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Ansökan om planbesked för 
utbildningslokaler inom fastigheten 
Kommendantsängen 8:10 m.fl. på södra 
Skansberget 
Förslag till beslut 
I Fastighetsnämnden 

1. Fastighetsnämnden ansöker om planbesked för en ny skola inom fastigheten 
Kommendantsängen 8:10 m.fl. i enlighet med vad som framgår i detta 
tjänsteutlåtande 

2. Vid positivt planbesked utgör ansökan även beställning av detaljplan 
 

Sammanfattning 
Planbeskedsansökan omfattar en ny skola på södra Skansberget inom fastigheten 
Kommendantsängen 8:10 m.fl. Ärendet utgör en del i ett större arbete där tre projekt 
rörande utbildningslokaler genomförs koordinerat för att helheten ska kunna genomföras. 
Dessa tre projekt är ny skola på södra Skansberget (detta ärende), ny idrottshall vid 
Annedalsskolan (diarienummer 2371/22) och ny förskola vid Seminariegatan 
(diarienummer 5185/18). Ny förskola vid Seminariegatan och ny idrottshall vid 
Annedalsskolan utgör en förutsättning för genomförandet av en ny skola på södra 
Skansberget. 

Behovet av utbildningsplatser är stort i centrala staden och Fastighetsnämnden har därför 
initierat arbeten för att möjliggöra nya skolor och förskolor. Södra Skansberget bedöms 
vara en viktig plats i en väl fungerande struktur för utbildningsplatser och en ny skola för 
ca 540 elever föreslås. Fler utbildningsplatser är en förutsättning för en utveckling med 
bostäder i den centrala staden vilket har bäring på både den ekonomiska, ekologiska och 
sociala hållbarhetsdimensionen. 

Föreslaget innebär en investering i kommunal service utan intäkter från annan 
exploatering. Skolans storlek ligger i linje med skolenhetsutredningens 
rekommendationer för en robust verksamhet och både stadsledningskontoret och 
grundskoleförvaltningen bedömer placeringen som lämplig. 

Befintliga förskolor på platsen avvecklas och föreslås ersättas i nya permanenta lokaler 
vid Seminariegatan. För att optimera uteytorna föreslås en ny idrottshall vid 
Annedalsskolan som kan nyttjas av elever från båda skolorna.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
En väl utbyggd kommunal service bedöms långsiktigt som positivt både för staden som 
helhet och för den enskilde invånaren.  

Tillgång till utbildningsplatser är en förutsättning för en utveckling med fler bostäder i 
den centrala staden vilket har bäring på alla tre hållbarhetsdimensionerna. 

Projektet utgör en investering i kommunal service utan intäkter från annan exploatering 
men kan ge förutsättningar för utveckling med bostäder i den centrala staden. Skolan har 
en storlek som ligger i linje med skolenhetsutredningens rekommendationer för en robust 
och rationell skola. Det stora behovet av ytterligare utbildningslokaler motiverar, trots en 
negativ exploateringsekonomi, även uppförande av skolidrottshallen.     

Investeringsmedel för projektering och byggnation av skolan budgeteras av 
Lokalnämnden utifrån Stadsledningskontorets lokalförsörjningsplan. Investeringen 
belastar de lokalbrukande nämnderna via självkostnadshyra. Även de 
investeringsrelaterade driftskostnaderna till följd av byggnationen såsom rivning och 
evakuering bekostas av verksamheten. 

Förskolan vid Kastellgatan är byggd 1987 och föreslås rivas vid ett genomförande av det 
nu aktuella förslaget. Hösten 2021 var det bokförda värdet på förskolan ca 2,16 mkr.  

Topografi och befintliga murar mm inom tomten bedöms öka produktionskostnaderna 
och i viss mån även driftskostnaderna genom behov av speciallösningar och innebär i 
förlängningen ökade kostnader för grundskolenämnden vilket har stämts av med dem och 
lokalförvaltningen. Den slutliga hyresnivån är dock svårbedömd i detta tidiga 
planeringsskede. Kostnader för allmän plats bedöms som låga eftersom anslutande gator 
liksom annan infrastruktur redan finns utbyggd. 

Närområdet utgörs av innerstad som växt fram under lång tid med byggnader från olika 
tidsepoker med både boende och olika verksamheter. Området är väl integrerat i staden 
som helhet och kulturvärdena är intressanta för omvärlden. Det föreslagna skoländamålet 
möjliggör en allmännyttig markanvändning och att allmänheten fortsatt har tillträde till 
området. Både skolans utemiljö och lokaler bedöms kunna bidra med funktioner som kan 
samnyttjas utanför skoltid. 

