
 
 

 

Samrådsredogörelse 

Utfärdat: 2019-09-27  Sirpa Ruuskanen Johansson 

Diarienummer: 1430/15  Telefon: 031-368 17 87  

Aktbeteckning: 2-5498   E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

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

Samrådsredogörelse 2  

Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört ett samråd 2 

för detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Förslaget har sänts för yttrande 

under tiden 10 april 2019 – 21 maj 2019. 

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 
Under samråd 2 har synpunkter inkommit som berör den rödlistade almen, samt träd 

med biotopskydd inom området. Övriga synpunkter gäller bullervärden, dagvatten och 

utformning av vändplats vid förskolan, liksom synpunkter angående storleken på utey-

tan för vistelse och lek.  

 

Länsstyrelsen anser att tidigare lämnade synpunkter under samråd 1 i stort sätt hanterats 

tillfredsställande i det aktuella planförslaget. Gällande Råd enligt PBL och MB anser 

Länsstyrelsen att det också bör framgå från bullerutredningen vilka trafikmängder som 

har använts som underlag vid beräkning av trafikbuller. 

 

Efter samråd 2 har ett nytt trafikförslag tagits fram, där vändplats och angöring till för-

skolan utförs så att befintlig skyddsvärd alm kan behållas. Dagvattenutredningen har re-

viderats utifrån detta nya trafikförslag. I övrigt har förtydligande gjorts bl.a. gällande 

solljus. 

Med utförda åtgärder och förutsatt att en byggnad med fyra avdelningar uppförs i två 

plan beräknas ytan för utevistelse och lek att vara ca 35 kvm/barn, vilket är i linje med 

stadens riktlinjer. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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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 

Har inget att tillägga till sitt skriftliga svar vid Samråd 1. Där bedömde man att den ut-

byggda förskolan vid uppvärmning med fjärrvärme kan försörjas från det befintliga 

fjärrvärmenätet med viss förstärkning av elnätet. För befintliga och nya anläggningar 

inom kvartersmark skall ledningsrätt upplåtas. 

Kommentar: 

Ang. ledningsrätt får detta beaktas i det fortsatta arbetet. Ledningsägaren ansvarar för att 

ansöka om erforderlig ledningsrätt vid genomförandet av detaljplanen. 

4. Göteborg Energi GothNet AB 

Har inget att tillägga till sitt skriftliga svar vid Samråd 1, där man meddelade intresse av 

att delta i kommande projektering för att tillgodose behovet 

av fibertjänster inom planen. Bolaget påpekade att man har fiber till den befintliga sko-

lan. Den måste raseras innan rivning sker. 

Kommentar: 

Synpunkt ang. fiber vidarebefordras till fastighetskontoret och exploatören för beak-

tande i genomförandet. 

5. Nämnden för kretslopp och vatten 

Nämnden har inga synpunkter på samrådshandlingarna gällande avfall. Viktig 

information att beakta vid genomförandet av detaljplanen finns i förvaltningens första 

samrådsyttrande. 
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Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda ledningar 

för dag-och dräneringsvatten respektive spillvatten. För att anslutning med självfall ska 

tillåtas, ska lägsta golvnivå vara minst 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt med 

hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem. 

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

dricks- och spillvatten, där förtydligande görs bland annat gällande kapacitet, sprinkler-

vatten och bef. dagvattenledning. 

Den nya planen innebär marginella förändringar ur dagvatten- och skyfallssynpunkt och 

en ny dagvatten- och skyfallsutredning bedöms inte leda till nya slutsatser. Avrinning 

från de befintliga lokalgatorna, som inte är hårt trafikerade, kan fördröjas i vägdiken. 

Tidigare föreslagna lösningar bedöms tillgodose behov av klimatanpassning och rening 

samt fördröjning av dagvatten för förskola, GC-bana och parkering/väg på västra sidan 

av byggnaden. 

Som framgår av dagvatten-PM från 2017-03-31 (se nedan) är de närliggande fotbolls-

planerna av väsentlig betydelse för klimatanpassning och skyfallshantering, men nuva-

rande detaljplan omfattar inte detta område. 

