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Detaljplan för förskola vid Hagens Prästväg, inom stadsdelen Älvs-
borg i Göteborg 

Samrådsredogörelse 1  

Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd för 

detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Förslaget har sänts för yttrande under 

tiden 9 maj 2018 – 29 maj 2018. 

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. Förslaget 

finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggpro-

jekt.  

Sammanfattning 
De viktigaste synpunkterna som inkommit under samrådet gäller bullervärden, dagvat-

ten och utformning av vändzon vid förskolan, liksom gällande rödlistad alm som för-

svinner, samt träd med biotopskydd. Synpunkter har också inkommit angående storle-

ken av uteytan för vistelse och lek. Från närboende finns synpunkter gällande trafik och 

föreslagen ny entré till fastighet. 

 

Länsstyrelsen delar i stort stadsbyggnadskontorets bedömning gällande luft- och buller-

kvalitet, men vill se komplettering av plankartans bestämmelser gällande bullerskydd 

och luftdonsplacering. 

 

Efter samrådet har nya ställningstagande kommit från trafikkontoret, där man nu anser 

att de för samrådet föreslagna åtgärderna utanför planområdet inte är genomförbara. 

Man har också pekat på att ett ev intrång i intilliggande bollplan kan bli större än tidi-

gare beräknat. 

Med dessa nya förutsättningar har kontoret bedömt att det inte är möjligt att komma 

fram med tidigare detaljplaneförslag som medger 6 förskoleavdelningar.  

Efter samråd med lokalsekretariatet och diskussion om en omfattning av 4 avdelningar, 

har det bedömts att det ändå är av stort värde för staden att fortsätta med planarbetet 

med mål om 4 avdelningar. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Med dessa förutsättningar har trafikkontoret tagit fram ett nytt trafikförslag. Då detta bl 

a innebär att lokalgator (gång- och cykelvägar i gällande plan) norr och öster om plan-

området ska ingå i detaljplanen, behöver ett nytt samråd genomföras. 

Efter samrådet har ett antal ändringar gjorts, bl a har planområdet utökats i norr och ös-

ter. I övrigt har förtydligande gjorts bl a gällande trafik, dagvatten och buller. 

En revidering av trafikförslag har gjorts och krav på kompensationsåtgärder för träd 

samt skyddsbestämmelse har formulerats.  

 

Kontoret har i övrigt bedömt att inkomna synpunkter måste ställas mot samhällsnyttan 

och menar att med gjorda ändringar har synpunkter så långt som möjligt kunnat beaktas. 

 

Framförda synpunkter har till största delen kunnat beaktas genom föreslagna ändringar i 

planhandlingarna.  

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Har inget att erinra mot samrådshandlingen. 

 

2. Göteborg Energi AB, fjärrvärme 

Har inget att erinra mot samrådshandlingen. 

3. Göteborg Energi Nät AB 

Bedömer att den utbyggda förskolan vid uppvärmning med fjärrvärme kan 

försörjas från det befintliga elnätet med viss förstärkning av elnätet.  

För befintliga och nya elanläggningar inom kvartersmark skall ledningsrätt 

upplåtas. 

Kommentar: 

Ang ledningsrätt får detta beaktas i det fortsatta arbetet. 

4. Göteborg Energi GothNet AB 

Är intresserade av att delta i kommande projektering för att tillgodose behovet 

av fibertjänster inom planen. 

Bolaget påpekar att man har fiber till den befintliga skolan. Den måste raseras innan riv-

ning sker. 

Kommentar: 

Synpunkt ang fiber vidarebefordras till fastighetskontoret och Lokalförvaltningen för 

beaktande i genomförandet. 
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5. Idrotts- och föreningsnämnden 

Nämnden påpekar att de åtgärder som föreslås avseende vändslingan kommer att på-

verka anläggningen Älvsborgsplan till viss del. Återställande av planens staket på en er-

sättningsplats ska göras i samband med borttagandet av befintligt staket. 

Idrotts- och föreningsnämnden har inga andra synpunkter på rubricerat ärende. 

Kommentar: 

Synpunkten vidarebefordras till fastighetskontoret för beaktande i genomförandet. 

