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Planprocessen 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-

ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-

ras.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demo-

kratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detal-

jerat i program.  

 

 

Information 
Planarbetet startade 2016-05-04  

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande  

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 

finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av: 

Linnea Blixt, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 17 21 

Sirpa Ruuskanen Johansson, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 17 87   

Patric Thomsson, Fastighetskontoret, tfn 031-368 12 53    

Julia Emqvist, Trafikkontoret, tfn 031- 368 23 05   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Datum: 2019-10–22, rev 2020-03-17 Antagande   

Aktbeteckning: 2-5498 

Diarienummer SBK: 1430/15  Diarienummer FK: 3920/15 
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Linnea Blixt   Patric Thomsson 
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linnea.blixt@sbk.goteborg.se patric.thomsson@fastighet.goteborg.se 

    

Detaljplan för förskola vid Hagens Prästväg, inom stadsdelen 
Älvsborg i Göteborg 
 

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900 

Planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med bestämmelser 

 

Övriga handlingar: 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 

• Illustrationsritning 

• Grundkarta 

• Samrådsredogörelse 1 

• Samrådsredogörelse 2 

• Granskningsutlåtande  

 

Utredningar: 

• Dagvattenutredning, Dagvatten-PM, Kretslopp och vatten 2017 03 31 

• Komplettering till PM om dagvatten till följd av reviderat planförslag, Detaljplan 

för förskola vid Hagens Prästväg, Kretslopp och vatten 2019-10-01  

• Luftmiljöutredning, Sweco, 2017 05 11 

• Geotekniskt utlåtande, fastighetskontoret, 2017 02 15 

• Översiktlig markmiljöundersökning, Sweco 2017 06 27 

Bullerutredning, stadsbyggnadskontoret, 2017 06 27 

•  Detaljplan för förskola vid Hagens Prästväg – Trafikförslag, 

ÅF2019-09-16, 
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Sammanfattning 

Mellan Torgny Segerstedtsgatan och Hagens Prästväg ligger idag en förskola med tre 

avdelningar, i strid med gällande plan. Verksamheten är idag nedlagd. Förfrågan har 

inkommit från fastighetskontoret om att upprätta detaljplan för förskola i två plan med 

sex avdelningar. Under planarbetes gång har antal avdelningar minskats ner till fyra.  

 

 Planområdets läge markerat med röd cirkel.  

Planens syfte och förutsättningar 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förskola med fyra avdelningar. I de-

taljplanen ska även utrymme för framtida pendelcykelväg förbi området säkerställas.  

Planens innebörd och genomförande 

Detaljplanen möjliggör uppförande av en förskola i två plan med fyra avdelningar och 

komplementbyggnader. Med nuvarande förutsättningar är ytan för utevistelse och lek 

ca 35 kvm/barn förutsatt att byggnaden uppförs i två plan, vilket är i linje med stadens 

riktlinjer. Om byggnaden uppförs i ett plan motsvarar ytan ca 30 kvm/barn, vilket be-

döms vara acceptabelt. För att tillgodose en ljuddämpad utemiljö ska bullerskydd 

uppföras utmed Torgny Segerstedtsgatan respektive Hagens Prästväg och Hagens Ka-

pellväg.  

Behovet av förskoleplatser är stort. Verksamheten på platsen är sedan tidigare etable-

rad och förskolan ingår i ett kluster med annan kommunal förskola, privat förskola, 

skola och idrottsplats. Stadsbyggnadskontoret och Lokalsekretariatet anser att en för-

skola med fyra avdelningar är genomförbart. Genom planförslaget får stadsdelen till-

gång till fler förskoleplatser.  

Det är viktigt att den byggnaden gestaltas med omsorg och med fönstersättning mot 

Hagens Prästväg och Torgny Segerstedtsgatan, samt anpassas till omkringliggande 

bebyggelse. 

Planen har utformats med allmän platsmark park för att säkerställa bevarandet av en 

rödlistad alm.   
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Föreslagen ny bebyggelse med förskolebyggnad utefter Torgny Segerstedsgatan i två plan. 

Illustrerad byggnad motsvarar en byggnadsyta (”fotavtryck” på marken) på ca 500 kvm.   

 

Planförslaget omfattar också lokalgator norr och öster om förskoletomten, i nu gäl-

lande plan gång- och cykelbanor. Gatorna används idag för biltrafik, i strid mot gäl-

lande plan, och föreslås nu tillåta trafik, i första hand för angöring till en intilliggande 

bostadsfastighet. 

Frågor gällande luftkvalitet, buller och dagvatten har studerats särskilt i detaljplanear-

betet. 

Överväganden och konsekvenser 

Överväganden har gjorts mellan olika intressen: 

Inom staden finns en övergripande målsättning att tillgodose ett stort behov av nya 

förskoleplatser. Kommunens motiv till denna detaljplan är att tillskapa fler förskole-

platser i ett bostadsnära läge i staden. Den föreslagna förskolan ligger också i nära an-

slutning till en skola, flera förskolor och en idrottsplats. Detta har vägts mot enskilda 

intressen i fråga om förändrad stadsbild, trafik etc.  

Avvikelser från översiktsplanen 

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen. 

Friyta för lek och utevistelse 

Förskola, fyra avdelningar 
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förskola med fyra avdelningar. I de-

taljplanen ska även utrymme för framtida pendelcykelväg genom området säkerstäl-

las.  

Läge, areal och markägoförhållanden 

 

Planområdets läge markerat med röd cirkel.  