Kommentar: 

Gällande synpunkterna till planbeskrivningen har dessa ändringar gjorts i enlighet med 

yttrandet. En kompletterande utredning avseende dagvatten har tagits fram. Den konsta-

terar att åtgärdsalternativet svackdike vid gång- och cykelbana, söder om skolgård är 

svår på grund av brist på yta. I utredningen föreslås att vattnet omhändertas i tre maka-

dammagasin. Planförslaget innebär i sig en liten ökning av fördröjningsbehov av dag-

vatten och vilket kan löss med två dagvattenlösningar – en på skolgården och en vid 

parkering/vändplats. 

Plankarta har kompletterats med uppgift om lägsta golvnivå.  

Övriga synpunkter har delgetts exploatören för eventuellt beaktande i genomförandet. 

6. Kulturnämnden 

Nämnden vill poängtera kyrkomiljöns kvaliteter och att Hagens Prästväg, omgärdad av 

trädrader, är en väsentlig del av denna. Kulturförvaltningen menar därför att förskolan 

med sin gård och sina byggnader ska till sitt arkitektoniska uttryck på ett respektfullt 

sätt förhålla sig till och samspela med kyrkomiljön. Bestämmelser om nockhöjd och 

taklutning har införts i detaljplanen. Det är önskvärt att tydligare bestämmelser för den 

arkitektoniska utformningen införs i detaljplanen, så som kulörer, fasad- och 

takmaterial. Bestämmelsen n2; Bullerskydd får också anordnas mot Hagens Prästväg, 

behöver förtydligas så att det inte uppförs plank vid allén upp mot kyrkan, vilket skulle 

riskera att förvanska kyrkomiljön. Det skulle däremot vara av stort värde att återplantera 

förlorade träd i allén ut med vägen 

Kommentar: 

Med hänsyn till omkringvarande stadsbild bedömer kontoret inte särskilda bestämmel-

ser gällande fasadmaterial etc som nödvändiga, utan anser föreslagna planbestämmelser 

gällande takutformning som tillräckliga. Avseende bestämmelse n2 avser den ytor med 

egenskapsgränser som inte omfattar allén upp mot kyrkan.  

Bedömningen är att träd utefter gatan norr om förskoletomten ska kunna bevaras. 

7. Lokalnämnden 

Nämnden anser att friyta för lek och utevistelse är för liten men kan accepteras på grund 

av närliggande tillgång till fotbollsplan. Dock är bullernivån ej tillfredställande och det 
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motarbetar genom lokaliseringen av byggnad och bullerskärm solbelysningen på lekgår-

den. Skuggig lekgård närmast byggnaden är inte bra för verksamheten. 

Viktigt är att ljudkvalitet, luftkvalitet, närhet till natur och solljusbehov kan tillgodoses 

där denna typ av samhällsviktiga funktioner lokaliseras. 

Angöring och parkering är inte tillfredsställande i förslaget till detaljplan och gång/cy-

kelväg mellan angöring/parkering och entrén till förskolan är mycket farligt utformat 

och kan inte accepteras. 

Att lokalnämnden ska bekosta evakueringsanläggning kan inte accepteras. Kostnaden 

ska ligga i projektkostnaden och betalningsmedel för detta ska ersättas lokalnämnden. 

Kommentar: 

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

med lokalsekretariatet. Rekommenderad uteyta om 35 kvm /barn uppnås i förslaget, för-

utsatt att byggnaden uppförs i två plan. Om byggnaden uppförs i ett plan motsvarar ytan 

ca 30 kvm/barn, vilket bedöms vara acceptabelt.  I planförslaget har ytan för gård maxi-

merats genom omvandlingen av befintlig gång- och cykelyta till förmån för förskolans 

friyta. Närmaste externa friytor är den grönyta som återfinns söder om bollplanen samt 

bollplanen i sig. 

Kontoret anser att skuggeffekter är ofrånkomliga i detta fall, då andra störningar som exem-

pelvis buller ska hanteras. Efter samrådet har kontoret tagit fram en solstudie, där det kon-

stateras att skuggeffekter förekommer, men anser i avvägning med övriga störningar att 

detta kan accepteras. 

