjdsstigen med anledning av fastighetsägarnas privata murar som vetter mot 

planområdet. Avtal ska tecknas, innan detaljplanen antas, med fastighetsägaren till 

Tynnered 33:3 och kommunen rörande upphävande av Tynnered ga:41 (utfart). Utfar-

ten ska ersättas av ny föreslagen lokalgata. 

Avtal ska tecknas, innan detaljplanen antas, med fastighetsägaren till Tynnered 27:9 

om inlösen av mark till förmån för kommunal gata. 

Avtal mellan exploatör och övriga fastighetsägare 

Avtal kan komma att tecknas mellan exploatörerna och fastighetsägare, i samband 

med utbyggnad, mellan gångvägen mot öster och Björkhöjdsgången/Björkhöjdsstigen 

med anledning av fastighetsägarnas privata murar som vetter mot planområdet. 

Avtal mellan ledningsägare, kommun och exploatör 

Inom kommunägda fastigheter kan det finnas ledningar som omfattas av markupplå-

telseavtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg Energi-

koncernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad.  

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommu-

nen/exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid 

omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommu-

nen/exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt 

ledningsrätt. 

Fastighetskontoret har fullmakt att företräda Göteborg Vatten i samband med genom-

förandet. Påverkan på Göteborg Energis och Telia Soneras ledningar är reglerade i 

befintliga avtal mellan parterna. 
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Dispenser och tillstånd 

Det har genomförts en miljöteknisk markundersökning inom planområdet. Undersök-

ningen redovisade halter av föroreningar över riktvärdet för känslig markanvändning 

(KM). Miljöförvaltningen har därför förordat att arbeten i mark, byggnader eller 

grundvatten, som är förorenade, ska anmälas innan arbete startar. 

Inom planområdet står befintliga kastanjer i rad och dessa är biotopskyddade. Om 

något av dessa träd berörs av kommande utbyggnad kan en ansökan till länsstyrelsen 

om biotopskyddsdispens behöva skickas in. 

Ytterligare behov av dispenser eller tillstånd kommer att utredas vidare längre fram i 

planarbetet.  

Tidplan  

Samråd: sista kvartalet 2015 

Granskning: andra kvartalet 2016 

Antagande: tredje kvartalet 2016 

Om planen inte överklagas fastställs den fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart:  

En förutsättning för byggnation är att befintliga byggnader tomställs och rivs. Befint-

lig verksamhet inom Björkhöjdskolan kan tidigast flytta ut när nya lokaler är färdig-

ställda vid Opaltorget. Befintlig verksamhet inom förskolan Björkhöjdstigen 20 kan 

troligen flytta ut som tidigast när ny förskola är färdigställd inom föreslagen detalj-

plan vid Trollbärsvägen. 

Trolig byggstart bedöms till sista kvartalet 2019. 

Färdigställande: sista kvartalet 2021. 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-

lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-

ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 

fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-

detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-

sprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden inom området a1 på plankartan är 10 år från den dag planen 

vinner laga kraft.  

Genomförandetiden området a2 på plankartan börjar 2 år från den dag planen vin-

ner laga kraft och gäller i 10 år därefter. Anledningen till detta är att den befintliga 

förskolan inom detta område ska få vara kvar till den planerade förskolan vid 

Trollbärsvägen byggs. 
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Överväganden och konsekvenser 

Överväganden har gjort mellan olika intressen: 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att ingen ny detaljplan antas och att området endast utvecklas 

vidare inom ramen för den befintliga situationen som innebär användning för endast 

allmänt ändamål, gemensamhetsanläggningar som kontor, samlingslokaler, lokaler för 

hälso- och socialvård samt daghem. 

Detta hindrar en positiv utveckling av området i enlighet med övergripande målsätt-

ningen att komplettera och bygga staden inåt. Möjligheten att öka antalet bostäder i 

Göteborg, där god kollektivtrafik, befintlig infrastruktur, service, tillgång till rekrea-

tionsområden i staden finns, utnyttjas därför inte. 

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

Sammanhållen stad 

Förslaget har som ett viktigt syfte att binda ihop två områden som idag upplevs som 

tydligt åtskilda. Nya stråk, tvärgående kopplingar, och ny bebyggelse förväntas uppnå 

detta. Verksamhetslokaler i bottenplan vid viktiga hörnlägen möjliggör för ett bättre 

gatuliv och ”bjuder in” till planområdet. Flera olika människor som träffas är positivt 

ur ett socialt perspektiv och innebär positiva konsekvenser för aspekten sammanhål-

len stad. 

Samspel  

Fördelar med detaljplanen är att det byggs nya bostäder och verksamhetslokaler vilket 

ger förutsättningar för att platsen befolkas. Parkområdet rustas upp och blir en 

gemensam offentlig plats för hela området vilket kan bidra till fler spontana möten 

och en ökad trygghet. De halvprivata gårdarna kompletterar den offentliga parken och 

erbjuder barn och vuxna ett intimare rum att vistas och umgås på. 

Vardagsliv 

En blandad stadsbebyggelse nära kollektivtrafik, service och grönområden innebär 

möjlighet till ett enklare och mer flexibelt vardagsliv vilket är gynnsamt för en stor 

grupp människor. 

Fler bostäder stärker den befintliga lokala servicen och planerad förskoleverksamhet i 

anslutning till ny bebyggelse gynnar barnfamiljer som redan bor i området och som 

flyttar hit. 

