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Ansökan om planbesked för bostäder och 
utbildningslokaler vid Ånäsfältet inom 
stadsdelen Bagaregården 

Förslag till beslut 
I fastighetsnämnden 

1. Fastighetsnämnden ansöker om planbesked i enlighet med vad som framgår i 

detta tjänsteutlåtande 

 

2. Vid positivt planbesked utgör även ansökan beställning av detaljplan 

 

3. Fastighetsnämnden förutsätter att beslut om planbesked fattas av 

byggnadsnämnden inom lagstadgad tid, det vill säga 4 månader räknat från den 

dag fastighetsnämndens ansökan om planbesked inges till byggnadsnämnden 

  

4. Fastighetsnämndens tidigare beslut (FN 2016-10-24, dnr 3257/16) avseende 

uppdrag till kontoret att ansöka om planbesked för bostäder och förskola vid 

Ånäsfältet upphör att gälla 

 

Sammanfattning 
Lokalsekretariatet har inkommit med en beställning av en tomt för en stor skola F-9 för 

650 elever inklusive en fullmåttsidrottshall, inom området Olskroken /Bagaregården 

/Lunden. Uppskattat ytbehov är ca 12 000 kvm.  

Ett behov av 900 grundskoleplatser beräknas uppstå de kommande åren inom stadsdelen 

Lunden till följd av pågående bostadsplanering. För att hantera en del av detta behov ska 

Lundenskolan byggas ut för att tillskapa 250 nya skolplatser, ett behov av 650 

grundskoleplatser kvarstår. 

Fastighetskontoret föreslår Ånäsfältet som lämplig för en stor skola för 650 elever samt 

en idrottshall. Ånäsfältet har ett strategiskt läge i förhållande till bostäder, kollektivtrafik 

och övriga skolor inom området. Ånäsfältet är också den enda tillgängliga yta inom 

området som är tillräckligt stor för ändamålet.  

Ånäsfältet har en yta av ca 20 000 kvm, vilket innebär att ytan är tillräckligt stor för att 

även bostäder ska kunna ingå. Fastighetskontoret har tagit fram en skiss där förutom 

skola och idrottshall, även ca 60 mindre bostäder är illustrerade. Fastighetskontoret 

föreslår dock att möjligheten att tillskapa totalt ca 80 nya bostäder, t ex i form av 
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smålägenheter för studenter, prövas i detaljplaneskedet. Även storleken på skolan (antalet 

elever) bör prövas i detaljplaneskedet. 

Parkeringsbehovet för skolan är 34 platser, en del av dessa är tänkta att vara ovan mark. 

Övriga skolparkeringsplatser, parkering för idrottshall och parkering för bostäder är tänkt 

att anordnas i parkeringshus under mark. 

Ånäsfältet ligger inom stadsdelen Bagaregården och tillhör SDN-område Örgryte-

Härlanda. Marken består huvudsakligen av en grönyta som används för rekreation samt 

en fotbollsplan. Området omfattar del av fastigheten Bagaregården 742:38 och ägs av 

Göteborgs kommun. Gällande detaljplaner för området anger allmän plats, idrott samt 

skyddsplantering. Genomförandetiden har gått ut. 

Idrott- och föreningsförvaltningen förvaltar marken och understryker vikten av dialog 

med de föreningsbildningar som finns i området och som har varit aktiva i frågan att 

bevara och utveckla ”lekfältet”. Bland de tankar som formulerats av de närboende finns 

idéen om ett modernt aktivitetsfält som är öppet dygnet runt och fungerar som skolgård 

och idrottsarena för skolorna under dagtid. 

Ekonomiska konsekvenser 
Lokalsekretariatet säkerställer att nödvändig finansiering för projektet inkluderas i 

kommunfullmäktiges investeringsbudget. 

Barnperspektivet 
En grundförutsättning för att bedriva skolverksamhet är att det finns tillräckligt antal 

ändamålsenliga skolor i alla delar av staden. 

Jämställdhetsperspektivet 
Skola har en viktig roll i att bygga en jämlik, jämställd och hållbar stad samt öka 

förståelsen mellan människor.  

Mångfaldsperspektivet 
En skola vid Ånäsfältet skulle även kunna vara intressant för barn från Gamlestaden och 

de östra delarna av staden och på så sätt bidra till en skola med elever med olika 

bakgrund. 