Det nya trafikförslaget medför en förbättrad tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäker-

het för gång- och cykeltrafikanter på sträckan. Framkomligheten för fordonstrafik för ett bo-

stadshus i området försämras i och med avsmalningen av Hagens Prästväg, men tillgänglig-

heten är fortsatt garanterad. För avlämnande och upphämtande fordon till förskolan förbätt-

ras framkomligheten i och med vändplatsen. Den nya vändplatsen möjliggör vändning för 

lastning och lossning utan backning, vilket påverkar trafiksäkerheten positivt. Likaså är 

omdisponeringen av parkeringsplatserna från väster om gatan till söder om vändplatsen po-

sitivt för trafiksäkerheten då passage över gatan undviks. Vändplanen har utformats för att 

klara typfordon Los (9,4 meter) Större fordon än så behöver backa för att kunna vända. 

Om större fordon måste angöra bör deras leveranstider inte sammanfalla med start eller 

sluttid för både förskola och närliggande skola 

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

uppfyllas. 

Förskolan är inte kvar vilket innebär att evakueringsanläggning ej är aktuellt att ersätta.  

8. Miljö- och klimatnämnden 

Nämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att lämnade synpunkter be-

aktas.  

Nämnden anser att om en skyddsvärd alm inte kan bevaras på grund av byggnadens pla-

cering, måste denna förlust kompenseras och föreslår att minst ett annat skyddsvärt träd 

på annan plats i staden ska skyddas genom naturminne. Miljöförvaltningen har gjort en 

inventering av skyddsvärda träd vinter 2018, där förslag till lämpliga träd för skydd pre-

senteras. I samrådshandling 2 framgår inte detta förslag, utan endast andra förslag 

såsom att rusta upp Traneredsparken med att plantera fjärils-/bi-/humlegynnande peren-

ner, sätta ut insektshotell etcetera. Nämnden anser att de förslag som anges kan vara till 

nytta, men kompenserar inte det värde som förloras genom avverkning av jättealmen. 

Enligt riktlinjerna ska kompensation göra så nära i värde som möjligt. Därför föreslår 

man att en ny diskussion tas med miljöförvaltningen kring lämplig kompensation för 
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jättealmen. Denna synpunkt lämnades också i särskilt yrkande från MP och V till nämn-

dens beslut.  

Ur den framtagna bullerutredningen framgår att med en 2,5 meter hög och cirka 30 me-

ter lång bullerskärm i tomtgräns mot spårvägen, beräknas nästan hela lekytan få nivåer 

som högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Andelen av lekytan som beräknas få högst 50 

dBA uppgår till cirka 50 procent. I planbeskrivningen står: ”Med uppförande av buller-

skydd bedöms också Naturvårdsverkets riktlinjer att kunna uppfyllas.” Naturvårdsver-

kets riktvärde för de delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verk-

samhet är 50 dBA i ekvivalent ljudnivå, som alltså enligt bullerutredningen enbart upp-

fylls på cirka 50 procent av den totala ytan. 

Då miljöförvaltningen bedömer att detta är en nyetablering anser nämnden att Natur-

vårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik (50 dBA i ekvi-

valent ljudnivå) för samtliga delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedago-

gisk verksamhet ska tillämpas. 

Gällande markmiljö har nämnden i samråd 1 lämnat uppgifter om markföroreningar. 

Planbestämmelsen som anges i kartan är man nöjd med, vilken reglerar att startbesked 

inte får ges innan markens lämplighet har säkerställts genom avhjälpande av markför-

oreningar. Marken ska klara gällande krav för aktuell markanvändning. 

Kommentar: 

Efter samråd 2 har ett nytt trafikförslag utarbetats, där den aktuella almen bedöms kunna 

bevaras, varför kompensationsåtgärder för almen inte kommer att behövas. På plankar-

tan regleras området som allmän plats park. Avståndet från almen till gatumark är ca 4 

meter. Detta har stämts av med park och naturförvaltningen.  

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

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

kontorets bedömning att man klarar Naturvårdsverkets krav.  

9. Park- och naturnämnden 

Enligt planförslaget kommer en mycket stor alm (Ulmus ’Vegeta’ Lindl) som är klassad 

som ett särskilt skyddsvärt träd att behöva tas ned om den föreslagna lösningen för 

vändplan och parkeringar genomförs. Almträd av denna speciella sort är nästintill unika 

och finns endast på tre platser i Göteborg: Näckrosdammen, Banérsparken och Hagens 

Prästväg. Den aktuella almen är ett fullt friskt träd. Almen är rödlistad och skall därför 

behandlas hänsynsfullt och inte avverkas i onödan. För att undvika påverkan på den 

skyddsvärda almen behöver trafikförslaget och parkeringarna justeras och almen bör ges 

en skyddsbestämmelse på plankartan. 