 

Området ligger cirka sex kilometer sydväst om Göteborgs centrum vid Torgny Se-

gerstedtsgatan strax väster om Älvsborgs kyrka. Planområdet ligger norr om spårvä-

gen och i direkt anslutning till hållplatsläget Hagen. Planområdet avgränsas i söder av 

en gång- och cykelbana, i väster av en större grönyta för idrott, i norr och öster av Ha-

gens Prästväg.  

Planområdet omfattar cirka 0,6 hektar och är i kommunal ägo. 

 

Orienteringskarta  
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Planförhållanden 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger bebyggelseområde med grön- och rekre-

ationsytor utan särskilda restriktioner för områdets användning. Området ligger inom 

riksintresse för Göteborgs kust och skärgård. 

Gällande detaljplan 1489K-II-4069 från 1992 anger för den västra delen idrott och 

lek. Centralt finns lokalgata samt gång-, cykel- och mopedväg, i öster är använd-

ningen vårdcentral. Genomförandetiden gick ut 1 januari 2008. 

 
Gällande detaljplan 1489K-II-4069 från 1992. 

 

Mark, vegetation och fauna 

Gällande detaljplan är idag ianspråktaget och utbyggt för olika verksamheter. I väster 

omfattar detaljplanen en del av en större grönyta avsedd för fotbollsplan. I detta om-

råde finns ett antal uppvuxna träd, bl.a. almar och popplar. Centralt i området är mar-

ken hårdgjord för väg och bilparkering. I den östra delen av planområdet ligger en be-

fintlig förskola med förskolegård åt öster med delvis uppvuxna träd. Längs Hagens 

Prästväg i norr finns träd i rad, vilka bedöms omfattas av det generella biotopskyddet 

för allé.  

Terrängen är relativt flackt med undantag för en slänt i den östra kanten av planområ-

det. Höjdpunkten i planområdet finns i nordöst där nivån är +27 meter och lågpunkten 

finns i väster på nivån +23 meter.    
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Bild; J Henrikson. 

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

Inom planområdet finns en förskola med tre avdelningar, som nu är nedlagd. Den gäl-

lande detaljplanen anger användning för vårdcentral, men fastigheten har nyttjats till-

fälligt för förskola. Förskolebyggnaden har underhand kompletterats med en barack-

länga i sydväst.  

 

Befintlig förskola.     bild:  J Henrikson 

 

Intill planområdet i norr står en före detta prästgård uppförd 1926 som idag används 

för förskoleverksamhet i privat regi. Byggnaden innehar kulturhistoriska värden och 

är upptagen i Kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Göteborg del II.  

 

 

Den tidigare prästgården norr om planområdet, idag förskola i privat regi.  

 

Hagen var ett av de områden vid Långedragslinjen som fick en relativt tät bebyggelse 

i början av 1900-talet och på 1910-talet byggdes här skola och kyrka. De placerades i 

anslutning till några befintliga bostadshus på byplatsen och i närheten av spårvägens 

hållplats.  

Inga kända fornlämningar finns i området. 
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Sociala aspekter 

Planområdet ligger i stadsdelen Västra Göteborg. Befolkningen i stadsdelen har en 

högre medelinkomst och utbildningsnivå än medeltalet för kommunen. Arbetslös-

heten och andelen med utländsk härkomst är lägre än medeltalet för Göteborgs stad 

som helhet. Stadsdelen Västra Göteborg är indelad i 13 primärområden och planområ-

det ligger inom primärområdet Långedrag som har en hög andel bostäder i småhus 92 

%, motsvarande siffra för hela staden är 20 %. Den mest utmärkande siffran är ande-

len hyresrätter som ligger omkring 3 % av hela bostadsbeståndet, motsvarande siffra 

för staden är 51%.  

 

  
 

Karta över Västra Göteborg Tabell med upplåtelseform 

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Området nås med bil från Hagens Prästväg som leder ut på Långedragsvägen som i 

sin tur leder ut till Krokebacksgatan och Torgny Segerstedsgatan. Ca 800 meter åt ös-

ter ligger Gnistängsmotet som kopplar till Västerleden.   

Längs den södra änden av planområdet löper gång- och cykelvägen mot Saltholmen 

som går längs Torgny Segerstedsgatan. Öster om planområdet finns även en gång- 

och cykelkoppling i nordlig riktning. Trafikslagen på Hagens Prästväg är blandade, 

vilket inte är att föredra ur trafiksäkerhetssynpunkt, men hastigheten på gatan antas 

vara relativt låg. Framkomligheten på Hagens Prästväg är idag heller inte tillfredstäl-

lande, då gatan är smal och vändplats vid gatans slut saknas. Gatans slut bör vara ut-

formad för föräldrar som lämnar och hämtar sina barn på förskolan. Utöver det ska le-

veranser och varutransporter till verksamheten samt sophantering kunna ske på ett 

tillfredställande sätt. 

Planområdet är väl förbundet med cykelvägnätet i staden.  

Norr och öster om planområdet finns gatumark, benämnd Hagens Kapellväg, som i 

gällande detaljplan är utpekade som gång- och cykelvägar, men som idag nyttjas för 

biltrafik. 