6. Nämnden för kretslopp och vatten 

Nämnden ser inget behov av ändringar i planhandlingarna gällande avfall 

men under rubriken avfall finns viktig information att ta hänsyn till vid projektering och 

genomförande av detaljplanen. 

 

En allmän spillvattenledning i Torgny Segerstedtsgatan ligger väldigt nära den före-

slagna byggrättens gräns. Denna ledning måste säkerställas med ledningsrätt eller flytt-

tas om byggrätten inte kan justeras. Flytt av ledningen bekostas av exploatören. 

Dricksvattenledning och spillvattenledning i Hagens prästväg påverkas av planförslaget. 

Det krävs ledningsrätt för dessa ledningar. 

Dricksvattenledning i Hagens prästväg måste skyddas. Det är en känslig ledning. 

Viktigt att höjdsättningen görs så att dagvatten leds från byggnader mot de föreslagna 

dagvattenlösningarna. 

 

Utöver detta ser nämnden behov av ett par justeringar i planbeskrivningen gällande dag-

vatten, där förtydligande görs bland annat gällande förslag till omhändertagande av dag-

vatten. 

Kommentar: 

Gällande ledningsrätter vidarebefordras synpunkterna till fastighetskontoret för beak-

tande i det fortsatta arbetet. Efter ytterligare dialog med kretslopp och vatten har klar-

lagts att ledningar utefter Torgny Segerstedsgatan kan ligga kvar och behöver inte flytt-

tas. 

Gällande synpunkterna till planbeskrivningen har dessa ändringar gjorts i enlighet med 

yttrandet. 

Yttrandet har delgetts exploatören för ev. beaktande i genomförandet. 

 

7. Kulturnämnden 

Nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan men anser att ett par justeringar behöver gö-

ras.  

Man vill poängtera den närbelägna kyrkomiljöns kvaliteter och menar att förskolebygg-

naden till sitt arkitektoniska uttryck på ett respektfullt sätt ska förhålla sig till och sam-

spela med denna. Därför anser förvaltningen att bestämmelser som styr byggnadens ut-

formning ska införas, så som sadeltak, fasadmaterial och färgsättning. 

För att inför framtiden förhindra eventuell parkering eller annan hårdgjord yta i nordöst 

mot kyrkan bör bestämmelser som kompletterar den prickade marken införas. För tyd-

lighetens skull bör en bestämmelse om att parkering får anläggas på den prickade mar-

ken i sydväst tillkomma. 
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Kommentar: 

Planbestämmelse gällande takutformning har införts på plankartan. Avseende ytan i 

nordost anser kontoret inte ytterligare bestämmelse nödvändig, då användningen är 

skola och att krav på miljö för utevistelse ändå blir avgörande. 

8. Lokalnämnden 

Nämnden anser att förskolans utevistelseyta är för liten för en förskola med 6 avdel-

ningar, (med endast 24 m²/barn). Enligt boverkets krav på förskolans gård behöver den 

vara större och enligt Göteborgs Stads Ramprogram behöver ytan vara 35 m²/barn. 

Detta gör att förskolan är lämplig för max 5 avdelningar då ytan fortfarande blir för liten 

men kan accepteras på grund av att intilliggande fotbollsplan utgör en resurs. 

Viktigt är att nu gällande ljudkrav och föroreningar i luften uppfylls för förskolans barn 

och personal som vistas hela dagarna på förskolan. 

Kommentar: 

Kontoret har initialt stämt av frågan om antal avdelningar och krav på yta för utevistelse 

med lokalsekretariatet och där man sammantaget har gjort bedömningen att förslaget 

kan accepteras. Kontoret konstaterar vidare att planen efter ändringar ger möjlighet till 

byggrätt för förskola upp till fyra avdelningar, på så vis kan utevistelseytan uppgå till ca 

32 kvm/barn. 

Utifrån gjorda utredningar anser kontoret att gällande krav för ljud och föroreningar kan 

uppfyllas. 

9. Miljö- och klimatnämnden 

Nämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att lämnade synpunkter be-

aktas.  

Nämnden noterar att ett jordprov har halter av PAH-H över generella riktvärden för 

KM. Kontakt med miljöförvaltningen behöver tas angående denna förorening för att dis-

kutera om fler jordprover behöver tas. Eftersom markprover inte kunnat tas under be-

fintlig byggnad saknar markmiljöutredningen delar som kommer att bli förskolegård när 

byggnaden är borttagen. För att komma fram till om kompletterande undersökningar på 

detta markområde behövs ska samråd ske med miljöförvaltningen. 