Nämnden menar därför att den föreslagna trafiklösningen behöver justeras så att almen 

inte behöver tas ned. 

Nämnden menar också att träd har en mycket stor betydelse för den biologiska mångfal-

den och hänvisar till Göteborg Stads trädpolicy ”Stadens träd”. 

En verksamhet eller åtgärd, exempelvis avverkning, toppkapning eller annan kraftig be-

skärning av ett särskilt skyddsvärt träd, som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön 

ska anmälas till Länsstyrelsen för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.  

Kommentar: 

Efter samråd 2 har ett nytt trafikförslag utarbetats, där den aktuella almen bedöms kunna 

bevaras, vilket stämts av i samråd med Park och naturförvaltningen. 
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På plankartan regleras området som allmän plats park, vilket innebär att Park och natur-

förvaltningen har rådighet över marken. Avståndet från almen till gatumark är ca 4 me-

ter.   

10. Räddningstjänsten 

Har inget att erinra mot samrådshandlingen. 

11. Stadsdelsnämnden västra Göteborg 

Nämnden tillstyrker förslag till detaljplan i samråd 2 för förskola vid Hagens Prästväg. 

Det är positivt att förslaget har arbetats om för att kunna möta stadens riktlinjer på 

uteyta per barn. Vilket ger en bättre utemiljö och möjlighet till pedagogiskt lärande för 

barnen. 

Nämnden anser att den rödlistade alm som står i den sydvästra delen, som enligt försla-

get behöver tas ned, ska bevaras i möjligaste mån. Både på grund av det sociala värdet 

och utifrån positiva miljöaspekter som trädet ger idag. Nämnden uppfattar att det även 

kommer ses som negativt från närboende om trädet tas ned. Det vore positivt att ytterli-

gare utreda alternativen för att försöka behålla almen. Exempelvis genom att integrera 

trädet i parkeringsytan, eller att den tilltänkta gång- och cykelbanan väster om förskolan 

kan minskas i bredd till förmån för att bevara trädet. 

Gällande trafiksäkerhet och framkomlighet anser nämnden att det är positivt att försla-

get anger att stärka gång- och cykelvägen utmed Torgny Segerstedtsgatan. Som planbe-

skrivningen lyfter är det viktigt att titta på trafiksäkerheten mot hållplatsen. Bullerplan-

ket bör även regleras så att det är glasväggar i ändarna, för att öka synfältet vid kors-

ningen mot bland annat Hagens Kapellväg. 

Kommentar: 

Efter samråd 2 har ett nytt trafikförslag utarbetats, där den aktuella almen bedöms kunna 

bevaras, vilket stämts av i samråd med Park och naturförvaltningen. 

På plankartan regleras området som allmän plats park. Avståndet från almen till gatu-

mark är ca 4 mater.   

Det nya trafikförslaget medför en förbättrad tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäker-

het för gång- och cykeltrafikanter på sträckan. Framkomligheten för fordonstrafik för ett bo-

stadshus i området försämras i och med avsmalningen av Hagens Prästväg, men tillgänglig-

heten är fortsatt garanterad. För avlämnande och upphämtande fordon till förskolan förbätt-

ras framkomligheten i och med vändplatsen. Den nya vändplatsen möjliggör vändning för 

lastning och lossning utan backning, vilket påverkar trafiksäkerheten positivt. Likaså är 

omdisponeringen av parkeringsplatserna från väster om gatan till söder om vändplatsen po-

sitivt för trafiksäkerheten då passage över gatan undviks.  

Utformning av bullerplank lämnas till fastighetskontoret och exploatören att beaktas i 

genomförandeskedet. 

12. Trafiknämnden 

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

nad av rubricerat ärende, men anser att dagvattenlösningar behöver utredas vidare ef-

tersom; 

- Föreslaget svackdike längs GC-banan inte får plats i sektionen mellan spår-

vagnshållplatsen och bullerplanket eftersom bredden behövs till framtida pendel-

cykelbana. 
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- Föreslaget makadammagasin för parkering och gata inte är förankrat med trafik-

kontoret. 