Parkering sker till största del längs Hagens Prästväg och någon enstaka parkering 

finns inom fastigheten med förskoleverksamhet.     
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Närmaste kollektivtrafikhållplats är Hagen som ligger i direkt anslutning söder om 

planområdet. Här trafikerar spårvagn med 8 avgångar per riktning och timme i hög-

trafik och resan till Brunnsparken tar ca 25 minuter. Bussar trafikerar från en hållplats 

vid Krokebacksgatan som tar ca 17 minuter till Frölunda Torg. Hållplats Fågelvägen 

trafikeras också av buss som går mellan Saltholmen och Brunnsparken. Tillgänglig-

heten anses godtagbar.  

 

 

Intill planområdet finns Hagenskolan och i sydväst finns ett mindre centrum med livs-

medelsbutik, vårdcentral och viss handel. Närmsta större servicecentrum är Frölunda 

Torg.  

Teknik 

Fastigheten har idag anslutning till det kommunala nätet för vatten och avlopp och 

fastigheten är även ansluten till el och tele. Ledningar finns i Hagens Prästväg.  

Störningar 

Buller och luftmiljö 

 

Planområdet är påverkat av buller från spårväg och fordonstrafik. Planområdet är idag 

till viss grad påverkat gällande luftkvaliteten. Fordonstrafiken utgör den största och 

mest betydande utsläppskällan av luftföroreningar, som har en negativ inverkan på 

luftkvaliteten i området.  

 

Uppmätta kvävedioxidnivåer. Miljöförvaltningen 2015. 
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Området är främst påverkat av kväveoxider från vägtrafiken (lokala bidraget) och 

bakgrundshalterna från stadens övriga utsläpp (urbana bidraget) samt den regionala 

intransporten av föroreningar. Den långväga och regionala intransporten av kväveoxi-

der är i sammanhanget att betrakta som liten. 
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Detaljplanens innebörd och genomförande 

Detaljplanen möjliggör uppförande av en förskola i två plan med fyra avdelningar och 

tillhörande yta för utevistelse och lek. Genom planförslaget får stadsdelen tillgång till 

fler förskoleplatser. På platsen har tidigare funnits en förskola i tre avdelningar som 

enligt planförslaget kan ersättas.   

För att skapa en tydlighet i området beträffande nu gällande detaljplaner tas Hagens 

Prästväg förbi förskoletomten med i detaljplanen, då den utgör ett viktigt stråk ned till 

spårvagnshållplatsen. Det är nödvändigt för de funktioner som behövs vid angöring 

och parkering till fastigheten. Planförslaget omfattar också lokalgator norr och öster 

om förskoletomten, vilka i gällande plan är gång- och cykelbanor. Gatorna används 

idag för biltrafik, i strid mot gällande plan, och föreslås nu tillåta trafik, enbart för an-

göring till intilliggande fastighet öster om planområdet. 

I övrigt ansluter planen till det som i gällande plan är gång- och cykelväg. För att till-

skapa så mycket friyta för lek och utevistelse som möjligt föreslås lokalgata, idag 

gång- och cykelväg, öster om förskolefastigheten att minskas i bredd till förmån för 

barnens friyta.  

Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida 

drift och underhåll. Kommunen genom Lokalförvaltningen, kommer att vara bygg-

herre för förskolan. Byggherren ansvarar för utbyggnad av kvartersmark, liksom upp-

förande och förvaltning av förskolan.  

Bebyggelse 

 

Föreslagen ny bebyggelse med förskolebyggnad i två plan.   

Öster om Hagens Prästväg och utefter Torgny Segerstedsgatan föreslås en ny försko-

lebyggnad i två våningar. Planens byggrätt ger möjlighet till fyra avdelningar och 

byggnaden placeras närmast spårvägen för att utgöra en bullerskärm för förskolegår-

den. Byggnaden regleras till en byggrätt med viss möjlighet till flexibilitet, där en fö-

reslagen illustrerad byggnad med byggnadsyta (”fotavtryck” på marken) på ca 500 

kvm kan inrymmas. Därutöver får uppföras komplementbyggnader. Högsta tillåtna 

nockhöjd är satt till +35,5 meter över stadens nollplan, vilket möjliggör två våningar 

med sadeltak. Planen reglerar också krav på minsta resp. största takvinkel. I 

Friyta för lek och utevistelse 

Förskola, fyra avdelningar 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  14 (34) 

byggnadens förlängning utefter Torgny Segerstedtsgatan föreslås krav på uppförande 

av bullerskärm till en höjd av lägst 2,5 m. Möjlighet till bullerskärm tillåts i övrigt 

inom byggrätten. 

Det är viktigt att byggnaden gestaltas med omsorg och med fönstersättning mot Ha-

gens Prästväg och Torgny Segerstedtsgatan, så att byggnaden inte uppfattas som slu-

ten mot dessa gaturum. Entré för varuleveranser och sophantering behöver finnas 

inom 25 meter från anvisad lastplats, vilken vetter ut mot Hagens Prästväg. Entréns 

placering behöver också placeras i förhållande till vattennivåer.  

Gestaltningsmässigt ska byggnaden samtidigt anpassas till omkringliggande bebyg-

gelse. I den analys som kontoret genomfört anses att en ny byggnadsvolym som före-

slås kommer att kunna stärka gaturummet, samtidigt som den inordnar sig i områdets 

topografi och landskapsrum. 

 

Tidig principskiss över föreslagen ny bebyggelse. 

Bevarande, rivning 

Den befintliga förskolebyggnaden samt barackerna rivs i samband med genomförande 

av detaljplanen.  