Förutsättningar för lokala näringsidkare kan i viss mån påverkas genom ökad efterfrågan. 

Delar av skolbyggnaden vid Skansberget placeras i sluttningsläge och nedersta planet 
skulle eventuellt kunna användas för parkeringsgarage. Parkeringsplatser för skolans 
behov kan då lösas samtidigt som anläggningen samnyttjas med Parkeringsbolaget för 
närområdets behov. Både boendeparkering och besöksparkering kan vara aktuellt och 
inriktningen påverkar ekonomin. En möjlighet är att Parkeringsbolaget blir ägare till 
parkeringsanläggningen genom tredimensionell fastighetsbildning och långsiktigt hyr ut 
platser till skolan. 

En idrottshall för skolans behov föreslås placeras vid Annedalsskolan vilket bedöms bli 
en ekonomiskt gynnsam lösning eftersom förutsättningarna för byggnation är enklare där. 
Hallen kan då även samnyttjas av båda skolorna vilket ger en bra utnyttjandegrad. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
All byggnation påverkar ekologiska förhållanden lokalt på platsen men negativ påverkan 
kan minimeras med genomtänkt utformning. Materialval har även påverkan bortom det 
lokala sammanhanget genom produktion och transporter. 

Byggnadens placering i staden påverkar genom det transportbehov som finns kopplat till 
användningen där en placering nära allmänna kommunikationer och/eller andra 
samhällsfunktioner och bostäder kan bidra till ett totalt sett minskat transportarbete. 

Inom delar av den förslagna skoltomten finns uppvuxna träd karterade som ädellövskog. 
Träden avses till största del bevaras och bidra till en god utemiljö och skugga under 
varma perioder. Den föreslagna skolbyggnaden placeras till stor del på platsen för en 
befintlig byggnad men är större varför träd längs Risåsgatan bedöms behöva fällas för 
byggnationen. Inga träd karterade som särskilt skyddsvärda berörs men behov av 
eventuella kompensationsåtgärder utreds i kommande planeringsskeden. 

Stenmurar kan möjliggöra särskilda biotoper och bidra till biologisk mångfald. De 
befintliga stenmurar som finns i området avses till största del bibehållas och integreras i 
skolans utemiljö. Murarna utgör också en del i kulturmiljön på platsen och bidrar till 
läsbarheten och förståelsen av utvecklingen över tid vilket har koppling till andra 
hållbarhetsaspekter.   

Befintlig stadsodling på platsen bedöms också kunna bidra till biologisk mångfald och 
kopplar tydligt till andra hållbarhetsaspekter. Avsikten är att odling fortsatt ska 
möjliggöras inom området och bedöms kunna vara ett värdefullt inslag i skolutemiljön. 
Att utveckla sådana lösningar ligger väl i linje med stadens arbete med stadsjordbruk och 
kan ha bäring på den sociala dimensionen. 

Platsen för nuvarande förskola med tidsbegränsat bygglov vid Leijonsparres väg bedöms 
efter rivning av byggnaden kunna utvecklas med högre ekologiska värden än idag. 

Sammantaget bedöms åtgärden bidra till en ekologiskt hållbar utveckling och vara i linje 
med Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021 - 2030. 

Bedömning ur social dimension 
Skolan har en viktig roll i att bygga ett jämställt samhälle och öka förståelsen mellan 
människor. En grundförutsättning för detta arbete är att det finns tillräckligt antal 
ändamålsenliga skolor i alla delar av staden. Den aktuella platsen ligger i östra Olivedal i 
nära anslutning till Haga och Annedal vilka alla är stadsdelar med underskott av 
utbildningslokaler. 

En ny skola på södra Skansberget och i förlängningen de andra åtgärder som möjliggörs 
bedöms ha en positiv inverkan för barn. Tidigare svåranvända ytor tillgängliggörs och 
kan används för både skol- och fritidsändamål. Befintlig förskola i paviljonger avses 
ersättas med nya permanenta lokaler på annan plats.   

Även andra grupper än barn bedöms lättare kunna använda de aktuella ytorna på 
Skansberget efter ett genomförande av förslaget. Lokalerna i sig kan också nyttjas för 
föreningsverksamhet mm utanför skoltid och bli en tillgång i stadsdelen. 