Exakt formulering för planbestämmelsen på plankartan vill man diskutera med stads-

byggnadskontoret. 

En framtagna bullerutredningen visar att med en 2,5 m hög och cirka 30 m lång buller-

skärm beräknas nästan hela lekytan få nivåer som högst 55 dBA i ekvivalent ljudnivå. 

Husets placering bidrar också till lägre bullernivåer på utelek-området. Andelen av leky-

tan som beräknas få högst 50 dBA uppgår till cirka 50 procent. Utredningen hänvisar till 

Boverkets vägledning för utemiljöer vid skolor och förskolor (som förordar 50 dBA i 

ekvivalent ljudnivå på lek och skolgård) samt till det lokala miljödelmålet God ljudmiljö 

som innehåller en målformulering om skolor och förskolor (som förordar 55 dBA i ek-

vivalent ljudnivå på minst hälften av lekytan). 

I september 2017 publicerade Naturvårdsverket riktvärden för buller på skolgård från 

väg- och spårtrafik. På ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spår-

trafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA underskridas på delar av gården som är 

avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör också den maximala nivån 

70 dBA underskridas på dessa ytor. I januari 2018 ändrade också Lokalförvaltningen 

sina ljudkrav för nya för- och grundskolor som anger att minst 80 procent av skol-/lek-

gårdens yta ska inte överskrida 50 dBA i ekvivalent ljudnivå och 70 dBA i maximal 

ljudnivå. 
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Kommentar: 

Gällande markmiljö har kontoret i dialog med miljöförvaltningen efter samrådet kommit 

överens om att ytterligare undersökningar i planskedet inte behöver genomföras. 

Angående ljudmiljö konstaterar kontoret att man med föreslagen bullerskärm klarar sta-

dens fastslagna riktlinjer för utemiljö och att detta får anses acceptabelt. 

10. Park- och naturnämnden 

Nämnden ser positivt på att man placerat byggnaden för att skapa en så bra utemiljö 

som möjligt på förskolegården. 

Den föreslagna trafiksituationen med ny vändplats gör stor påverkan på naturvärden på 

platsen då jättealm behöver tas ned, detta bör i möjligaste mån undvikas. En trädvärde-

ring enligt Alnarpsmodellen har genomförts och det gav trädet ett värde på 1 124 141 

kr. Denna modell räknar på kostnaden för att ersätta ett liknande träd och inte på de eko-

logiska förluster som det även för med sig om man skulle ta ned trädet. 

För att undvika påverkan på framförallt den skyddsvärda almen bör trafikförslaget ses 

över och almen ges förslagsvis egenskapsbestämmelse n2. 

Nämnden pekar på en trädrad med oxlar inom planområdet som ligger på föreslagna 

förskolegården, vilken infattas av biotopskydd. Precis intill planområdet finns även en 

poppelallé och en trädrad med oxlar. Ett antal av oxlarna är hålträd vilket ger dem extra 

höga naturvärden och bör ges skydd för att inte påverkas under byggnationen. 

Nämnden konstaterar också att en förskolegård med 24 kvm/barn är för lite enligt Göte-

borgs stads riktlinjer där 35 kvm/barn är målet. Det råder även brist på allmän plats i 

området och det är ca 500 meter till närmsta lekplats vilket gör det extra viktigt att för-

skolebarnen får tillräckligt med utrymme. Det är svårt att utvidga förskolegården därför 

kan det vara bra att se över om antalet avdelningar rimlig utifrån förutsättningarna på 

platsen. 

Kommentar: 

I planarbetet har gjorts flera alternativa trafikförslag i försök att minimera yttre påver-

kan samtidigt som krav på framkomlighet och trafiksäkerhet efterlevs. Kontorets be-

dömning är att det inte går att ha kvar den aktuella almen vid ett genomförande av pla-

nen. Det omarbetade förslaget bygger också på att den befintliga gatan norr om planom-

rådet lämnas orörd, vilket innebär att de utpekade oxlarna inte berörs. För genomfö-

rande av detaljplanen kommer det att bli aktuellt med dispensförfarande/kompensation 

gällande berörda träd. Förslag till åtgärder är att genomföra komplettering/upprustning i 

Traneredsparken som ligger i närheten av planområdet med syfte att skapa mer natur-

värden. Insatserna kan exempelvis vara att plantera fjärils-/bi-/humlegynnande perenner, 

sätta ut insektshotell etc. Frågan hanteras av fastighetskontoret. 

