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Ärendet 

Diarienummer: 0613/20 

Handläggare SBK: Frida Stenberg 

SDN-område:  Örgryte Härlanda 

Fastighet:  Torp 17:1 och del av Torp 749:110 

Sökande:  Fastighetskontoret 

Området är beläget i Torp vid Skillnadsgatan och är planlagd för förskola och är sedan 

tidigare ianspråktagen med en enhet för två avdelningar. Den befintliga byggnaden har 

uppnått sin tekniska livslängd och behöver ersättas.  

Lokalsekretariatet har inkommit med en beställning till fastighetskontoret som föreslår att 

fastighetsnämnden ansöker om planbesked för förskola med minst 5 avdelningar. 

Förslaget bygger på att delar av anslutande parkytor planläggs för förskoleändamål. 

Grönstråket bibehålls men hägnas till del in för förskolans verksamhet. Befintliga träd 

avses bli en del i utemiljön och ytorna kan utanför skoltid nyttjas av allmänheten. 

Söder om förskoletomten lämnas ett öppet grönstråk i östvästlig riktning. 

 

Skiss i ansökan 
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Styrande dokument och tidigare beslut 

Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger delvis 

bebyggelseområde med rekreationsområden men också Område med särskilt stora 

värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild, och eller kulturlandskap. 

  

Utdrag ur översiktsplanen för Göteborg. Brunt område är bebyggelseområde med 

rekreationsområden. Brunstreckat område är område med särskilt stora värden för 

naturvård, friluftsliv, landskapsbild, och eller kulturlandskap 

Gällande detaljplan akt 2-2509 anger lekstuga (Nr) för fastigheten Torp 17:1 och 

parkmark för den del av fastigheten Torp 749:110 vilken berörs. Genomförandetiden har 

gått ut. 

 

För del av planområdet gäller tomtindelning 3-4307. Denna behöver upphävas i 

kommande detaljplan.  



 

Förprövningsrapport 5 (15) 

Planbesked för förskola vid Skillnadsgatan (Torp 17:1 och del av Torp 749:110) inom 
stadsdelen Torp, dnr 0613/20 

 

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-10-19 

Bedömning 

Översiktlig planering 

Området ligger delvis inom bebyggelseområde men också inom område för stora 

naturvärden. Kan dessa värden till stor del bevaras inom kommande kvartersmark 

bedöms förslaget vara i enlighet med gällande översiktsplan och dess intentioner. 

Placering av förskola inom området enligt ansökan innebär att Strategin för 

utbyggnadsplanering följs avseende att vi ska förtäta, komplettera och utveckla staden 

där befintliga resurser och redan gjorda investeringar kan nyttjas effektivt, till exempel 

infrastruktur, service, kollektivtrafik. I dessa områden finns det redan ett underlag som 

kan stärkas och behovet av nya investeringar är mindre. 

Stadsmiljö  

Förskoletomten är belägen längs med Skillnadsgatan inom ett bebyggt område vilket 

främst i övrigt innehåller bostäder.  

 

 

I anslutning till den nuvarande tomten som är knappt 1900 kvm finns ett grönområde med 

gräsytor och en kulle med uppvuxna träd. Nuvarande förskoletomt och delar av 

parkmarken skulle sammantaget kunna möjliggöra en tomt på drygt 3100 kvm. 

Förslaget innebär att en del av kullen i öster integreras med förskolans utemiljö. De 

befintliga lövträden på kullen avses behållas som en del i utemiljön. Utanför skoltid ska 

hela utemiljön inklusive kullen vara möjlig att nyttja av allmänheten.  

Skogsavsnittet är en del av en ekskog med höga värden "Skogen utgörs av äldre ekskog 

med riklig förekomst av död ved. Objektet bedöms hysa höga naturvärden (klass 
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2)" enligt inventering "Sumpskogar och lövlundar" från 2011. Även om delen som berörs 

är mer parkartad och har något yngre träd än resten av skogen, så utgör den en viktig 

koppling mellan Kärralundskogen i öst och Lundenskogen i väst. Detta viktiga stråk 

mellan Kärralundskogen och Lundenskogen behöver tas hänsyn till i kommande 

planering.  En naturvärdesinventering bör tas fram i planarbetet. 