Tillgänglighet är en fråga för hela Skansberget som genom sin topografi inte erbjuder 
några fullt tillgängliga vägar upp. En skolutemiljö utförd enligt dagens krav och med 
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utgångspunkt i att nyttiggöra så mycket som möjligt av befintliga murverk mm bedöms 
förbättra tillgängligheten även för personer som inte har tillträde till hissarna i 
skolbyggnaden. Bland annat innebär förslaget att en mindre väg anläggs från 
Leijonsparres väg i väster fram till skolbyggnadens övre del i öster. Vägen tillskapas 
primärt för skolans behov men ger en tillgänglig passage in i området även för 
allmänheten. 

Samverkan 
Inledande samverkan kring en ändamålsenlig struktur för placering av utbildningslokaler 
i stadsdelen har genomförts med stadsledningskontoret och grundskoleförvaltningen 
respektive förskoleförvaltningen och lokalförvaltningen. Med utgångspunkt i det har 
bland annat nu aktuellt förslag för södra Skansberget tagits fram och sänts på remiss till 
berörda förvaltningar. Synpunkter i remissvaren återges delvis i detta tjänsteutlåtande och 
blir också ett underlag för det fortsatta arbetet. 

Lokalförvaltningen framhåller att ersättningslokaler för befintlig förskola behöver 
säkerställas innan en ny skola uppförs på den nu aktuella tomten. Lokalförvaltningen 
framhåller vidare att byggnation på berg med behov av sprängning samt lokaler i 
souterräng med vissa mörka delar inte är bra och troligen medför ökade kostnader för 
grundskolenämnden och i förlängningen även ökade kostnader för förskolenämnden. 
Om det inte finns andra ställen att bygga på ska dessa förhållanden dock ställas mot 
behovet av skolplatser i staden.  

Trafikkontoret anger att en lösning där eleverna hänvisas till Annedalsskolan för sin 
idrottsundervisning är mycket olämplig och kan innebära trafiksäkerhetsproblem 
eftersom Övre Husargatan/Sprängkullsgatan är ett viktigt kollektivtrafikstråk som 
trafikeras av både stom-, express- och regionbusstrafik. Gatorna är också utpekade som 
utredningsområde för kommunikation i översiktsplanen och spårtrafik kan därför komma 
att ersätta eller komplettera dagens busstrafik i framtiden.  

Kulturförvaltningen är negativa till förslaget att placera utbildningslokaler på södra 
Skansberget med hänvisning bland annat till att själva byggnadsverket Skansen Kronan 
och Skansberget tillsammans bildar en av de starkaste Göteborgssymbolerna. Berget är 
synligt i stora delar av Göteborgs centrala delar såväl som från höjder runt om i andra 
delar av staden. Kulturförvaltningen gör bedömningen att ändringar på berget därför har 
en stor påverkan långt utanför den yta som planeras att tas i anspråk för en ny 
skolanläggning.  

Miljöförvaltningen bedömer att grönområdet på Skansberget är mycket värdefullt för 
stadens grönstruktur och anser att en skola inte ska byggas där. Miljöförvaltningen anger 
vidare att det istället är ekosystemtjänsterna som ska utvecklas på platsen.  

Park- och naturförvaltningen bedömer att förslaget kan vara möjligt, ambitionen bör dock 
genomgående vara att minimera intrånget på områdets grönytor och tillgängliggöra så 
stor del av området som möjligt. Förvaltningen framför också att det vid fortsatt 
projektutveckling krävs en fördjupning kring naturvärdena i området och åverkan på 
dessa bör minimeras. Förvaltningen ser positivt på att skolan planeras vara en 
högstadieskola eftersom det inte kräver att skolgården behöver inhägnas på samma sätt 
som skola för lägre åldrar. Detta möjliggör att allmänheten fortsatt kan nyttja 
grönområdet på bättre sätt. Hur en eventuell skolgård möter parkområdet är viktigt och en 
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gestaltning som omhändertar båda perspektiven bör vara ambitionen in i projektet. I 
området finns också en populär hundrastgård och ambitionen bör vara att bevara denna 
funktion alternativt ersätta den i närområdet.  

Fastighetskontoret har samverkat med Parkeringsbolaget angående en eventuell 
parkeringsanläggning under skolbyggnaden.  