Gällande ytor för utevistelse konstaterar kontoret att planen efter ändring ger möjlighet 

till byggrätt för förskola upp till fyra avdelningar, vilket bedöms säkerställa en yta för 

utevistelse av acceptabel storlek. 

11. Räddningstjänsten 

Har inget att erinra mot samrådshandlingen. 

12. Stadsdelsnämnden västra Göteborg 

Förvaltningen tillstyrker förslaget till detaljplan, men ser att lekytans storlek per barn 

behöver utredas ytterligare med alternativa lösningar för att öka lekytans area per barn. 

En utevistelse på 24 kvm per barn är under stadens riktlinjer. Förvaltningen är i princip 
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negativ till att gå under riktvärdet med tanke på barns uppväxtvillkor, men platsen är ef-

tertraktad som förskola. För att möjliggöra en ekonomiskt hållbar verksamhet behöver 

antalet avdelningar vara cirka sex stycken. Detta ställer höga krav på en bra utformad 

lekyta som klarar hårt slitage av många barn, vilket förvaltningen bedömer vara svårt att 

klara. Nämnden föreslår att ta en yta i anspråk (inom Älvsborg 855:786, som förvaltas 

av park och naturförvaltningen) på andra sidan Hagens kapellväg, som idag är allmän 

plats men kan uppfattas ingå i kyrkans fastighet. Kan markytan inkluderas i detaljplanen 

och ändras till att både ingå som en del av förskolans utemiljö och utgöra allmän plats, 

för att på så sätt tillgodose flera behov? 

Nämnden är positiv till att stadsbyggnadskontoret arbetar aktivt med detaljplanen, då en 

permanent förskola är efterfrågat utifrån stadsdelens behov. Medborgare i området har 

också uttryckt att de önskar behålla en förskola på platsen eftersom det är en bra plats 

med närhet till kollektivtrafik och bra lokalisering i området. 

Det är positivt att stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag utan bostäder, vilket 

förvaltningen även uttryckt vid startmötet för detaljplanen. 

Förvaltningen anser att det träd som står i den sydvästra delen, som enligt förslaget be-

höver avverkas, ska bevaras i möjligaste mån. Mycket på grund av det sociala värdet 

som träden tillsammans ger idag. Om det inte går att hitta en kompromisslösning anser 

förvaltningen att kompensationsåtgärder bör genomförs direkt på platsen. 

Nämnden anser att det är positivt att förslaget anger att en separat gång- och cykelväg 

ska anläggas från Långedragsvägen för att göra skolvägen säkrare, men ser en intresse-

konflikt utifrån ett hela-stadenperspektiv att göra Hermelingatan till en tillfart till fastig-

heten Älvsborg 555:232. 

Lägg till (på sidan 10) att hållplats Fågelvägen också trafikeras av buss som går mellan Salt-

holmen och Brunnsparken. 

 

Kommentar: 

Kontoret har initialt stämt av frågan om antal avdelningar och krav på yta för utevistelse 

med lokalsekretariatet. Kontoret konstaterar att planen efter ändring ger möjlighet till 

byggrätt för förskola upp till fyra avdelningar, vilket bedöms säkerställa en yta för ute-

vistelse av acceptabel storlek. 

I arbetet med planförslaget har flera alternativ studerats med mål att öka den möjliga 

ytan för utevistelse, men bedömningen är att det bland annat med hänsyn till framkom-

lighet och säkerhet är möjligt att genomföra nämndens förslag. 

