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Tjänsteutlåtande gällande samrådshandling
över detaljplan för förskola vid Varnhemsgatan inom stadsdelen Gamlestaden i
Göteborg (SBK Dnr 0605/18)
Förslag till beslut
I trafiknämnden
1. Trafiknämnden avstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande.
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till
byggnadsnämnden som trafiknämndens eget yttrande.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har beslutat att genomföra samråd för detaljplan för ny förskola vid
Varnhemsgatan inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg.
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av en ny förskola med
8 avdelningar i två våningar, samt att utöka förskolans gård. Inom planområdet finns idag
en förskola i en våning avsedd för 4 avdelningar. Denna förskola uppfördes redan år
1979.
Detaljplanen överensstämmer inte med Göteborgs Stads översiktsplan, då planområdet är
utpekat som grön- och rekreationsområde. Byggnadsnämnden väljer därför att ta fram
denna detaljplan med utökat planförfarande.
Det aktuella planförslaget innebär att parkerings- och angöringsbehov inte kan klaras
inom kvartersmarken, vilket har varit ett krav från trafikkontorets sida från starten av
planarbetet hösten 2019. Trafikkontoret väljer därför att avstyrka planförslaget då inte
trafiksäkerhet eller acceptabel framkomlighet uppnås på Varnhemsgatan om förskolans
parkering och angöring flyttas dit.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Trafiknämnden får inte några utgifter till följd av detaljplanen vad beträffar kommunens
investeringsekonomi.
Eftersom trafikkontoret inte kommer att acceptera att anläggningar utförs inom allmän
plats/gata utanför planområdet, vilket stadsbyggnadskontoret har föreslagit, får trafiknämnden ej heller några utgifter när det gäller stadens drifts- och förvaltningsekonomi.
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Trafikkontoret har inte funnit några andra särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension
Redan i inledningen av detta planarbete tryckte stadsbyggnadskontoret mycket hårt på
vikten av att barnens lekytor måste rymmas inom planområdet. Göteborgs Ramprogram
säger 35 kvadratmeters lekyta per barn. Detta medför att man inte får plats med angöring
och parkering inom planområdet. Stadsbyggnadskontoret vill att detta löses på allmän
plats/gata utanför planområdet, vilket trafikkontoret motsätter sig.
Trafikkontoret anser att det i denna plan är rimligt att minska lekytan till 33 kvadratmeter
per barn eftersom angöring och parkering då löses inom kvartersmark. En minskning av
lekytan med 2 kvadratmeter per barn i denna detaljplan ska ställas mot de trafiksäkerhetsoch framkomlighetsproblem som kommer att uppstå på Varnhemsgatan i det fall att
förskolans angöring och parkering flyttas dit.
Trafikkontoret har inte funnit några andra särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.

Bilagor
1.

Planbeskrivning Varnhemsgatan

Ärendet
Grundprincipen från trafikkontorets sida är att parkering och angöring för förskolans
behov ska lösas på kvartersmark. Ibland görs anpassningar där allmän plats kan nyttjas
under förutsättning att en acceptabel framkomlighet och en trafiksäker miljö uppnås.
Uppfylls ej detta krav kan trafikkontoret ej tillstyrka planförslaget.
Samrådstiden för ärendet är 8 september 2021 – 19 oktober 2021. Trafikkontoret har
begärt förlängd remisstid till och med nämndens sammanträde den 28 oktober 2021.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden beslutade den 24 augusti 2021 att genomföra samråd för ny förskola
vid Varnhemsgatan inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg.
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av en ny förskola med
8 avdelningar i två våningar, samt att utöka storleken på förskolans gård. Platsen har även
sedan tidigare använts för förskoleverksamhet och innehåller en byggnad avsedd för fyra
avdelningar.
Planområdet är beläget vid Varnhemsgatan inom stadsdelen Gamlestaden, cirka 4,0
kilometer nordost om Göteborgs centrum. Området omfattar cirka 0,7 hektar och är
sydväst om Kvibergs kyrkogård och angränsar till Gamlestadsvallen i söder.
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Detaljplanen överensstämmer inte med kommunens översiktsplan då planområdet är
utpekat som grön- och rekreationsområde. Denna detaljplan föreslår förskola och
överensstämmer således ej med översiktsplanen. Byggnadsnämnden väljer därför att ta
fram denna detaljplan med utökat planförfarande.
På Varnhemsgatan råder idag blandtrafik, vilket innebär att både bilister och cyklister
ska samsas om det utrymme som befintlig gatubredd tillåter. Skulle förskolans angöring
och parkering flyttas ut till Varnhemsgatan som stadsbyggnadskontoret föreslår kommer
inte längre bilar och cyklar kunna mötas på den gatubredd som då återstår. Detta anser
trafikkontoret vara en stor brist ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt.
Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att en separat gång- och cykelbana anläggs i
parkmarken väster om Varnhemsgatan. Trafikkontoret vet dock ännu ej om detta är
genomförbart.
Det ligger en branddamm i parkmarken där cykelbanan föreslås att anläggas, och det är
osäkert om denna branddamm får överbyggas av någon form av anläggning.
Faktum kvarstår dock att även om cykeltrafiken skulle flyttas till en ny separat bana så
kommer två personbilar inte kunna mötas på Varnhemsgatan om förskolans angöring och
parkering skulle flyttas dit.
Vad beträffar lekytor för barn så säger Boverket att 40 kvadratmeter per barn är lämpligt.
Göteborgs Ramprogram säger 35 kvadratmeter lekyta per barn.
Om parkeringen löses på kvartersmark så blir lekytan 33 kvadratmeter per barn, medan
den blir 35 kvadratmeter per barn om parkering och angöring flyttas till allmän plats.
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I Plan- och bygglagen (PBL) ska man prioritera lekyta framför parkering, men trafikkontoret anser inte att 2 kvadratmeter mer lekyta per barn är ett tillräckligt starkt skäl för
att prioritera lekyta framför trafikmiljö om inte en trafiksäker och framkomlig miljö kan
säkerställas.
En annan möjlighet för att komma fram till en lösning som trafikkontoret kan acceptera är
att minska antalet förskoleavdelningar i detaljplaneförslaget så att angöring och parkering
kan lösas inom kvartersmark samtidigt som erforderliga lekytor bereds plats. Det antal
förskoleavdelningar som då ej får plats inom planområdet får istället inrymmas i den nya
bostadsbebyggelsen som planeras inom stadsdelen enligt framtagen planbeskrivning.

Förvaltningens bedömning
Trafikkontoret avstyrker planförslaget då grundläggande principer gällande angöring och
parkering på kvartersmark ej uppfylls inom det föreslagna detaljplaneområdet.

Jenny Adler

Kristina Lindfors

Avdelningschef

Trafikdirektör

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande

4 (4)