Trafik och parkering 

Gator, gång- och cykelvägar 

Fastigheten angörs idag i norr och väster Hagens Prästväg och angränsar i söder till 

gång- och cykelbanan på Torgny Segerstedtsgatan. Hagens Prästväg är en återvänds-

gata som i norr ansluter Långedragsvägen. Gatan har en rekommenderad hastighet på 

30 km/h. Området har också gång- och cykelvägar i direktanslutning i från norr, söder 

och öst. 

Infarten till området sker fortsatt längs Hagens Prästväg. Väster om förskolan förläggs 

en gång- och cykelbana på 2,5 meter, en vändplats för lastbilstransporter utan back-

ning. Vändplanen har utformats för att klara typfordon Los (9,4 meter) Större fordon 
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än så behöver backa för att kunna vända. Om större fordon måste angöra bör deras le-

veranstider inte sammanfalla med start eller sluttid för både förskola och närliggande 

skola. Östra delen av Hagens Prästväg, söder/norrgående riktning, smalnas av till att 

bli en 3,5 meter bred gata. På denna kommer trafikslagen samsas, men antalet fordon 

på gatan är mycket få och blandtrafik här kan anses som ett säkert alternativ. Bredd-

minskningen av gatan sker till förmån för yta till förskolan. På det här sättet skapas en 

gång- och cykelväg genom planområdet som idag utgörs av blandtrafik. Det är emel-

lertid viktigt att utförande av gång- och cykelbana görs så att en säker passage framför 

förskolans entré skapas. Det är också viktigt att anslutningen till gång och cykelbanan 

och spårvagnshållplatsen utefter Torgny Segerstedtsgatan görs trafiksäker. 

Parallellt med Torgny Segerstedtsgatan möjliggörs för dubbelriktad pendelcykelväg 

om 3,0 meter samt en gångbana som planeras att vara 1,7 m bred och planeras närm-

ast den aktuella fastigheten. Mellan hållplats (staket i bakkant) och cykelväg behövs 

även 0,5 m säkerhetsbredd.  

Hagens Kapellväg, öster om planområdet, som i gällande plan är gång- och cykelväg 

men också används för biltrafik, smalnas något och kommer att kunna nyttjas som an-

göring till intilliggande fastighet Älvsborg 555:232. Ytan som då frigörs föreslås bli 

kvartersmark och ingå i friytan för lek och utevistelse.  

Det pågår en utredning om hur spårvagnshållplatsen ska utformas då denna behöver 

bli längre (45 meter).  

Sammantaget ger samtliga åtgärder en ökad trafiksäkerhet vilket är ett krav utanför en 

förskola.  Förslaget möjliggör även för förbättrad framkomlighet för både oskyddade 

trafikanter samt fordon för avlämning och upphämtning. Trafikförslaget innebär att 

belysning och rännstensbrunnar behöver flyttas. 

Parkering / cykelparkering 

Parkering kommer främst ske längs Hagens Prästväg och vid den tillkommande vänd-

platsen som föreslås. De sex nya parkeringsplatser som föreslås vid vändplatsen samt 

befintliga parkeringsplatser inom närområdet uppfyller det behov som utifrån stadens 

p-tal behövs för förskolan. Troligen går det också att samutnyttja parkeringsplatser för 

idrottsändamålet utefter Hagens Prästväg vid behov för förskolan. 

Ytan mellan parkeringsplatserna och den kombinerade gång- och cykelbanan kan an-

vändas till cykelparkering. 

Tillgänglighet och service 

Tillgängligheten till kollektivtrafiken är god och exploateringen bidrar till ett ökat un-

derlag. Projektet i sig medför dock inga krav på förändringar av kollektivtrafiken.   

Genom exploateringen ökar tillgängligheten till service genom att fler förskoleplatser 

skapas.  

Planområdet är till större delen plant och det går att bygga tillgänglighetsanpassat på 

platsen.  

Friytor 

Rekommenderad uteyta om 35 kvm /barn uppnås i förslaget, förutsatt att byggnaden 

uppförs i två plan, vilket är i linje med stadens riktlinjer. Om byggnaden uppförs i ett 
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plan motsvarar ytan ca 30 kvm/barn, vilket bedöms vara acceptabelt. I planförslaget 

har ytan för gård maximerats genom omvandlingen av befintlig gång- och cykelyta i 

öster till förmån för förskolans friyta. Närmaste externa friytor är den grönyta som 

återfinns söder om bollplanen samt bollplanen i sig. 

Uppförandet av bullerskydd utefter Torgny Segerstedtsgatan respektive Hagens Präst-

väg och Hagens Kapellväg ska säkerställa en god utemiljö med avseende på lekmiljö, 

buller och luftkvalitet.  

På förskolegården anordnas en lekmiljö som är tillgänglig för allmänheten på kvällar 

och helger.   

Naturmiljö  

Inom och i anslutning till planområdet växer flera värdefulla träd, bland annat biotop-

skyddade alléer och en alm som definieras som ett jätteträd. Almens storlek innebär 

att den är klassad som ett särskilt skyddsvärt träd enligt Naturvårdsverkets definition. 

Träd som bedöms vara särskilt skyddsvärda har stor betydelse för bevarandet av bio-

logisk mångfald och för att uppfylla flera av riksdagen antagna miljökvalitetsmål.  

Alm är dessutom en art som klassas som akut hotad i den svenska rödlistan. Nästa och 

sista kategori i rödlistan är nationellt utdöd. Planen har utformats med allmän plats-

mark park för att säkerställa bevarandet av den rödlistade almen.   

