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Granskningsutlåtande 

Utfärdat: 2020-02-20  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 
Älvsborg i Göteborg 

Granskningsutlåtande  
 

 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 

för detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Förslaget har sänts för 

yttrande under samråd 1 tiden 9 maj 2018 – 29 maj 2018. Förslaget har även sänds 

ut för yttrande under ytterligare ett samråd 2 tiden 10 april 2019 – 21 maj 2019 

och för granskning under tiden 6 november 2019 –3 december 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/planochbyggprojekt.  

 

Sammanfattning 

Inkomna yttranden berör i huvudsak buller, påverkan på almen i byggskedet samt 

trafiklösning. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 

kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planändring enligt förslag kan 

accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.  

Allvarligaste invändningen från granskningen gäller ljudmiljön på friytan, vilken 

föranleder mindre revidering av förslaget.  

Kontoret har bedömt att huvudsak samtliga inkomna synpunkter är utredda i 

planeringsskedet. Kvarstående rör i högre grad genomförandeskedet. 

Genomförandedelen i planbeskrivningen kommer att förtydligas avseende om att 

schaktning i närheten av befintliga ledningar, samt försiktighet vid åtgärder i 

närheten av befintlig alm, samt borttagandet av befintligt staket ska göras i samråd 

med idrotts- och föreningsförvaltningen. Mindre justeringar i dagvattenavsnittet 

har gjorts. Avseende störningsskydd för buller kommer nuvarande 

planbestämmelsen även omfatta en strecka ut med Hagens Kapellväg.  

Inga kvarstående erinringar bedöms finns från granskningsutlåtandet.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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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 

Tillstyrker detaljplanen  

Kommentar: 

Noteras. 

 

2. Göteborg Energi  

Göteborg Energi påpekar att det är viktigt att korrekt utsättning av befintliga 

kabelstråk utförs och schaktning och andra markarbeten sker med stor 

försiktighet.  

Vid schaktningsarbeten i närheten av i markförlagda ledningar hänvisas till 

gällande bestämmelser vid markarbeten som omfattar el-, fjärrvärme-, fjärrkyla-, 

optofiber och gasledningar. 

Kommentar: 

Genomförandebeskrivningen ses över och uppdateras med text om att vidta 

försiktighet i byggskedet med tanke på befintligt kabelstråk.  

Yttrandet delges fastighetskontoret och exploatör för beaktande i genomförandet. 

3. Nämnden för kretslopp och vatten 

Nämnden anser att det i förslaget bör lämnas plats för att få till en öppen lösning 

för långsam avledning av vatten från cykelbanan till reningsanläggning och att 

höjdsättning bör anpassas för att motverka ansamling av vatten mot byggnaden. 

Det bör även förtydligas om utrymme för svackdike finns eller ej. 

Nämnden vill att planbeskrivningen förslagsvis uppdateras med följande 

ändringar:  

Dagvattenutredningen som genomfördes 2017-03-31 har 

kompletterats 2019-10-01 till följd av det förändrade planförslaget. 

Utredningen visar att mindre justeringar av tidigare föreslagna 

dagvatten- och skyfallsåtgärder är tillräckliga för planens 

genomförande. (s. 16 första stycket) 

”Byggnadens placering i det reviderade planförslaget är bra ur 

dagvatten- och skyfallssynpunkt men höjdsättningen behöver 

anpassas i enlighet med TTÖP. För att uppnå både reningskrav och 
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fördröjning av 10 mm per kvadratmeter hårdgjord yta föreslås att 

fördröjnings-och reningsmagasin anläggs.” (s. 16 andra stycket) 

”Dagvattenlösningar ska planeras med hänsyn till geologin där 

infiltrationen är bäst.” (s. 17 tillägg tredje stycket) 

Kommentar: 

Gällande synpunkterna till planbeskrivningen har dessa ändringar gjorts i enlighet 

med yttrandet.  

Behov av mark för cykelbana och svackdike regleras ej i detalj i detaljplanen utan 

får beaktas vid projektering vid genomförandet. 

 

4. Kulturnämnden/kulturförvaltningen 

Till följd av den närbelägna kyrkomiljöns kvaliteter och att Hagens Prästväg, 

omgärdad av trädrader, är en väsentlig del av denna ska förskolan med sin gård 

och sina byggnader, till sitt arkitektoniska uttryck, samspela med kyrkomiljön. 

Kommentar: 

Noteras, men kommer ej att regleras i detaljplanen. Yttrandet delges 

fastighetskontoret och exploatör för beaktande i genomförandet. 

 

5. Lokalnämnden/Lokalförvaltningen 

Nämnden anser att det är viktigt att gällande ljudkrav ej överskrids. Vidare är det 

viktigt att maximala föroreningsvärden ej överskrids.  

Det faktum att cykelväg med risk för höga farter passerar vid och mellan angöring 

och förskolans gård utgör ett stort riskmoment då små barn kan skadas av 

cykelfordon med hög fart. 