I planarbetet har gjorts flera alternativa trafikförslag i försök att minimera yttre påver-

kan samtidigt som krav på framkomlighet och trafiksäkerhet efterlevs. Kontorets be-

dömning är att det inte går att ha kvar den aktuella almen vid ett genomförande av pla-

nen. För genomförande av detaljplanen kommer det att bli aktuellt med dispensförfa-

rande/kompensation gällande berörda träd. Förslag till åtgärder är att genomföra kom-

plettering/upprustning i Traneredsparken som ligger i närheten av planområdet med 

syfte att skapa mer naturvärden. Insatserna kan exempelvis vara att plantera fjärils-/bi-

/humlegynnande perenner, sätta ut insektshotell etc. Frågan hanteras av fastighetskon-

toret. 

Planförslaget utgår från trafikkontorets trafikförslag, där höjd tas för ett eventuellt fram-

tida genomförande av ett pendelcykelstråk. Kontoret anser att det här också är viktigt att 

detta genomförs på ett trafiksäkert sätt. 

Planhandlingarna har kompletterats med synpunkten gällande hållplats. 
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13. Trafiknämnden 

Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och nämnden ställer sig positiv till utbygg-

nad av rubricerat ärende, men en del frågor behöver klarläggas innan detaljplanen kan 

gå ut på granskning. 

Byggnadsnämnden har godkänt nya riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs 

stad, vilken ska gälla också för denna detaljplan. En mobilitets- och parkeringsutredning 

behöver tas fram för detaljplanen innan granskning. Samrådsförslaget anses rymma 

verksamhetens behov av parkeringsplatser, vilka förutsätts förläggas på kvartersmark. 

I direkt anslutning till planområdet i söder löper gång- och cykelbana som är utpekad 

som pendelcykelstråk. Nämnden är positiv till att det i denna detaljplan även byggs ut 

pendelcykelbana för denna sträcka, vilket är i enlighet med stadens cykelprogram. 

Dagvattenhantering på allmän platsmark är inte helt färdigutrett. Detta behöver beaktas 

innan planen går ut på granskning. 

Nämnden redovisar beräknade investeringskostnader; 

Fastighetsnämndena exploatering: 1.650.000 kr (vändplats, parkeringsytor och omkring-

liggande gång- och cykelbanor) 

Trafiknämndens exploatering: 750.000 kr (breddning av gång- och cykelbana norr om 

planområdet) 

Fastighetsnämndena exploatering: 365.000 kr (ny infart till fastighet Älvsborg 555:232 

via Hermelingatan) 

Detaljplanen bedöms medföra marginellt förändrade drift- och underhållskostnader för 

trafiknämnden. 

Kommentar: 

En mobilitetsutredning har efter dialog med trafikkontoret bedömts ej nödvändig. 

Pendelcykelstråket omfattas inte av denna detaljplanen, men bedöms kunna genomföras 

inom gällande detaljplan. I detta arbete anser kontoret att det är viktigt att ett pendelcy-

kelstråk görs med hög trafiksäkerhet, med tanke på bl a den stora mängd barn och ung-

dom som kommer att röra sig i området och till kollektivtrafikhållplatsen. 

Handlingar har kompletterats med förtydligande gällande utförande av dagvattenhante-

ring. 

Efter samrådet har trafikkontoret tagit fram ett nytt trafikförslag. Då detta bl a innebär 

att lokalgator norr och öster om planområdet ska ingå i detaljplanen, behöver ett nytt 

samråd genomföras. 

Kostnader för genomförande har reviderats och kompletterats i planhandlingar. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

14. Lantmäterimyndigheten 

Har följande synpunkter:  

Fastighetsbeteckningar saknas eller syns dåligt på grundkartan. 

Älvsborg 346:1 och Älvsborg 855:786 borde framgå bättre, eftersom de är direkt be-

rörda av fastighetsbildning. 

Kommentar: 

Planhandlingarna har justerats enligt lämnade synpunkter. 
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15. Länsstyrelsen 

Planförslaget att utöka planberedskap och skapa förutsättningar för att möjliggöra en ny 

byggnation för Förskola behöver enligt Länsstyrelsen kompletteras i enlighet med det 

som beskrivs nedan. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning. 

Hälsa och säkerhet 

En bullerutredning har utförts för en framtida situation. Det behöver framgå vilket pro-

gnosår och vilka trafikdata som har använts i beräkningen. 