Kommunal service  

Det är lokalsekretariatet som tagit initiativ till planansökan då det på platsen finns en 

befintlig förskola om två avdelningar som har uppnått sin tekniska livslängd. Både 

lokalsekretariatet och lokalförvaltningen har bedömt att det finns ett behov av att 

förskolan ersätts och att denna ersättning bör vara en förskola med minst fem 

avdelningar.  

Lokalsekretariatet gör bedömningen att det finns ett permanent behov av utökad 

förskolekapacitet i området.  

Trafik och parkering 

Tillfart till förskolan sker fortsatt från Skillnadsgatan. Skillnadsgatan har vid denna del 

smal trottoar på båda sidor. Ej separat gc-väg. Gatans funktion samt trafikrörelser för 

olika fordon bör studeras då det skulle vara en markant ökad mängd förskoleplatser längs 

med gatan.  

Om vändplats behöver anläggas på tomten vill lokalsekretariatet säkerställa att uteytan 

fortsatt når 35 kvm per barn. 

Tillfart till fastigheten Torp 16:11 sker norr om förskolan på smal gata vilken 

Trafiknämnden förvaltar i den västra delen. Gatan är dock främst en gångväg då det finns 

en trappa längs med gatan där förvaltandet övergår till Park- och naturförvaltningen. 

Teknisk försörjning och mark 

I anslutning till planområdet finns dricksvattenledningar och kombinerat avlopp (spill- 

och dagvatten), se figur 1. Torp 17:1 är idag ansluten till det allmänna VA-ledningsnätet 

väster om fastigheten.  

Planområdet ligger inom högzon, vilket innebär att kapaciteten i området kan vara 

begränsad. Kapaciteten på alla ledningar behöver utredas vid ett senare tillfälle om planen 

genomförs.  

Längs befintlig byggnads östra vägg inom Torp 17:1 samt vid Villagången blir vatten 

stående med upp till 0,3-0,5 m vid ett klimatanpassat 100-årsregn. Skillnadsgatan, väster 

om planområdet, översvämmas med upp till cirka 0,5 m längs hela fastigheten vid samma 

händelse. Det är viktigt att planarbetet ser till att framkomligheten till entréer är möjlig 

även under ett skyfall. Skillnadsgatan är en utpekad skyfallsled i strukturplanerna, det är 

viktigt att funktionen bevaras. 

Detaljplanområdet ligger inom avrinningsområde för Mölndalsån men avloppsnätet är 

kombinerat och dagvattnet avleds därför till reningsverket Gryaab, där det genomgår 

spillvattenrening. Mölndalsån är klassad enligt miljökvalitetsnormer för vatten men 

påverkas av vatten från planområdet endast vid bräddning. För att motverka bräddning är 

det därför viktigt att fördröja dagvatten inom planområdet. Yta för dagvattenhantering 

kommer behöva avsättas inom planområdet för att detaljplanen ska kunna genomföras. 
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En dagvatten- och skyfallsutredning ska tas fram tidigt vid ett eventuellt planarbete. 

Marken inom planområdet utgörs av och berg i dagen i öster och glacial lera i väster, som 

vilar på ett friktionsjordlager innan berget tar vid. Markytan är relativt flack i lerområdet. 

Det finns en befintlig geoteknisk utredning från området som utfördes 1986 för befintlig 

förskola och skyddsrum. Utredningen visar på stor variation i lermäktighet inom området, 

från berg i dagen i öster till omkring 26 meter i väster, och att leran har kvicklerekaraktär. 

Leran är något överkonsoliderad men om lasten överstiger överkonsolideringen uppstår 

stora sättningar. Bygganden kommer troligtvis behövas pålas ner till berget.  

Befintlig utredning kan sannolikt användas som underlag för detaljplanen om den startas 

med tillägg av ett utlåtande anpassat till aktuell detaljplan som täcker hela 

detaljplaneområdet.  