Miljöperspektivet 
Fastighetskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Behovet av utbildningsplatser inom Olskroken/Bagaregården/Lunden, SDF Örgryte-

Härlanda är stort, en ny stor skola vid Ånäsfältet skulle vara ett välbehövligt tillskott.  

Samverkan 
Fastighetskontoret har inte funnit något skäl till samverkan med de fackliga 

organisationerna i den här frågan. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Översiktskarta 

Bilaga 2 - Detaljkarta  

Bilaga 3 - Arkitektskisser  

Bilaga 4 - Tjänsteutlåtande dnr 3257/16 

Bilaga 5 - Protokollsutdrag dnr 3257/16   

 

Ärendet  
Lokalsekretariatet har inkommit med en beställning av en tomt för en stor skola F-9 för 

650 elever inklusive en fullmåttsidrottshall, inom området Olskroken /Bagaregården 

/Lunden. Uppskattat ytbehov är ca 12 000 kvm.  

Fastighetskontoret föreslår Ånäsfältet som lämplig för en stor skola för 650 elever samt 

en idrottshall. Fastighetskontoret ser också att ca 80 bostäder kan ingå i projektet, 

exempelvis i form av smålägenheter för studenter, då Ånäsfältet är betydligt större (ca 

20 000 kvm) än ytbehovet för skola och idrottshall. 

Beskrivning av ärendet 
Lokalsekretariatet har till uppgift att säkerställa att lokaler för kommunal service, bl.a. 

skolor, finns i tillräcklig omfattning. Detta sker i samarbete med fastighetskontoret som 

efter beställning från lokalsekretariatet, utreder och tillhandahåller lämplig kommunal 

mark för detta ändamål.  

En sammanställning över pågående planeringsarbeten visar att ca 2 700 nya bostäder kan 

tillkomma inom en 10-20-års period inom stadsdelen Lunden. Enligt lokalsekretariatets 

planeringsmodell om 0,5 barn/bostad innebär det ett behov av 1 350 utbildningsplatser 

(450 barn i förskola och 900 barn i skola F-9). I dagsläget är det fullt i alla förskolor och 

skolor i området. Slutsatsen är att 25 avdelningar förskolor och 2 nya större grundskolor 

behöver byggas inom denna period. 

För att möta en del av skolbehovet planerar lokalsekretariatet att bygga ut Lundenskolan 

med 250 platser, behov av 650 skolplatser återstår. 

Då det är mycket ont om tillräckligt stora, ändamålsenliga ytor för stora skolor i Örgryte-

Härlanda föreslås Ånäsfältet som en lämplig plats för en F-9 skola för 650 elever. 

Ånäsfältet har ett strategiskt läge i förhållande till övriga skolor inom området, 

bostadsbebyggelse samt närhet till kollektivtrafik. Möjligheten att även få plats med en 

förskola inom området har prövats men fungerade inte då ytan inte befanns vara 

tillräckligt stor för båda verksamheterna. Anledningen att prioritera skola F-9 framför 

förskola är att en stor skola inklusive idrottshall är betydligt mer ytkrävande än en 

förskola, vilket innebär att det är enklare att hitta platser för nya förskolor. 

Fastighetsnämnden har tidigare beslutat att ge fastighetskontoret i uppdrag att ansöka om 

planbesked för bostäder mm vid Ånäsfältet (FN 2016-10-24, diarienr 3257/16). Beslutet 

avsåg ca 85 lägenheter och en förskola med 4 avdelningar samt en viss del lokaler i 

bottenvåningarna.  
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Mot bakgrund av det planeringsarbete som pågår inom stadsdelen Lunden, och 

lokalsekretariatets planeringsmodell när det gäller behov av utbildningsplatser, bedöms 

det finnas ett stort behov av framtida utbildningsplatser inom stadsdelen. Eftersom det är 

en prioriterad fråga att hitta nya lämpliga platser för stora utbildningsenheter föreslås 

fastighetsnämnden ansöka om planbesked för bostäder och en ny stor skola vid 

Ånäsfältet. Detta föreslås ersätta tidigare beslut om att ansöka om planbesked för bostäder 

och förskola vid Ånäsfältet. 

 

Förvaltningens bedömning 
Fastighetskontoret önskar att fastighetsnämnden ansöker om planbesked för en ny stor 

skola F-9 för 650 elever, fullmåttsidrottshall (22x42 m) samt ca 80 bostäder.  