 

Bilagor 
1. Skissförslag 

2. Översikts- och detaljkarta 

3. Utdrag ur nyligen antagen översiktsplan 

4. Utdrag ur Göteborgs utvidgade innerstad (GUI)  
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Ärendet  
Fastighetskontoret önskar att fastighetsnämnden ansöker om planbesked för en ny skola 
inom fastigheten Kommendantsängen 8:10 m.fl. på södra Skansberget. Förslaget är en del 
i ett större arbete för att möjliggöra ändamålsenliga utbildningslokaler i centrala staden. 
En ny skolidrottshall vid Annedalsskolan samt ny förskola vid Seminariegatan är en 
förutsättning för genomförandet och behandlas i separata ärenden. 

Beskrivning av ärendet 
Behovet av utbildningsplatser är stort i den centrala staden och fastighetsnämnden har 
initierat arbeten för att möjliggöra nya skolor och förskolor bland annat i Majorna-Linné.  

Fastighetskontoret har på uppdrag av fastighetsnämnden i samverkan med 
stadsledningskontoret genomfört ett större arbete med att analysera behovet av 
utbildningslokaler i centrala staden och studera lösningar för att minska bristen. 
Utmaningar att hitta lämplig mark för skoländamål i centrala staden härleds främst till 
behov av ytor för utevistelse, luftkvalitet och trafikbuller. 

Den föreslagna tomten omfattar fastigheterna Kommendantsängen 8;10, 8:11, 8, 2, 8:3, 
och Kommendantsängen 716:9 samt del av Kommendantsängen 716:9 på södra 
Skansberget. Tomten är belägen i direkt anslutning till Risåsgatan och begränsas i väster 
av Leijonsparres väg och i öster av Kastellgatan. Mot norr stiger terrängen brant och ger 
en naturlig avgränsning mot befästningarna. Tomten ligger inom stadens 
bevarandeprogram och riksintresse för kulturmiljövården. Inom området finns 
fornlämningar vilket ställer krav på fördjupade utredningar i kommande 
planeringsskeden. 

Skolbyggnaden föreslås vid korsningen Kastellgatan/Risåsgatan och placeras dels på 
mark som redan är ianspråktagen för förskola och dels i en svårtillgänglig bergsbrant. 

Enligt den nyligen antagna översiktsplanen ligger större delen av den tänkta skoltomten 
inom Blandad stadsbebyggelse medan mindre delar ligger inom område betecknat som 
Parker, natur- och rekreationsområden.  

Tomten utgörs av en södervänd sluttning med betydande höjdskillnader som delvis tas 
upp av stödmurar. Norr om tomten finns kulturmiljön kring Skansen Kronan med 
tillhörande försvarsanläggningar och Korsettfabriken. Anslutande områden utgörs i övrigt 
av en välbevarad stenstadsmiljö med kvarter i 5-6 våningar. Den aktuella marken ägs av 
Staden och delar av ytorna upplåts till lokalnämnden respektive park- och naturnämnden.  

Den föreslagna skolan på södra Skansberget utgör en del i ett större grepp där flera platser 
för utbildningslokaler i närområdet berörs. Förslaget som utarbetas tillsammans med 
stadsledningskontoret är att optimera de olika funktionerna för en långsiktigt 
välfungerande struktur. 

Förskolan vid Kastellgatan föreslås avvecklas liksom förskolan med tidsbegränsat 
bygglov vid Leijonsparres väg. Dessa enheter föreslås ersättas i nya permanenta lokaler 
vid Seminariegatan och åtgärden ger sammantaget möjlighet för ett ökat antal 
avdelningar. Nya förskolelokaler vid Seminariegatan är alltså en förutsättning för den nu 
aktuella skolan på södra Skansberget. 
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För att optimera de tillgängliga ytorna föreslås ingen idrottshall på södra Skansberget 
utan en sådan föreslås istället placeras vid Annedalsskolan dit högstadieeleverna själva 
bedöms kunna ta sig. Idrottshallen vid Annedalsskolan utgör därmed också en 
förutsättning för skolprojektet på södra Skansberget. 

Ny förskola vid Seminariegatan hanteras i ett separat ärende (diarienummer 5185/18) 
liksom ny idrottshall vid Annedalsskolan (diarienummer 2371/22). 

Ett tidigare detaljplanearbete avseende bostäder på platsen genomfördes under åren 2001 
– 2005 men upphävdes 2009. 