Växtligheten som finns på befintlig förskolegård planeras att stå kvar eftersom den 

nya byggnaden hamnar i den sydvästra delen av fastigheten där det idag inte finns nå-

gon växtlighet.     

Sociala aspekter 

Detaljplanen medför en möjlighet för fler förskoleplatser i ett område med många 

barnfamiljer och ett stort behov av förskoleplatser.  

I planarbetet har en social konsekvens- och en barnkonsekvensanalys genomförts. Re-

sultatet av denna presenteras under Överväganden och Konsekvenser.  

Teknisk försörjning  

Dagvatten 

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 genom-

förande.  

Byggnadens placering i det reviderade planförslaget är bra ur dagvatten- och skyfalls-

synpunkt men höjdsättningen behöver anpassas i enlighet med TTÖP. För att uppnå 

både reningskrav och fördröjning av 10 mm per kvadratmeter hårdgjord yta föreslås 

att fördröjnings-och reningsmagasin anläggs. 

Dagvattnet från förorenade ytor ska genomgå rening. Öppna dagvattenlösningar är att 

föredra som fördröjningsmetod då systemet blir mer robust och rening av dagvattnet 

sker via infiltration. 

Dagvattenlösningar ska planeras med hänsyn till geologin där infiltrationen är bäst. 

Dessvärre utgörs marken huvudsakligen av lera och vattenfördröjning och viss rening 
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kan uppnås genom att anlägga makadammagasin som kan täckas av gräsyta eller 

plantering (regnbädd). En annan möjlig lösning kan vara makadamdiken med ett ge-

nomsläppligt lager i ytan. Vid bil- och cykelparkeringen är det lämpligt att minimera 

den hårdgjorda ytan genom att använda gräsarmerad betongbeläggning istället för as-

falt. I dagsläget finns vägdiken längs gatorna för omhändertagande av avrinnande 

dagvatten från vägytorna och dessa bör sparas för viss renings- och fördröjningsfunkt-

ion.  

I dagvattenutredningen föreslås två makadammagasin en vid skolgårdens lågpunkt 

samt en vid parkering för bil och cykel på kvartersmark. Befintliga översilningsytor 

och vägdiken sparas i så stor utsträckning som möjligt på allmän platsmark. Utöver 

detta ska översvämningsyta för skyfall finnas på allmän plats. 

 

Rödmarkeringar visar makadammagasinens ungefärliga placering. 

Åtgärdsalternativ svackdike söder om fastigheten bedöms fortsatt som en lämplig lös-

ning ur dagvattensynpunkt men ställer krav på yta som angränsar till eller nyttjas för 

cykelstråk.  

Även åtgärder som gröna tak eller lösningar som stimulerar till vattenlek är utmärkta 

ur dagvattensynpunkt. Höjdsättningen ska göras så att dagvattnet leds mot dagvatten-

lösningarna, detta är särskilt viktigt för förskolegården som måste luta från byggnaden 

för att området ska klimatsäkras.  

Dagvattnet från planområdet avleds inte till ett markavvattningsföretag. 

Klimatanpassning 

Kretslopp och vatten har i sin utredning studerat påverkan av kraftigt regn i Göte-

borgs stads skyfallsmodell. Modellen visar på ytlig avrinning, inräknat ledningssyste-

mets funktion vid klimatanpassade regn med 100-års och 500-års återkomsttid, se bild 

nedan. De blå områdena visar vatten som blir stående i instängda områden på grund 

av lågpunkter. Marken inom planområdet lutar västerut och som skyfallmodellen vi-

sar samlas stora vattenmassor på idrottsplatsen väster om planområdet.  

Makadammagasin ca 42 m2 

Makadammagasin ca 35 m2 
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Utdrag ur Göteborgs stads skyfallsmodell för 100- resp. 500-årsregn, planområdet markerat med röd 

cirkel. Olika blåa nyanser i modellen representerar olika vattendjup. 
 

Skyfallsmodellen visar att delar av planområdet kommer att översvämmas till ett vat-

tendjup av maximalt 0,5 meter vid ett 100-årsregn. Det är därför viktigt att höjdsätt-

ningen av planen görs så att fria vattenvägar skapas vid ett skyfall så att inga in-

stängda områden uppstår. Planområdet är inte berört av stigande vattennivåer från ha-

vet. 

Vatten och avlopp 

Planområdet är anslutet till allmänt va-nät genom serviser i Hagens Prästväg. Kapa-

citeten i ledningsnätet behöver utredas och ses över med avseende på ev. behov av 

sprinklat vatten för brandskyddsanläggning.  

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Kretslopp och vatten 

för information om de tekniska förutsättningarna avseende va-anslutningen. 

Runt planområdet finns spill- och dricksvattenledningar och dagvatten leds idag till 

spillvattenledningen. Kretslopp och vatten har planer på att bygga ut dagvattennätet i 

området, i och med att detaljplanen för förskola vid Hagens Prästväg genomförs. 

Värme 

Bef. fjärrvärme finns i Långedragsvägen, till vilken fastigheten kan anslutas via Ha-

gens Prästväg, ca 100 m.  

El och tele 

Förskolan kan, vid uppvärmning med fjärrvärme, elförsörjas via det befintliga elnätet 

med viss förstärkning. Ledningsrätt ska upplåtas för befintliga och nya elanläggningar 

inom kvarteret. 

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg 

Energi Nät AB i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i när-

heten av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten 

vid elkablar följas. 