Planansökan innehåller förslag på att befintlig transformatorstation bevaras på nuvarande 

plats då säkerhetsavståndet till stadigvarande verksamhet klaras. Lokalsekretarietet 

önskar se en fortsatt utredning gällande transformatorstationens läge och hur den påverkar 

en säker angöring och leveranser till förskolan.  Området för transformatorstationen bör 

planläggas då den idag är belägen på allmänplatsmark; park. 

Miljö- och hälsoaspekter  

Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet behöver diskuteras/utredas men det 

bedöms preliminärt inte vara ett problem 

De två större skogsområdena i stadsdelen; Lundenskogen och Kärralundsskogen har 

mycket höga naturvärden. Skogslänken mellan dessa områden är således mycket viktig. 

Man behöver därför beskriva hur spridningskorridorens funktion påverkas av 

planförslaget. En naturvärdesinventering behöver göras för området. Hur träd och 

markvegetation påverkas av ett ökat slitage skall utredas. Träd som bedöms viktiga för att 

bevara naturmiljöns karaktär bör skyddas.  

Det finns förslag på att göra Kärralundsskogen till ett biotopskyddsområde pga de höga 

naturvärdena kopplade till just ekarna. Eventuellt kommer även del som berörs av 

planbeskedet då tas med i området för biotopskyddet. Inga ekar bör således tas ner här 

eller på annat sätt skadas. Ekar är känsliga för kompaktering kring rötterna så som ett 

samnyttjande skulle kunna leda till, varför konsekvenser och eventuella skyddsåtgärder 

måste utredas innan ett eventuellt samnyttjande kan föreslås.  

Igelkott (rödlistad) funnen i området intill, 2019. 

Enligt den kommunövergripande bullerkartläggningen från 2019 exponeras aktuellt 

område för låga bullernivåer från Skillnadsgatan. Ljudnivån på den planerade skolgården 

bedöms kunna innehålla riktvärdet 50 dBA ekvivalent. Den föreslagna 

byggnadsutformningen kommer dessutom att skärma trafikbullret från skolgården. Det 

bör tas fram en övergripande bullerutredning. 
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Planområdet med aktuell bullersituation, ekvivalentnivå; utdrag ur övergripande material från databasen 

 

Planområdet med aktuell bullersituation, maxnivå; utdrag ur övergripande material från databasen 

 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning behöver göras. Man behöver provta även 

på skolgården. Förekomster av kvicksilver har hittats i närheten av området.  

Befintlig byggnad är inte utpekad i något av stadens kulturmiljöprogram. 

Det finns inga kända fornlämningar inom aktuellt område. 

Projektet bedöms preliminärt inte föranleda betydande miljöpåverkan. Ställningstagande 

till om en miljöbedömning ska göras eller inte, undersöks i planarbetet enligt 6 kap. 

miljöbalken. 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund  

Lokalsekretariatet gör bedömningen att det finns ett permanent behov av utökad 

förskolekapacitet i området. Planområdets läge är strategiskt; på nära avstånd till Lunden 

där flera bostadsprojekt genomförs och behovet av tillkommande förskoleplatser är stort. 
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Byggnaden på platsen har uppnått sin totala livslängd och i samband med detta kan 

platsen prövas för utökad användning och ökad exploateringsgrad.  

Detaljplanens arbete med att identifiera naturvärden och avgränsa detaljplanens 

kvartersmark för förskola på lämpligt sätt kan innebära att storleken på föreslagen ny 

fastighet kan påverkas. Antal möjliga tillkommande avdelningar kan således påverkas då 

krav på friytor per barn i enlighet med ramprogrammet bör följas. 

Slutsats 

Sammanfattning och slutsats 

Förslaget är förenligt med översiktsplanen och följer intentionerna i strategi för 

utbyggnadsplanering samt trafikstrategin. 

Förslaget bedöms som lämpligt att pröva i detaljplan då marken skulle kunna nyttjas på 

ett mer effektivt sätt, fler förskoleplatser kan tillskapas. Viktigt är dock att naturvärden 

studeras noga och avvägningen mellan de två samhällsintressena (förskola och 

allmänplatsmark park) tar stor roll i såväl SKA/BKA arbetet som i hela detaljplanearbetet 

med dess avgränsning, byggrätt samt förhållande till hur naturen möjligtvis kan bli en del 

av kvartersmarken för förskola. 