Ett Göteborgsförslag finns avseende att återuppbygga några av de tidigare 
landshövdingehusen på platsen.  

Frågor kring användning och utveckling av södra Skansberget har vid tidigare tillfällen 
behandlats både av fastighetsnämnden och byggnadsnämnden. Det pågår även ett arbete 
att i samverkan med både statliga och kommunala aktörer öka Skansbergets attraktivitet 
och tillgänglighet som besöksmål. Arbetet sker delvis inom ramen för Göteborg förstärkt: 
Fästningsstaden och det aktuella projektet behöver samordnas med detta initiativ. 

Förvaltningens bedömning 
Södra Skansberget bedöms vara en lämplig plats för skola i relation till både behoven och 
andra utbildningslokalers placering. Södra Skansberget är också en av få platser i området 
där luftkvalitet och trafikbullernivåer motsvarar dagens krav för skola med tillhörande 
utemiljö. Andra platser som motsvarar dessa krav erbjuder inte tillräckliga uteytor för en 
ny skola. 

Förslagen byggnad placeras inom område som i den nyligen antagna översiktsplanen 
betecknas som Blandad stadsbebyggelse. Mindre delar av skolgården föreslås inom 
Parker, natur- och rekreationsområden men kan samnyttjas av allmänheten och 
tillgängligheten bedöms öka vid ett genomförande av projektet.  

I Göteborgs Utvidgade Innerstad redovisas för platsen den tidigare bostadsbebyggelsen 
med landshövdingehus. 

Olika placeringar av skolbyggnaden på södra Skansberget har studerats och den nu 
aktuella utgår bland annat från tanken att bebygga de ytor som är svårast att nyttja för 
utevistelse på grund av topografin. Placeringen ligger i linje med byggrätternas placering 
i gällande detaljplan och bedöms initialt vara den som minst påverkar viktiga siktlinjer 
mot Skansen Kronan. 

Skolans östra del och huvudentrén är tillgängliga från gatunivå medan den västra delen 
placeras högre upp i sluttningen och nås via hissar och trappor inne i byggnaden. Detta 
ger också tillgänglighet till de olika nivåerna inom tomten. Bedömningen är att befintliga 
murar och terrasser kan bli en tillgång i skolans utemiljö och viss odling kan samordnas 
med skolans verksamhet. Den fysiska tillgängligheten bedöms bli bättre även för 
allmänheten jämfört med dagens situation. 

Den nya skolan på Skansberget föreslås primärt för årskurserna 7 - 9. Utemiljön för en 
högstadieskola kan med gott resultat utformas för att även kunna samnyttjas av 
allmänheten utanför skoltid och bli en tillgång på platsen. Högstadieelever bedöms även i 



 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande dnr <!dnr> 8 (8) 
   
   

högre utsträckning än lägre klasser kunna nyttja de kuperade grönytorna på anslutande 
delar av Skansberget.  

Med en inriktning på högstadium bedöms lokaler för skolidrott kunna placeras på distans 
vilket i det aktuella fallet möjliggör ett samnyttjande av en ny idrottshall vid 
Annedalsskolan dit skolbarnen tar sig på egen hand. Fastighetskontorets uppfattning är att 
utformningen av den centrala stadens större gator bör vara sådan att högstadiebarn kan 
korsa dem utan särskilda risker. Om trafiksäkra möjligheter för passage inte går att lösa 
blir konsekvenserna stora för både användning och planering av innerstaden. 

Byggnadens utformning och placering studeras vidare i samband med detaljplanearbetet 
och anpassning till områdets kulturmiljövärden blir en viktig faktor. Likaså blir gårdens 
gestaltning en viktig fråga i det fortsatta arbetet och inriktas på samnyttjande som en del i 
kulturmiljö och grönytor vid Skansen Kronan. 

Fastighetskontoret har på fastighetsnämndens uppdrag tidigare också studerat 
möjligheterna att kombinera bostäder och kommunal service på den aktuella platsen. 
Utredningarna visar med hänsyn till skolenhetsutredningens riktlinjer att de tillgängliga 
ytorna i sin helhet behövs för att en fungerande skolverksamhet ska möjliggöras. 
Fastighetskontoret har tidigare redovisats slutsatserna mer ingående för 
fastighetsnämnden. 

I det fall en skola på södra Skansberget inte kan genomföras innebär det fortsatt brist på 
utbildningslokaler i området och minskade möjligheter för fler bostäder i centrala staden. 
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