Kommentar: 

Avseende ljudmiljö och buller se kommentar till Miljö- och klimatnämnden.  

När det gäller maximala föroreningsvärden konstateras i utredningen att det inte 

bedöms föreligga några risker för människors hälsa och miljö med planerad 

markanvändning. Det ska poängteras att prover uttagits som stickprov och 

provtagning har inte genomförts under befintliga byggnader. Det kan därmed inte 

uteslutas att jordlager/massor av annan karaktär och ett annat föroreningsinnehåll 

än nu redovisat kan påträffas inom området. Undersökningen bedöms dock som 

helhet ge en representativ bild av föroreningssituationen inom aktuellt 

undersökningsområde.  

Med anledning av att förorening påvisats i ett jordprov i halt över 

Naturvårdsverkets generella riktvärde rekommenderas att undersökningsresultatet 

från denna undersökning delges berörd tillsynsmyndighet enligt 11 § 10 kap MB 

(den som äger eller brukar en fastighet ha skyldighet att underrätta 

tillsynsmyndigheten om att en förorening har upptäckts). Eventuella 

efterbehandlingsarbeten, markarbeten och schaktningsarbeten som vidtas i 

förorenade områden ska föregås av en anmälan enligt 28 § Förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). En anmälan ska lämnas 

till tillsynsmyndigheten i god tid (minst 6 veckor) innan markarbeten påbörjas och 

får inte påbörjas innan beslut har tagits. Detta framgår av planebeskrivningen samt 
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regleras på plankartan genom administrativbestämmelse, vilken innebär att 

startbesked inte får ges innan markens lämplighet har säkerställts.  

Trafikkontoret har under arbetet med detaljplanen utformat ett trafikförslag utifrån 

aspekter som att uteyta för förskolan ska uppgå till 35kvm/barn, bevarande av 

rödlistade jättealmen, alléer ska bevaras, nyanlagd konstgräsplan precis intill, 

vändplats för fordon utan backvändning. Ytan framför förskolans entré är därför 

begränsad till 2,5 m bred gång- och cykelbana. Detta anses som acceptabelt då 

förväntad hastighet hos cyklister bedöms vara låg på denna plats. I projekteringen 

utformas korsningspunkten mer i detalj och trafikkontoret och Lokalförvaltningen 

bör samarbeta för att finna en lösning utifrån perspektivet barns säkerhet. 

 

6. Miljö- och klimatnämnden 

Nämnden anser inte att riktlinjer för buller uppfylls, vilket föranleder behov av att 

en ny bullerutredning genomförs. Det är viktigt att i detaljplanen klargöra om 

uppförandet av bullerskärm längst Hagens Prästväg krävs för att uppnå en god 

ljudmiljö på skolgården. Utredningen bör även studera om högre/längre 

bullerskärm kan bidra till att 50 dBA uppfylls på en större del av skolgården, i den 

mån det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Detaljplanen behöver 

revideras utifrån slutsatserna från uppdaterad bullerutredning 

Nämnden anser inte att beteckningen allmän plats i detaljplan räcker som skydd 

för att säkerställa bevarandet av den rödlistade almen. För att säkerställa 

bevarandet av den rödlistade almen ska området för allmän plats/parkmark förses 

med n1-bestämmelse. Avskärning kring skyddsvärda träd av viktigt under 

byggskedet. 

Kommentar: 

Ingen ny utredning kommer att genomföras. Avseende störningsskydd för buller 

kommer nuvarande planbestämmelsen även omfatta en strecka längs Hagens 

Kapellväg. Åtgärd har stämt av med sakkunnig och åtgärden bedöms vara 

tillräcklig för att tillgodose riktlinjer. Plankartan kompletteras och 

planbeskrivning uppdateras. 

Avseende den rödlistade almen anser stadsbyggnadskontoret att det inte finns skäl 

att sätta n1-bestämmelse på allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. 

Genomförandebeskrivningen ses över och uppdateras med text om att vidta 

försiktighet i byggskedet avseende eventuell påverkan på almen. 

 

7.  Park- och naturnämnden/Park och naturförvaltningen 

Planförslaget innebär att förvaltningen får ökade driftskostnader för mark som 

överförs till park- och naturnämnden. Ekonomiska konsekvenser bör beaktas i den 

fortsatta beredningen av ärendet. Vid genomförande av detaljplanen ska en kalkyl 

tas fram.  

Av största vikt att projektering av vändplanen planeras och följas upp i samarbete 

med park och naturförvaltningen för att säkerställa att almens rötter inte skadas. 
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Åtgärder utöver vad som står i Teknisk handbok kan komma krävas. Projektering 

av vändplanen stäms av med park- och naturförvaltningen vid genomförandet. 

Det är önskvärt att i plankartan förse trädet med en upplysningstext om att trädet 

klassas som ett särskilt skyddsvärt träd enligt Naturvårdsverkets definition. Detta 

för att säkerställa att de bevaras och att området även i framtiden upplevs som en 

grön miljö. Träden kan bidra med värdefulla ekosystemtjänster till 

förskolegården. 