Bullerutredningen förutsätter att om ett 2,5 m högt och 30 m långt plank uppförs, kom-

mer 50% av lekytan ha en ekvivalent bullernivå på högst 50 dBA. Länsstyrelsen gör be-

dömningen att de åtgärder i form av placering av byggnad mot Torgny Segerstedts ga-

tan samt att plank ska uppföras säkerställer att en stor del av förskolegården gällande 

riktvärden, vilket Länsstyrelsen bedömer vara tillfredsställande. Det har säkerställts med 

en planbestämmelse att plank ska uppföras, av denna planbestämmelse ska det också 

framgå hur högt planket minst ska vara. 

Råd enligt PBL och MB 

Luft 

Länsstyrelsen noterar att planbestämmelsen som reglerar att Tilluftsdon för ventilation 

får ej anordnas i byggnadsdel som vetter mot allmän plats gång cykel. Vi anser att det 

vore lämpligare att det står ” Tilluftsdon för ventilation får ej anordnas i byggnadsdel 

som vetter mot Torgny Segerstedts gatan samt Hagens prästväg”. Detta tydliggör i vil-

ken riktning tilluftsdon inte får placeras. 

Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård 

Av planbeskrivningen framgår att det enligt Boverkets vägledning för utemiljö bör vara 

högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå på lekytan och högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå på 

övriga ytor. Naturvårdsverket har i september 2017 infört riktvärden för buller från väg- 

och spårtrafik på nya förskole och skolgårdar, se nedan. Planbeskrivningen behöver 

uppdateras med informationen om de nya riktvärdena. 

Rubrik på plankarta 

Plankartans rubrik lyder att detaljplan för förskola och bostäder men planbeskrivning är 

rubricerad: Detaljplan för förskola och syftar till att möjliggöra för ersättandet av en för-

skola med tre avdelningar till en förskola i två plan med sex avdelningar. Plankarta och 

tillhörande planbeskrivningen behöver överensstämma. 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länssty-

relsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas 

fram. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

Kommentar: 

Bullerutredningen har kompletterats med förtydligande gällande prognosår. 

Planbestämmelse gällande bullerplank har kompletterats med minsta höjd, liksom för-

tydligande av bestämmelse avseende tilluftsdon. 

Planbeskrivningen har kompletterats angående Naturvårdsverkets nya riktlinjer. 

Detaljplanens rubrik har reviderats till enhetlig rubrik för förekommande handlingar. 
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16. Skanova 

Har inget att erinra mot samrådshandlingen, men har levererat karta över Skanovas an-

läggningar i området. 

Kommentar: 

Informationen har vidarebefordrats till fastighetskontoret och lokalförvaltningen för be-

aktande i genomförandet. 

17. Svenska kraftnät AB 

Har inget att erinra mot samrådshandlingen och önskar inte delta i det fortsatta planar-

betet. 

18. Västtrafik 

Har inget att erinra mot samrådshandlingen. 

 

Sakägare  

19. Fastighetsägare, Älvsborg 555:232, Hagens Kapellväg 12  

Anser att den föreslagna nya infarten blir för fastighetsägaren omöjlig att använda på 

grund av ägarens höga ålder och ekonomiska skäl, då han inte anser sig kunna anlägga 

en ny väg till sitt garage. Ägaren som bott i denna fastighet sedan 1930 och innehaft bil 

sedan 1950, förstår ej varför Göteborgs stad skall utestänga en gammal medarbetare att 

kunna använda sitt garage. 

Kommentar: 

Nuvarande situation med angöring via gång- och cykelväg är planstridig och behöver 

åtgärdas. Efter föreslagna förändringar av planförslaget, där gång- och cykelväg ändras 

till lokalgata utan genomfart, bedöms fastighetsägaren kunna fortsätta använda nuva-

rande angöring. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

20. Älvsborgs egnahemsförening 

Har synpunkter på trafiken och parkeringsmöjligheterna. Förutom den fördubblade 

verksamheten vid förskolan tillkommer utökade aktiviteter vid den ombyggda Hagen-

planen. 

Föreningen rekommenderar en trafikutredning.  

Kommentar: 

Efter samrådet har förslaget omarbetats för att möjliggöra 4 förskoleavdelningar istället 

för tidigare 6, vilket minskar antalet barn och trafikrörelser. Trafikkontoret har också i 

tidigare och efter samrådet omarbetat trafikförslag, bedömt att trafik- och parkeringssi-

tuationen blir acceptabel.  