Förslagsvis planläggs även den transformatorstation som är belägen på parkmark idag. 

Beslut om positivt planbesked föreslås, att vi meddelar sökanden att kommunen avser att 

inleda detaljplaneläggning för förskola vid Skillnadsgatan (Torp 17:1 och del av Torp 

749:110) inom stadsdelen Torp. Planarbetet bedöms bli medelstort. 

Detaljplanarbete  

Utredningsbehov: 

• Naturvärdesinventering  

• Övergripande bullerutredning 

• Platsbedömning luftmiljö 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning 

• Dagvatten- och skyfallsutredning 

• Geotekniskt utlåtande för den del som inte berörs av tidigare utredning 

• Trafikanalys för Skillnadsgatan - åtgärdsförslag 

Knäckfrågor: 

• Social komplexitetsnivå 2 – avvägning mellan två samhällsintressen. 

Förskola- och park, framtida förhållanden dem emellan skall utredas och 

undersökas. 

 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med 

intressent.   
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Inkomna yttranden 

Ärendet har sänts till Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen, Göteborg Energi AB, 

Kretslopp och vatten, Kulturförvaltningen, Lokalsekretariatet, Miljöförvaltningen, SDF 

Örgryte Härlanda, SBK Geotekik för eventuellt yttrande. Följande yttranden har 

inkommit:  

Trafikkontoret 

Trafikkontoret tillstyrker planbeskedet, men skulle vilja framföra följande till kommande 

arbete med detaljplanen: 

Då trafiken med största sannolikhet kommer att öka i samband med att antalet 

förskoleavdelningar utökas behöver detaljplanen se över om det behövs några 

trafikåtgärder för att hantera detta. De farthinder som finns utanför befintlig förskola 

kommer med föreslagen utformning att behöva ersättas. 

Angöring för sop- och leveransfordon behöver ses över, som förslaget är nu skyms sikten 

av transformatorstationen vid backning ut från leveransplats. 

Det är även mindre lämpligt att backning från parkeringsplatser sker över en gångbana. I 

kommande detaljplan behöver det ses över andra möjliga alternativ för parkeringens 

utformning.  

Belysningsstolparnas placering behöver justeras från dagens läge, då de påverkar 

tillgängligheten på gångbanan samt eventuell infart till parkering. 

Park och naturförvaltningen 

Bedömning: Park- och naturförvaltningen ser att förslaget kan vara möjligt, men vill 

framföra följande synpunkter: 

Skogsavsnittet är en del av en ekskog med höga värden "Skogen utgörs av äldre ekskog 

med riklig förekomst av död ved. Objektet bedöms hysa höga naturvärden (klass 

2)" enligt inventering "Sumpskogar och lövlundar" från 2011. Även om delen som berörs 

är mer parkartad och har något yngre träd än resten av skogen, så utgör den en viktig 

koppling mellan Kärralundskogen i öst och Lundenskogen i väst. Det finns förslag på att 

göra Kärralundsskogen till ett biotopskyddsområde pga de höga naturvärdena kopplade 

till just ekarna. Eventuellt kommer även del som berörs av planbeskedet då tas med i 

området för biotopskyddet. Inga ekar bör således tas ner här eller på annat sätt skadas. 

Ekar är känsliga för kompaktering kring rötterna så som ett samnyttjande skulle kunna 

leda till, varför konsekvenser och eventuella skyddsåtgärder måste utredas innan ett 

eventuellt samnyttjande kan föreslås. Förvaltningen vill informera att det inte är möjligt 

att sätta upp staket på allmän plats för utestängning av besökare i de fall park och/eller 

natur ska samnyttjas med förskola.  

 

·        En naturvärdesinventering bör tas fram i planarbetet. 

·        Igelkott (rödlistad) funnen i området intill, 2019. 

 

Här går även ett för närboende viktigt stråk mellan Kärralundskogen och Lundenskogen 

som behöver tas hänsyn till i kommande planering.  
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·        I eventuellt kommande planarbete behöver frågan om evakueringsförskola tas upp 

och plats för detta behöver utredas. 