Angående vändplats vill nämnden att planbeskrivningen förtydligas med att vändplatsen 

är utformad så att typfordon Los (9,4 m) kan vända utan backrörelse. Större fordon än 

så behöver backa för att kunna vända. Nämnden understryker därför vikten av att leve-

ranstider med större fordon bör styras till att inte sammanfalla med start eller sluttid för 

både förskola och närliggande skola. 

Detaljplanens kostnader för allmän plats(exklusive makadammagasin) förväntas uppgå 

till 2.800.000 kr och fördelas enligt följande: 

- FN-exploatering: 1.970.000 kr (vändplats, parkeringsytor, bullerplank och om-

kringliggande gata). 

- TN-investering: 830.000 kr (breddning av gång- och cykelbana söder om plan-

området). 

Detaljplanen bedöms medföra marginellt förändrade drift- och underhållskostnader för 

trafiknämnden. 

Angående gata norr och öster om förskolan anser nämnden att undersökning av bärighet 

ska ske innan granskning för dessa delar. Längs delar av förskolans norra gräns ska tra-

fikkontoret som en reinvestering byta ut L-stöd. Projektering och byggnation av det ska 

ske samtidigt som av allmän plats GATA. 

Kommentar: 

Förslag till dagvattenhantering har efter samråd 2 i dialog mellan trafikkontoret och 

kretslopp och vatten reviderats. 

Det nya trafikförslaget medför en förbättrad tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäker-

het för gång- och cykeltrafikanter på sträckan. Framkomligheten för fordonstrafik för ett bo-

stadshus i området försämras i och med avsmalningen av Hagens Prästväg, men tillgänglig-

heten är fortsatt garanterad. För avlämnande och upphämtande fordon till förskolan förbätt-

ras framkomligheten i och med vändplatsen. Den nya vändplatsen möjliggör vändning för 

lastning och lossning utan backning, vilket påverkar trafiksäkerheten positivt. Likaså är 

omdisponeringen av parkeringsplatserna från väster om gatan till söder om vändplatsen po-

sitivt för trafiksäkerheten då passage över gatan undviks. Vändplanen har utformats för att 

klara typfordon Los (9,4 meter) Större fordon än så behöver backa för att kunna vända. 

Om större fordon måste angöra bör deras leveranstider inte sammanfalla med start eller 

sluttid för både förskola och närliggande skola 

Detaljplanens ekonomiska konsekvenser i och med genomförandet har följts utefter om-

arbetat trafikförslag. 

13. Förskolenämnden 

Nämnden bedömer att det är en bra plats för en förskola i området utifrån dess placering 

i området. 

Utifrån bullersituationen i området fungerar byggnaden enligt den föreslagna place-

ringen som ett bullerskydd mot friytan. Placeringen av byggnaden på fastigheten i kom-

bination med ett bullerplank riskerar att skapa skugga på största delen av förskolegår-

den. Detta är olyckligt då barnen även behöver tillgång till sol under dagtid. 

Kommentar: 

Kontoret anser att skuggeffekter är ofrånkomliga i detta fall, då andra störningar som 

exempelvis buller ska hanteras. Efter samrådet har kontoret tagit fram en solstudie, där 

det konstateras att skuggeffekter förekommer, men anser i avvägning med övriga stör-

ningar att detta kan accepteras. 
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

14. Lantmäterimyndigheten 

Har följande synpunkter:  

Plankartan kan förslagsvis kompletteras med gatunamnet Torgny Segerstedtsgatan då 

det nämns under egenskapsbestämmelserna. 

Kommentar: 

Planhandlingarna har justerats enligt lämnade synpunkter. 

15. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att detaljplanen i sin nuvarande utformning kan accepteras och ett 

antagande inte kommer att prövas av Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har vid det första samrådet (under maj 2018) lämnat ett yttrande dt 2018-

05-28 dnr. 402-17456-2018 med synpunkter. Dessa synpunkter har i stort sätt hanterats 

tillfredsställande i det aktuella planförslaget. Ändringar som har tillkommit sedan det 

tidigare samrådet påverkar inte vår ställningstagandet. Prövningsgrunder enligt PBL 11 

kap. 10§ Detaljplanen i sin nuvarande utformning bedöms inte beröra någon prövnings-

grund enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

 

Råd enligt PBL och MB 

Bullerutredning 

Nuvarande planförslag har redovisat vilket prognosår som bullerutredningen är baserad 

på. Dock bör det också framgå från utredningen vilka trafikmängder som har använts 

som underlag vid beräkning av trafikbuller. 