Identitet  

Områdena i anslutning till planområdet är idag av vitt skilda karaktär och upplevs av 

boende som separerade från varandra. Enfamiljsvillor med privata trädgårdar kontras-

terar till större hyreshus med halvprivata öppna gårdar. Den nya bebyggelsen önskar 

bidra till en större variation av bostadsbebyggelse genom såväl struktur som upplåtel-

seformer.  
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Hälsa och säkerhet 

Den stora öppna parken erbjuder en lekmiljö utan biltrafik vilket ger barn möjlighet 

att utforska parkmiljön under större frihet. 

Förslaget innebär att en idag, till stor del obefolkad plats kvällstid, bebyggs och att 

parkområdet, den biotopskyddade kastanjeallén och passagen under skattegårdsvägen 

rustas upp och förses med väl anpassad belysning. En större andel människor som rör 

sig i området och en upprustning av gång- och cykelstråk i anslutning till området tros 

bidra till en ökad trygghet.   

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplig-

hetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 

med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen be-

rörs. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän syn-

punkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. 

Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är 

förenlig med Översiktsplan för Göteborg.  

MKB/Behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken 

(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 

någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-

förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförsla-

get medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. 

Planförslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som 

anges i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver 

särskilt beaktas. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov 

till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljö-

konsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen 

stämdes av med länsstyrelsen den 20 november 2015.  

Följderna av planens genomförande ska dock alltid redovisas enligt PBL. Nedan föl-

jer därför en kort sammanställning av planens miljökonsekvenser. 

Miljömål 

Avstämning har gjorts mot de lokala miljömålen. Planen bedöms att ha viss positiv 

påverkan på miljömålen god bebyggd miljö och begränsad klimatpåverkan genom att 

förtäta inom befintlig bebyggelse och bygga i närheten till service och där kollektiv-
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trafiken är god. Detta gör att förutsättningarna att klara vardagslivet med buss, cykel 

eller till fots är goda. 

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

Kommunens investeringsekonomi 

Fastighetsnämnden får inkomster från försäljning av mark för bostadsändamål (det 

tillåts även handel och kontor i entréplan). 

Fastighetsnämnden får utgifter för utbyggnad och viss ombyggnad av allmän plats. 

Fastighetsnämnden får även utgifter för förrättningskostnader i samband med fastig-

hetsbildning och kommande ledningsrättsfrågor.  

Trafiknämnden kan få vissa utgifter för anläggande av allmän plats. 

Park- och Naturnämnden bedöms inte få några inkomster till följd av den nya detalj-

planen.  

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgif-

ter för utbyggnad av ny VA-anläggning, anslutningspunkter och dagvattenhantering.  

Lokalnämnden får utgifter för byggnation av ny förskolan samt utgifter för den kom-

muninterna markupplåtelsen för förskolan. Lokalnämnden kan även få utgifter till 

följd av de befintliga byggnader inom planområdet som behöver tomställas och rivas. 

Enligt gällande upplåtelse ska lokalnämnden bekosta rivning och återställande av 

marken. Kostnaden ska läggas på fastighetens bokförda värde i samband med att fas-

tighetsnämnden återtar den avröjda och återställda fastigheten. 

De kostnader som kommunen har för planens genomförande bedöms finansieras ge-

nom försäljningen av kvartersmark inom planområdet. Sammantaget innebär det att 

planen för närvarande bedöms ge ett ekonomiskt överskott.  

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Fastighetsnämnden får driftsintäkter för den kommuninterna markupplåtelsen för den 

nya förskolan och det befintliga BmSS-boendet. Fastighetsnämnden får på sikt lägre 

driftsintäkter till följd av att de befintliga markupplåtelseavtalen avslutas.  

Fastighetsnämnden får investeringsutgifter för den nya förskolan i form av markför-

beredande åtgärder, kompensationsåtgärder samt även utgifter för marksanering inom 

fastigheten Tynnered 34:2. 

Trafiknämnden får kostnader för drift av den nya gatuanläggningen i form av ränta 

och avskrivningar samt för skötsel och underhåll av densamma. Med gatuanläggning 

menas hela området som utgörs av allmän plats inom planområdet. 

Park och naturnämnden kan få kostnader för drift av upprustade naturytor inom par-

ken liksom kostnader för drift under befintlig vägbro under Skattegårdsvägen. 

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för 

ränta och avskrivningar. 

Lokalnämnden får kostnader för kommuninterna markupplåtelser för förskolan och 

det befintliga BmSS-boendet. Lokalnämnden får även kostnader för ränta och av-

skrivningar samt driftskostnader för de båda byggnaderna och dess omkringliggande 
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markområde. Fastighetsnämndens investeringsutgifter påförs det bokförda värdet 

inom berörd fastighet. Det bokförda värdet ligger till grund för kommande 

markupplåtelse. Lokalnämnden får driftsintäkter för uthyrning av anläggningen till 

stadsdelen. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 

Exploatörerna får utgifter för förvärv av mark, kompensationsåtgärder inom befintliga 

bollplaner samt nödvändiga lantmäteriförrättningar. För ursprunglig kommunägd 

mark, vid förvärv, ingår gatukostnadsersättning i köpeskillingen. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 

Fastighetsägaren till Tynnered 33:3 kan få utgifter och inkomster till följd av befint-

ligt servitut för utfart berörande Tynnered ga:41. Eventuella kostnader ska regleras i 

avtal och utreds vidare i detaljplanen. 

Fastighetsägaren till Tynnered 27:9 får inkomster i samband med försäljning av mark 

till förmån för kommunal gata.  

Överrensstämmelse med översiktsplanen 

Detaljplanen överensstämmer med kommunens gällande översiktsplan. 
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