Kommentar: 

På plankartan regleras området som allmän platsmark park, vilket innebär att park 

och naturförvaltningen har rådighet över marken. Avståndet från almen till 

gatumark är cirka 4,0 meter.   

Genomförandebeskrivningen ses över och uppdateras med text om att vidta 

försiktighet samt att det krävs åtgärder kan komma att krävas utöver teknisk 

handbok vid anläggning.  

Upplysningstext angående almens värde införs på plankartan. 

 

8. Räddningstjänsten 

Har inget att erinra. 

 

9. Stadsdelsnämnden västra Göteborg 

Stadsdelsnämnden vill att trafiksäkerheten undersöks vidare för gång- och 

cykelväg mot hållplatsen.  

De vill även att bullerplanket uppförande/utseende regaleras med exempelvis 

glasväggar i ändarna, med syfte att öka synfältet mot bl.a. Hagens Kapellväg.  

Kommentar: 

Trafikkontoret har under arbetet med detaljplanen utformat ett trafikförslag utifrån 

aspekter som att uteyta för förskolan ska uppgå till 35kvm/barn, bevarande av 

rödlistade jättealmen, alléer ska bevaras, nyanlagd konstgräsplan precis intill, 

vändplats för fordon utan backvändning. Ytan framför förskolans entré är därför 

begränsad till 2,5 m bred gång- och cykelbana. Detta anses som acceptabelt då 

förväntad hastighet hos cyklister bedöms vara låg på denna plats. I projekteringen 

utformas korsningspunkten mer i detalj och trafikkontoret och Lokalförvaltningen 

bör samarbeta för att finna en lösning utifrån perspektivet barns säkerhet. 

Det är ej aktuellt att reglera bullerplankets utseende i detaljplanen, men delges 

exploatören för kännedom för beaktande vid genomförandet. 

 

10. Trafiknämnden 

Kvartersmarken inom detaljplanen ska rymma behov av parkeringsplatser för 

besökande samt cykelparkering för verksamhet. Bilparkering för sysselsatta ska 

tillgodoses genom samnyttjande av befintliga parkeringsplatser vid skola utanför 

planområde. När parkering anläggs söder om vändplatsen istället för öster om kan 

risken för att oskyddade trafikanter korsar ytan öka. Säkert alternativ erbjuds via 
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gångbanan. Överenskommelse om samutnyttjande av platser för sysselsatta 

utanför planen ska uppvisas innan bygglov. 

Detaljplanen medför marginellt förändrade drifts- och underhållskostnader för 

trafiknämnden  

Kommentar: 

Avseende samutnyttjande av platser för sysselsatta utanför planen, detta beskrivs i 

planbeskrivningen under rubriken ”avtal mellan övriga aktörer”. Där framgår att 

en avsiktsförklaring kan komma att tecknas mellan fastighetsnämnden och 

Göteborgs Stads parkering AB gällande köp eller upplåtelse av parkeringsplatser 

till lokalnämnden. 

 

11. Idrott & Förening  

Föreslagna åtgärder avseende vändslingan kommer att påverka Älvsborgsplanen.  

Återställande av planens staket ska göras i samband med borttagandet av 

befintligt staket. Åtgärderna skall göras i samråd med idrotts- och 

föreningsförvaltningen. 

Kommentar: 

Åtgärder avseende staketet avses hanteras i samråd med idrott och förening inför 

byggnation av den allmänna platsen. Genomförandedelen i planbeskrivningen 

förtydligas. Yttrandet delges fastighetskontoret och exploatör för beaktande i 

genomförandet. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

12. Länsstyrelsen 

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

och nu kända förhållanden att planändring enligt förslag kan accepteras och därför 

inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.  

 

Länsstyrelsen har noterat de ändringarna som har genomförts i 

granskningshandlingar. Vi har inga vidare synpunkter i ärendet. 

 

Länsstyrelsens yttrande har bilagts. 

 

13. Lantmäteriet 

Inga synpunkter på förslaget  

 

14. Postnord  

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i 

en lådsamling vid infarten till området. 

En placering som inte är godkänd av PostNord leder till att posten inte börjar 

delas ut till adressen. 
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15. Svenska Kraftnät  

Utöver tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot 

upprättat förslag. 

 

16. Vattenfall  

Saknar elanläggningar inom planområdet och har därför inget att erinra. 

 

Sakägare  

Inga sakägare har inkommit med yttrande under granskningen. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende mf. 

Inga bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende eller övriga besvärsberättigade 

har inkommit med yttrande under granskningen. 

Revideringar  

Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att bestämmelsen avseende 

störningsskydd har utökats för att även omfatta en strecka längs Hagens 

Kapellväg. Berörda har informerats om revideringen. Revideringen bedöms inte 

innebär någon väsentlig ändring av förslaget.  

 

 

Mari Tastare    Sirpa Ruuskanen Johansson 

Planchef    Konsultsamordnare 
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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 

 