21. Boende på Hermelingatan 10  

Anser att då Hermelingatan redan idag är smal och synnerligen vältrafikerad av cyklis-

ter och fotgängare förutsätter boende att utbyggnation av Hermelingatan väster ut och 

tillkommande infart och vändplats utformas på ett sådant sätt att det endast blir en infart 

för boende vid fastigheten Älvsborg 555:232 och inte skapar tillkommande 

hämta/lämna trafik för förskolan eller liknande.  
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Cykeltrafiken längs Torgny Segerstedtsgatan är intensiv och flertalet cyklister har väl-

digt hög hastighet och låg uppmärksamhet vid utgångar, utfarter, övergångar och kors-

ningar. Boende föreslår att någon slags farthinder byggs/hastighetssänkande åtgärder tas 

vid förskolan och de fotgängare övergångar /korsningar som finns kring förskolan t ex 

mot intilliggande spårvagnshållplats Hagen samt där cykelvägen i framtiden kommer 

övergå i allmän väg på Hermelingatan. Detta för att göra cyklister uppmärksamma på 

barn, fotgängare och bil/utfartstrafik och minska risken för kollisioner.  

Jag förutsätter att boende som kan komma att påverkas av en eventuell kommande ent-

reprenad för utbyggnad av Hermelingatan informeras innan start och att allt entrepre-

nadarbete utförs på ett sådant sätt att intilliggande fastigheter/tomter inte på något sätt 

påverkas eller skadas samt att boende har full tillgänglighet och access till sina fastig-

heter.  

Kommentar: 

Förslaget om ändringen av Hermelingatan utgår från gällande antagna detaljplaner för 

Hermelingatan. Med det nya trafikförslag som trafikkontoret tagit fram efter samrådet, 

anses inte ombyggnationen av Hermelingatan nödvändig för genomförandet av denna 

detaljplan.  

Gällande utformning av gång- och cykelväg respektive Hermelingatan, regleras inte 

detta i denna detaljplan, men kontoret delar boendes uppfattning att dessa måste utföras 

på ett trafiksäkert och trafikmässigt fungerande sätt. Denna fråga vidarebefordras till 

trafikkontoret för beaktande i genomförandet. 
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Ändringar  
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget i ett samråd 2.  

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

• Ett nytt trafikförslag har tagits fram, vilket bl a innebär att lokalgator norr och 

öster om planområdet, som utgörs av gång- och cykelvägar i gällande plan, tas 

in i planförslaget. 

• Planbestämmelser har kompletterats gällande bullerplank med minsta höjd, lik-

som förtydligande av bestämmelse avseende tilluftsdon, bevarande av träd samt 

utformning av tak. 

• Planbeskrivningen har kompletterats gällande buller avseende Naturvårdsverkets 

nya riktlinjer samt förtydligande gällande trafik och dagvatten. 

• Detaljplanens rubrik har reviderats till enhetlig rubrik för förekommande hand-

lingar. 

• Förtydligande gällande bullerutredningen har gjorts avseende prognosår. 

 

 

 

Mari Tastare 

Planchef 

 

Sirpa Ruuskanen Johansson 

Konsultsamordnare 

 

 

 

 

Bilagor 
 
1. Lista över samrådskrets.   

 

2. Länsstyrelsens yttrande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 
 

Sändlista 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetskontorets tillgänglighetsavd 

Fastighetsnämnden/kontoret 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Idrotts- och föreningsnämnden/förvaltningen 

Kretslopp och Vatten 

Kulturnämnden/förvaltningen 

Lokalnämnden/förvaltningen 

Lokalsekretariatet 

Miljö- och klimatnämnden/Miljöförvaltningen 

Namnberedningen och GDA adresser 

Park- och naturnämnden/förvaltningen 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Stadsdelsnämnden/förvaltning i Västra Göteborg 

Stadsledningskontoret 

Trafiknämnden/kontoret 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen  

Polismyndigheten 

PostNord Produktion VO Göteborg (fd.Posten AB) 

Skanova Nätplanering D3N 

Svenska Kraftnät 

Vattenfall Eldistribution AB 

Västtrafik AB 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

Övriga 

Göteborgs Stift 

Naturskyddsföreningen i Gbg 
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Bilaga 2 
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