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: 

Kontoret har eftersökt kompletterande uppgifter i enlighet med vad Länsstyrelsen efter-

frågar. Ärendet har dock pågått under en längre tid och underlag har tyvärr inte kunnat 

spårats, därav har inget förtydligande gällande trafikmängder kunnat göras. 

16. Svenska kraftnät AB 

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

betet. 

17. Vattenfall 

Har inget att erinra mot samrådshandlingen. 

Sakägare  

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

18. Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen i Göteborg ställer sig positiv till fler förskoleplatser och 
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utbyggnaden av förskolan. 

Föreningen anser att den rödlistade jättealmen samt ett flertal andra träd inte bör avver-

kas. Alternativt att vändplatsen utformas så att träden inte behöver avverkas.  

Man anser också att Haga Prästgata borde utformas så att större fordon får backa in och 

lossa lasta med baklemmen på fordonet. De flesta bilar som sköter leveranser har också 

en palldragare med sig så att godset/maten enkelt kan flyttas. En lösning kanske kunde 

vara att bygga någon typ av lastkaj så att lossning/lastning blir enkelt även om 

fordonet får backa in.  

 

Kompensationsåtgärder som insektshotell och fjärils-/bi-/humlegynnande perenner är 

förvisso bra, men kan aldrig fullt ut ersätta de ekosystemtjänster som träden 

tillhandahåller. Speciellt när det gäller värdet av en rödlistad art ur biologisk mångfald 

synpunkt. 

 

Vad det gäller möjligheterna till lämning/hämtning på förskolan finns det, som det 

framkommer i detaljplanen, mycket goda möjligheter att ta sig till och från förskolan 

och vidare in till centrum/hemmet med antingen kollektivtrafik eller cykel. 

Staden bör inte underlätta för ökad biltrafik i närheten av förskolor. Snarare borde sta-

den arbeta med att skapa hjärtzoner där områden runt förskolor/skolor är bilfria. 

 

Föreningen hänvisar också till stadens egen prioriteringsordning i dokumenten 

”Grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt” samt ”Checklista för 

kompensationsåtgärder - ekosystemtjänster”, där man vid exploateringar ska man i 

första hand försöka undvika eller minimera påverkan. 

 

När det gäller byggnationen av huset bör dokumentet ”Miljöanpassat byggande” och 

”Grönytefaktorer i plan och exploateringsprojekt” användas där tydliga riktvärden och 

krav ställs i detaljplanen och planbeskrivningen. Byggelsen kan t.ex. anpassas bättre 

efter gröna värden genom öppet dagvattensystem, gröna tak på norrvända tak, 

insektshotell, fågel- och fladdermusholkar på fasad, artrika fasader. Lokala biotoper 

bör gynnas vid planering av gröna tak och fasader. Solpaneler på södervända tak är 

ett annat förslag som kan föreskrivas. Föreningen ser gärna också att förskolan 

byggs klimatsmart som träbyggnad, att en LCA görs och att man följer och inspireras 

av det pågående pilotprojektet “Hoppet - den fossilfria förskolan”. 

 

Kommentar: 

Efter samråd 2 har ett nytt trafikförslag utarbetats, där den aktuella almen bedöms kunna 

bevaras. På plankartan regleras området som allmän plats park. Avståndet från almen 

till gatumark är ca 4 meter.   

Förslaget utgår från Göteborg stads parkeringsnorm. 

Synpunkter gällande byggnation vidarebefordras till exploatören och fastighetskontoret 

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

med förslaget till granskning.  

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

• Ett nytt trafikförslag har tagits fram, vilket bl a innebär en ny lösning av vänd-

zon och angöring till förskolan. 

• Området väster om vändzonen föreslås som parkmark. 

• Plankarta har kompletterats med uppgift om lägsta golvnivå.  

• Dagvattenutredning har reviderats. 

• Kompletterade underlag avseende dagvatten har tagit fram och inarbetats i plan-

handlingar.  

 

 

 

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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