 

 

 

 

 

Martin Öbo  

 

Fastighetsdirektör 

 

Karin Frykberg 

 

Avdelningschef 

 



Översiktskarta 

 

Bilaga 1 till tjänsteutlåtande  

till fastighetsnämnden  

2018-04-23. Dnr 6071/17 

 



Detaljkarta 

 

Bilaga 2 till tjänsteutlåtande  

till fastighetsnämnden  

2018-04-23. Dnr 6071/17 

 

Ånäsfältet 



1 
 

Arkitektskiss 

 

Bilaga 3 (sid 1 av 2) till tjänsteutlåtande till fastighetsnämnden  

2018-04-23. Dnr 6071/17 

 

 

Små 

lägenheter 



2 
 

 

Bilaga 3 (sid 2 av 2) till tjänsteutlåtande till fastighetsnämnden  

2018-02-05. Dnr 6071/17 
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Tjänsteutlåtande 

till Fastighetsnämnden 

2016-10-24 

diarienummer 3257/16  

Strategisk planering 

Joel Blomgren 

telefon 031-368 12 12 

e-post: joel.blomgren@fastighet.goteborg.se 

 

 

Ansökan om planbesked för bostäder med mera vid Ånäsfältet, inom stadsdelen 

Bagaregården 

 

Förslag till beslut 

1. Fastighetskontoret får i uppdrag att ansöka om planbesked för bostäder med 

mera vid Ånäsfältet inom stadsdelen Bagaregården. 

 

2. Vid positivt planbesked utgör även ansökan beställning av detaljplan.  

 

Ärendet 

Fastighetskontoret bedömer att området kan bestå av en kombination av 

bostadsbebyggelse samt ytor för rekreation och idrott. Bostadsbebyggelsen kan omfatta 

cirka 85 lägenheter och placeras i områdets norra del. Bebyggelsen ska även omfatta en 

förskola med potential upp till 4 avdelningar integrerat med bostäderna samt till viss del 

lokaler i bottenvåningarna. Ytor för idrott och rekreation fokuseras till den södra delen 

av området. 

Aktuell plats omfattar Ånäsfältet inom stadsdelen Bagaregården och tillhör SDN-

område Örgryte-Härlanda. Marken består i dagsläget huvudsakligen av en grönyta som 

används för rekreation samt en fotbollsplan. Området omfattar del av fastigheten 

Bagaregården 742:38 som ägs av Göteborgs kommun.  

Gällande detaljplaner för området anger allmän plats, idrott samt skyddsplantering.     

Överväganden 

Fastighetsnämnden beslutade 2016-05-16 § 165 med diarienummer 3441/15 att uppdra 

åt fastighetskontoret att i öppet förfarande bjuda in till intresseanmälningar för 

markanvisningar gällande bostäder vid Ånäsfältet.   

Kontoret föreslår att en ansökan om planbesked för området lämnas in till 

byggnadsnämnden med utgångspunkt från detta tjänsteutlåtande samt tillhörande 

bilagor. Vid positivt planbesked avser fastighetskontoret att bereda frågan om 

markanvisning och därefter återkomma till nämnden.  

 

 

 

Martin Öbo    Stephan Cedergren 

Tf Fastighetsdirektör   Tf Avdelningschef 

 



 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande dnr <!dnr> 2 (2) 

Bilagor 

Bilaga 1 – Översiktskarta, Detaljkarta  

Bilaga 2 – Ärendepresentation 

 



 

 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2016-10-24 
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Ansökan om planbesked bostäder med mera vid Ånäsfältet, inom stadsdelen 

Bagaregården 

§ 298, diarienr 3257/16 

HANDLING 

 

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2016-10-24 

Yttrande L, M 

 

BESLUT 

 

Enligt fastighetskontorets förslag: 

 

1.   Fastighetskontoret får i uppdrag att ansöka om planbesked för bostäder m.m. vid 

Ånäsfältet inom stadsdelen Bagaregården. 

 

2.   Vid positivt planbesked utgör även ansökan beställning av detaljplan. 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

 

Ledamöterna för L och M antecknar som yttrande en skrivelse, bilaga 1. 

 

Vid protokollet 

 

 

Sirpa Bernhardsson 

 

Justerat 

2016-11-07 

 

  



 

 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2016-10-24 
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Ordförande 

Jahja Zeqiraj 

 

 

Justerare 

Hampus Magnusson 
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