Lokalsekretariatet 

Det är lokalsekretariatet som tagit initiativ till planansökan då det på platsen finns en 

befintlig förskola om två avdelningar som har uppnått sin tekniska livslängd. Både 

lokalsekretariatet och lokalförvaltningen har bedömt att det finns ett behov av att 

förskolan ersätts och att denna ersättning bör vara en förskola med minst fem 

avdelningar.  

Lokalsekretariatet gör bedömningen att det finns ett permanent behov av utökad 

förskolekapacitet i området.  

I anslutning till den nuvarande tomten som är knappt 1900 kvm finns ett grönområde med 

gräsytor och en kulle med uppvuxna träd. Nuvarande förskoletomt och delar av 

parkmarken skulle sammantaget kunna möjliggöra en tomt på drygt 3100 kvm. 

Förslaget innebär att en del av kullen i öster integreras med förskolans utemiljö. De 

befintliga lövträden på kullen avses behållas som en del i utemiljön. Utanför skoltid är 

hela utemiljön inklusive kullen möjlig att nyttja av allmänheten.  

Planansökan innehåller förslag på att befintlig transformatorstation bevaras på nuvarande 

plats då säkerhetsavståndet till stadigvarande verksamhet klaras. Lokalsekretarietet 

önskar se en fortsatt utredning gällande transformatorstationens läge och hur den påverkar 

en säker angöring och leveranser till förskolan. Om vändplats behöver anläggas på tomten 

vill lokalsekretariatet säkerställa att uteytan fortsatt når 35 kvm per barn.  

Miljöförvaltningen 

Naturmiljö - De två större skogsområdena i stadsdelen; Lundenskogen och 

Kärralundsskogen har mycket höga naturvärden. Skogslänken mellan dessa områden är 

således mycket viktig. Man behöver därför beskriva hur spridningskorridorens funktion 

påverkas av planförslaget. En naturvärdesinventering behöver göras för området. Man 

behöver också göra en bedömning av hur skogsområdet inom planförslaget påverkas av 

den förändrade användningen. Det vill säga hur träd och markvegetation påverkas av ett 

ökat slitage. Träd som bedöms viktiga för att bevara naturmiljöns karaktär bör skyddas i 

planen.  

Ljudmiljö - Enligt den kommunövergripande bullerkartläggningen från 2019 exponeras 

utredningsområdet för låga bullernivåer från Skillnadsgatan. Ljudnivån på den planerade 

skolgården bedöms kunna innehålla riktvärdet 50 dBA ekvivalent. Den föreslagna 

byggnadsutformningen kommer dessutom att skärma trafikbullret från skolgården. Men 

det bör ändå tas fram en övergripande bullerutredning i planeringsprocessen för att 

bekräfta detta. Man bör dock vid framtida planering beakta att fler barn kommer att vistas 

på skolgården än det gör i dag och därför beakta eventuell störningsrisk för de boende 

avseende lekande barn på skolgården. Man kan beakta detta genom att exempelvis 

planera var olika lekredskap bör placeras med avseende på störande ljudspridning till de 

närboende.  

Luftmiljö - Vi bedömer inte att luftmiljön är ett problem. En platsbedömning ska dock 

göras enligt rutin.  
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Markmiljö - En översiktlig miljöteknisk markundersökning behöver göras. Man behöver 

provta även på skolgården. Vi misstänker inga specifika föroreningar men förekomster av 

kvicksilver har hittats i närheten av området.  

Transformatorstation - Vi vill slutligen upplysa om att det finns klagomålsärende från 

2015 om transformatorstationens elektromagnetiska fält. Miljömedicinskt centrum 

bedömde då att de låga nivåerna inte innebär några risker för barnen. Vi föreslår dock att 

sandlådor eller gungställningar där barnen ofta vistas inte planeras i direkt närhet till 

stationen. 

Göteborg Energi AB 

GENAB ser inget hinder för utveckling av området enligt ansökan. 

Inom planområdet har Göteborg Energi GothNet AB befintliga ledningar och kanalisation 

som måste beaktas och hanteras inom projektet. 