Avfall 

En ny vändplats anläggs vid Hagens Prästväg vilken möjliggör vändning utan back-

moment. Inom 25 meter från tänkt angöringsplats finns byggrätt för miljöhus vilket 

underlättar tömning av avfall. I bygglovsskedet ska exploatören redovisa en funge-

rande avfallshantering för de fraktioner som uppkommer i verksamheten. Ytor för 
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källsortering ska även finnas inne i lokalerna. Fettavskiljare och angöringsplats för 

slambil vid tömning ska också framgå av bygglovshandlingarna. 

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

Geotekniska förutsättningar och förslag på åtgärder har studerats av fastighetskontoret 

och sammanfattats i ett geotekniskt utlåtande 2017-02-15, se bilaga. 

I utlåtandet konstateras att marken inom föreslaget planområde bedöms som lämplig 

för planerad exploatering. 

Det föreligger inga stabilitetsproblem för marken inom tomten idag. I samband med 

exploateringen måste lokalstabiliteten för djupare schakter beaktas. 

På grund av de varierande jordlagren och jorddjupen inom planerad byggnadsyta 

kommer sannolikt en tvåvåningsbyggnad behöva grundläggas ned till fast botten/berg 

med en fribärande bottenplatta. Eventuellt beroende på jorddjupens variation kan 

både pål- och plintgrundläggning bli aktuellt. För bygglov/startbesked kommer det att 

krävas en platsspecifik geoteknisk undersökning/utredning för att fastställa lämplig-

aste grundläggning av planerad byggnation. 

Markmiljö 

Det finns inget som tyder på att det har bedrivits miljöfarlig verksamhet inom områ-

det och risken att marken är förorenad har initialt bedömts som liten. En markmiljö-

undersökning har ändå genomförts, SWECO 2017 06 27, se bilaga, för att utreda 

markmiljösituationen. I undersökningen har markprover tagits, vilka jämförts med de 

generella riktvärdena för s k ”känslig markanvändning”, KM, (t ex bostäder och sko-

lor) och ”mindre känslig markanvändning”, MKM, (kontor, industri, trafikområden 

etc.), där aktuell markanvändning för förskolan är KM.  

Endast ett analyserat jordprov har påvisat halter av PAH-H över Naturvårdsverkets 

generella riktvärde för KM. KM-riktvärdet för PAH-H styrs av intag av växter. Jord-

provet är taget på 1-1,5 meter under markytan och bedöms därmed inte utgöra någon 

risk. 

Undersökningen omfattade också asfaltsprov, vilket påvisade att inga halter överskri-

der jämförvärdena avseende PAH-16, vilket innebär ingen förekomst av tjärasfalt. 

Utifrån genomförda markprov och den riskbedömning som gjorts i samband med 

detta, visar 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 genom-

förts 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. Bestämmelse om avhjälpande av markföroreningar finns på plankar-

tan. Undersökningen bedöms dock som helhet ge en representativ bild av förorenings-

situationen inom aktuellt undersökningsområde.  

Sammantaget bedöms ur markmiljösynpunkt marken som lämpligt för föreslaget än-

damål. 
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Med anledning av att förorening påvisats i ett jordprov i halt över Naturvårdsverkets 

generella riktvärde rekommenderas att undersökningsresultatet från denna undersök-

ning delges berörd tillsynsmyndighet enligt 11 § 10 kap MB. 

Arkeologi 

Det finns inga kända fornlämningar inom eller intill planområdet. Ingen arkeologisk 

undersökning är därför genomförd.  

Luft 

En luftmiljöutredning med spridningsberäkningar är genomförd, Luftutredning 

SWECO 2017-05-11, se bilaga. Denna visar på fördelningen av luftföroreningarna 

inom det aktuella området samt jämför uppmätta och beräknade halter mot före-

skrivna miljökvalitetsnormer, det nationella miljökvalitetsmålet, ”Frisk luft” och Gö-

teborgs lokala miljömål, se bilaga.  

I Göteborg har vägtrafiken identifierats som den huvudsakliga källan till kvävedioxid 

och partiklar (PM10). Högst haltnivåer återfinns i närhet av de stora trafiklederna. 

Övriga källor är industriella verksamheter, småskalig vedeldning och arbetsmaskiner, 

men också långväga transporter från mer avlägsna källor, både inom Sverige och ut-

anför landets gränser.  

Resultatet från spridningsberäkningarna visar att detaljplanen inte försvårar möjlig-

heten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Planområdets södra delar 

mot Torgny Segerstedtsgatan uppvisar högst halter men halterna är måttliga till låga 

och planområdet klarar miljökvalitetsnormerna med god marginal både i nuläges- och 

framtida scenarion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräknade halter av NO2, årsmedelvärden, för nuvarande situation, framtida scenario år 

2020 respektive år 2030.   Sweco 2017. 

Planområdets södra gräns tangerar miljökvalitetsmålet och Göteborgs lokala miljömål 

för årsmedelvärde i nuläges- och 2020 scenariot. Målen klaras dock på innegården 

och för större delen av planområdet. För scenariot 2030 klarades målet med god mar-

ginal. Miljökvalitetsmålet för timmedelvärde klaras inte för planområdet i nuläges- 

eller 2020 scenariot, men klaras med god marginal för 2030 scenariot.  

Halterna av kvävedioxid beräknas minska fram till 2030 i jämförelse med nuvarande 

situation. Anledningen till minskningen är en kombination av att bakgrundshalterna 
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förväntas minska med cirka 30 % till år 2030 och att teknikutvecklingen kommer leda 

till renare bilar med minskade direktutsläpp av kväveoxider. 