Kretslopp och Vatten 

Allmänna VA-ledningar - I anslutning till planområdet finns dricksvattenledningar och 

kombinerat avlopp (spill- och dagvatten), se figur 1. Torp 17:1 är idag ansluten till det 

allmänna VA-ledningsnätet väster om fastigheten.  

 

Allmänna VA-ledningar i anslutning till planområdet. 

V = Dricksvattenledning  

S = Spillvattenledning  

D = Dagvattenledning  

K = Kombinerad ledning 

Planområdet ligger inom högzon, vilket innebär att kapaciteten i området kan vara 

begränsad. Kapaciteten på alla ledningar behöver utredas vid ett senare tillfälle om planen 

genomförs.  
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Skyfall - Längs befintlig byggnads östra vägg inom Torp 17:1 blir vatten stående med 

upp till 0,3-0,5 m vid ett klimatanpassat 100-årsregn, se figur 2. Även på Villagången, 

norr om planområdet, kan lokalt upp till 0,5 m vatten bli stående. Skillnadsgatan, väster 

om planområdet, översvämmas med upp till cirka 0,5 m längs hela fastigheten vid samma 

händelse.  

Det är viktigt att planarbetet ser till att framkomligheten till entréer är möjlig även under 

ett skyfall. Höjdsättningen ska utarbetas så att maximalt 20 cm vatten blir stående på 

vägar och stråk fram till byggnadsentréer vid ett klimatanpassat 100-års regn. Det är även 

viktigt att nybyggnationen inte förvärrar situationen för befintlig bebyggelse i samband 

med skyfall.  

Skillnadsgatan är en utpekad skyfallsled i strukturplanerna, det är viktigt att funktionen 

bevaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagvatten - En dagvatten- och skyfallsutredning ska tas fram tidigt vid ett eventuellt 

planarbete. 

Detaljplanområdet ligger inom avrinningsområde för Mölndalsån men avloppsnätet är 

kombinerat och dagvattnet avleds därför till reningsverket Gryaab, där det genomgår 

spillvattenrening. Mölndalsån är klassad enligt miljökvalitetsnormer för vatten men 

påverkas av vatten från planområdet endast vid bräddning. För att motverka bräddning är 

det därför viktigt att fördröja dagvatten inom planområdet. Yta för dagvattenhantering 

kommer behöva avsättas inom planområdet för att detaljplanen ska kunna genomföras. 

Omfattningen av detta får dagvatten- och skyfallsutredningen visa.  

Avfall - Kretslopp och vatten har ur ett avfallsperspektiv inga synpunkter som hindrar att 

ett positivt planbesked ges.  

I en eventuellt kommande detaljplan är det viktigt att avfallsfrågan hanteras i ett tidigt 

skede för att säkerställa att ytor för avfallshanteringen avsätts samt att det finns lämpliga 

Maximalt vattendjup vid ett klimatanpassat 100-årsregn. Blå 
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angöringsplatser för avfallsfordon. Observera att backning och backvändning inte får 

förekomma intill en förskola, så om det är tänkt att avfall ska hämtas på den yta som är 

märkt ”leverans” behöver det finns utrymme för en vändyta.  

Kretslopp och vatten står gärna till tjänst framöver vid planering av avfallshanteringen. 

Kulturförvaltningen 

Befintlig förskolebyggnad är inte utpekad i något av stadens kulturmiljöprogram. 

Det finns inga kända fornlämningar inom aktuellt område. 

Kulturförvaltningen har ingenting att erinra mot att ett detaljplanearbete påbörjas för det 

rubricerade ärendet med dess presenterade innehåll.  

SDF Örgryte Härlanda 

Stadsdelsförvaltningen svarar på planbeskedet utifrån handledningen för sociala 

komplexitetsnivåer och stadsdelsnämndens lokala utvecklingsprogram. Förvaltningen 

bedömer planbeskedet till komplexitetsnivå 2, då förslaget innehåller en 

samhällsfunktion samt att det råder en viss målkonflikt mellan behovet av tillgång till god 

grönstruktur i närområdet och behovet av förskoleplatser.  