Partikelhalternas års- och dygnsmedelvärde förändras inte lika mycket mellan de 

olika scenariona. Miljökvalitetsnormerna klaras dock för samtliga scenarion och antas 

inte vara begränsande i framtiden. Miljökvalitetsmålet ”Frisk Lufts” årsmedelvärde 

för partiklar, PM10 (15 μg/m3) klaras inte i nuläges- eller 2020 scenariot, men för 

2030 scenariot klaras riktvärdet. Miljökvalitetsmålet och Göteborgs lokala miljömål 

för dygnsmedelvärde, som ligger på 30 μg/m3, klaras för hela planområdet och för 

samtliga scenarion. 

Beräkningarna tar inte hänsyn till de enskilda byggnaderna, vilka antas ha en viss 

minskande effekt på kvävedioxid- och partikelhalten (PM10) på innegårdarna bakom 

byggnaden och bullerplanket. Byggnaden i kombination med bullerskärmen, som 

kommer att gå som en förlängning från byggnaden, bildar en effektiv barriär mot in-

trängning av höga halter på innergården. Genom att plantera träd i närhet och vid 

gränsen av planområdet, skulle en ytterligare minskning av luftföroreningarna kunna 

ske. 

Miljökvalitetsnormerna kommer att klaras och inte utgöra några problem för planom-

rådet. Sannolikheten för att människor inom planområdet kommer att utsättas för hal-

ter av luftföroreningar som innebär risk för hälsa och säkerhet bedöms som låg. Dock 

finns det inte någon nivå under vilken inga negativa hälsoeffekter uppkommer, i syn-

nerhet för partiklar. Därför är det fördelaktigt med så låga luftföroreningshalter som 

möjligt där folk vistas. För att minimera risken för att vuxna och barn exponeras för 

höga luftföroreningar kan entréer placeras bort från de sidor av byggnaderna som vet-

ter mot Torgny Segerstedtsgatan.  

Det är även att föredra om tilluften för ventilation inte tas från fasader mot Torgny 

Segerstedtsgatan, utan från taknivå eller från andra sidan av byggnaden. 

Buller 

En bullerutredning har genomförts av stadsbyggnadskontoret, Bullerutredning – för-

skola Hagens Prästväg, 2017-06-27, se bilaga. Trafikbuller har beräknats för en fram-

tida situation med prognosår 2035. Beräkningarna visar att värdena enligt Göteborgs 

stads miljömål (högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå) och Boverkets vägledning för ute-

miljö vid skolor och förskolor (högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå på lekytan och 

högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå på övriga ytor) kan överskridas på delar av lekytan. 

Utan bullerskyddsåtgärder delar av lekytan exponeras för ekvivalenta ljudnivåer över 

riktvärden.  

För att tillgodose en god ekvivalent ljudnivå inom förskolegården förutsätts att ett 

bullerskydd uppförs. Åtgärden regleras i detaljplanen och innebär att en 2,5 m hög 

och cirka 30 m lång bullerskärm i tomtgräns mot Tony Segerstedts gatan och spårvä-

gen uppförs. Därtill krävs åtgärder utmed Hagens Kapellväg, även detta regleras ge-

nom planbestämmelse. Det är även möjligt att uppföra bullerskärm också mot Hagens 

Prästväg om val av byggnad kräver så, dvs om annat än vinkelbyggnad uppförs.    
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Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i dBA för framtida situation inkl. bullerskärm. Bild SBK.   

 

Göteborgs stad har arbetat fram riktlinjer för vilka ljudnivåer som bör uppfyllas vid-

nybyggnation av förskolor, skolor och gymnasieskolor. ”Tekniska krav och anvis-

ningar, Miljö, Ljudkrav i förskolor och grundskolor” fastställt 2015-01-27. För ljudni-

våer utomhus gäller följande riktvärden: 

 

a. Gäller även för grupprum, hemvist och motsvarande utrymmen inom förskolor. 

b. Dessa värden är rekommenderade värden. Om avsteg görs kan innemiljön upplevas 

som bullrig vid fönstervädring. 

c. Enligt Göteborgs Miljökvalitetsmål för god bebyggd miljö har Göteborg Stad som 

ett mål att minst 95% av stadens förskolor har senast år 2020 tillgång till lekyta med 

högst 55dBA ekvivalentnivå. 

Med uppförande av bullerskydd beräknas stadens riktlinjer kunna uppfyllas, vilket in-

nebär att ljudmiljön avsevärt förbättras med dagens situation. Detta gäller också för 

ljudnivåer vid fasad.  
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Naturvårdsverket har i september 2017 infört riktvärden för buller från väg- och spår-

trafik på nya förskole- och skolgårdar, se tabell nedan.  

 

Del av skolgård Ekv. Ljudnivå 

för dygn (dBA) 

Maximal ljud-

nivå (dBA fast) 

De delar av gården som är av-

sedda för lek, vila och pedago-

gisk verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom skol-

gården 

55 70 

Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller och nya förskole- och skolgårdar. 

Med uppförande av bullerskydd bedöms också Naturvårdsverkets riktlinjer att kunna 

uppfyllas.  