Barnkonsekvensanalys är viktig för planen då förslaget påverkar barns vardagsliv i hög 

grad. Enligt förslaget kommer friytan per barn följa stadens rekommendationer, men är 5 

kvm under Boverkets. Utifall förskolan utökas till att rymma fler avdelningar, är det 

viktigt att planområdet regleras till att uppnå minst 35 kvm friyta per barn. Det finns 

grönområden och parker på nära avstånd till planområdet, men de är välutnyttjade av 

närliggande skol- och förskoleverksamheter samt av boende i området. Utifrån att antalet 

förskolebarn ökar innebär det också högre slitage på befintliga grönytor, varför utemiljön 

till förskolan behöver vara tillräckligt stor. 

Något som kan komma att behöva behandlas i kommande detaljplanearbete är den nya 

förskolans påverkan och koppling till närområdet, då den är tänkt att mer än dubblas i 

storlek. Tomten ligger i ett relativt småskaligt villakvarter med smågator. Skillnadsgatan 

är en återvändsgata med mindre vändplan högre upp på gatan. Utmed samma gata ligger 

även en nyare förskola med fyra avdelningar. För ett fungerande vardagsliv för föräldrar 

som ska hämta och lämna sina barn, men även för boende i området samt varutransporter 

som behövs till verksamheten, kan trafiksituationen i området behöva studeras utifrån 

samtliga trafikslag. Gångstrukturerna kan behöva genomlysas extra, exempelvis kommer 

stigar genom lövskogen öster om befintlig tomt inhägnas utifrån tänkt förlängningen av 

gårdsmiljön. Gågatan Villagången har idag en brant trappa utan ramp att exempelvis rulla 

en barnvagn upp för. Åtgärder som möjliggör passage med exempelvis barn- eller 

cykelvagn genom grönområdet hade därför varit positiva.  

Det är även positivt att grönstråket i den södra delen av området är tänkt att behållas, för 

att fortsatt kunna möjliggöra passage, samt att lövträden sparas på den tillkommande 

delen av förskolegården. Det är viktigt att dessa ambitioner behålls genom planarbetet för 

att områdespåverkan, både utifrån ekologiskt och socialt perspektiv, ska vara så liten som 

möjlig.  

Då det finns en förskola på tomten idag anser förvaltningen att platsen lämpar sig väl till 

den tänkta utvecklingen. Planområdets läge är strategiskt; på nära avstånd till Lunden där 
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flera bostadsprojekt genomförs och behovet av tillkommande förskoleplatser är stort, 

samt utifrån att det är låga nivåer av luft- och bulleremissioner i området.   

Stadsdelsnämnderna kommer avvecklas till 2021, vidare kontakt i ärendet efter årsskiftet 

hänvisas till den nya Socialnämnden Centrum som området för Örgryte-Härlanda 

kommer att ingå i.  

Stadsbyggnadskontorets geotekniker 

I förprövningar utförs en förenklad kartavläsning framförallt med avseende på stabilitet. 

Om detaljplanen startas behövs en komplett kartavläsning inför startmötet.  

Marken inom planområdet utgörs av och berg i dagen i öster och glacial lera i väster, som 

vilar på ett friktionsjordlager innan berget tar vid. Markytan är relativt flack i lerområdet. 

Det finns en befintlig geoteknisk utredning från området som utfördes 1986 för befintlig 

förskola och skyddsrum. Den ligger inte i Gokart men jag var i arkivet och kopierade den 

så bifogar den här.  

Utredningen visar på stor variation i lermäktighet inom området, från berg i dagen i öster 

till omkring 26 meter i väster, och att leran har kvicklerekaraktär. Leran är något 

överkonsoliderad men om lasten överstiger överkonsolideringen uppstår stora sättningar. 

Bygganden kommer troligtvis behövas pålas ner till berget.  

Befintlig utredning kan sannolikt användas som underlag för detaljplanen om den startas 

med tillägg av ett utlåtande anpassat till aktuell detaljplan som täcker hela 

detaljplaneområdet. Utlåtandet ska innehålla en bedömning av markens lämplighet för 

detaljplanens innehåll, risk för blocknedfall, detaljplanens genomförbarhet och risk för 

omgivningspåverkan. Eftersom det är kommunens mark är det fastighetskontoret som står 

för det.  

 

 