Solljus 

En solstudie har genomförts av stadsbyggnadskontoret, där skuggeffekter från bygg-

nad och bullerplank har studerats. Studien visar att viss skuggeffekt råder, men att 

stora delar av vistelseytan inte påverkas under den delen av dagen som verksamhet 

pågår. Vid studerade tidpunkter för vår- och höstdagjämning skuggas i snitt över en 

vistelsedag mellan kl 09.00 och 15.00 ca 21 % av den totala vistelseytan. Under juni 

månad blir motsvarande siffra betydligt lägre. I avvägningen med åtgärder för skydd 

mot buller anses skuggeffekterna acceptabla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

03 20 kl 09.00 03 20 kl 15.00 

03 20 kl 12.00 06 21 kl 12.00 
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Kompensationsåtgärd 

Göteborgs kommun ska enligt beslut i kommunfullmäktige arbeta med kompensat-

ionsåtgärder för att säkerställa göteborgarnas tillgång till värdefulla natur- och rekre-

ationsområden. Kompensationsåtgärder innebär att natur- och rekreationsvärden som 

går förlorade genom exploatering ersätts genom åtgärder i närområdet i första hand. 

Dessa åtaganden är frivilliga åtgärder som kommunen eller exploatören åtar sig utö-

ver vad som krävs enligt miljöbalken. 

Planen har utformats för att tillgodose ett bevarande av en rödlistad alm, därav är det 

ej aktuellt med kompensationsåtgärder.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Kommunen är huvudman för allmän plats.  

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för 

utbyggnad och framtida drift och underhåll. 

Vändplatsen, kombinerade gång- och cykelbanan framför förskolans entré, delar av 

Hagens Prästväg samt delar av framtida gata öster om förskolan kommer att byggas 

om till följd av detaljplanen.  

Vid anläggningsarbeten i närheten av befintlig alm bör försiktighet vidtas. Åtgärder 

kan krävas utöver vad som anges i teknisk handbok vid anläggning. 

Åtgärder som kan påverka befintligt staket som omgärdar idrottsplanen ska ske i sam-

råd med idrotts- och föreningsförvaltningen. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Lokalförvaltningen ansvarar för utbyggnaden av anläggningar inom kvartersmark, 

samt för rivning av befintlig byggnad och tillhörande anläggningar. 

Drift och förvaltning 

Kommunen, genom trafiknämnden, ansvarar för drift och förvaltning av allmän plats 

gata. 

Kommunen, genom lokalnämnden, ansvarar för drift och förvaltning av kvartersmark 

för skoländamål. 

Kommunen, genom park och naturnämnden, ansvarar för drift och förvaltning av all-

män plats park. Driftkostnad per år uppskattas till 1 tkr. Vid genomförande av detalj-

planen ska en kalkyl tas fram. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen.  

Ledningsrätt 

Det finns inga befintliga ledningsrätter inom planområdet. 

  

De delar av befintliga allmänna ledningsområden som eventuellt hamnar på kvarters-

mark till följd av den nya detaljplanen ska säkerställas med ledningsrätt, till förmån 

för respektive ledningsägare.  

 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa kommunen avse-

ende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive ledningsägare 

ansöker om ledningsrätt. 

Vid schaktningsarbeten i närheten av i markförlagda ledningar hänvisas till gällande 

bestämmelser vid markarbeten som omfattar el-, fjärrvärme-, fjärrkyla-, optofiber och 

gasledningar. Schaktning och andra markarbeten i närheten av befintliga kabelstråk 

ska ske med stor försiktighet. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen, genom dess fastighetsnämnd, ansöker om och bekostar nödvändiga fas-

tighetsbildningsåtgärder. 

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny 

ledningsrätt. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighet Erhåller mark Avstår mark Markanvändning 

Älvsborg 346:1 Ca 250 kvm  Kvartersmark  

Älvsborg 346:1  Ca 360 kvm Allmänplatsmark 

Älvsborg 

855:786 

Ca 360 kvm  Allmänplatsmark 

Älvsborg 

855:786 

 Ca 250 kvm Kvartersmark  

 

Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Mellan Fastighetsnämnden och Lokalnämnden finns ett befintligt avtal, i form av en 

kommunintern upplåtelse, avseende den befintliga förskolan. I och med den nya de-

taljplanen kan en ny kommunintern upplåtelse behöva upprättas mellan Fastighets-

nämnden och Lokalnämnden som reglerar förutsättningarna för den nya förskolan. 
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Avtal mellan kommun och övriga aktörer 

En avsiktsförklaring kan komma att tecknas mellan fastighetsnämnden och Göteborgs 

Stads parkering AB gällande köp eller upplåtelse av parkeringsplatser till lokalnämn-

den.  

Lokalnämnden kan teckna en överenskommelse med Göteborgs Stads parkering AB 

gällande köp eller upplåtelse av parkeringsplatser inför bygglovet. 

Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av markupplåtelse-

avtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg Energikon-

cernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad.  

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommu-

nen/exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid 

omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägare och kommunen/ex-

ploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt lednings-

rätt. 

Tidplan  

Samråd 1:      kvartal 2, 2018 

Samråd 2: kvartal 2, 2019 

Granskning:  kvartal 4, 2019 

Antagande:   kvartal 1, 2020 

Om planen inte överklagas fastställ den fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: kvartal 2, 2022 

Färdigställande: kvartal 2, 2023 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-

lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-

ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 

fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-

detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-

sprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft. 

  



 

Göteborgs Stad, Planhandling  27 (34) 

Överväganden och konsekvenser 

Överväganden har gjorts mellan olika intressen: 

Nollalternativet 

Vid alternativet att detaljplanen inte tas fram består gällande bestämmelser för plan-

området. Förskolan förblir planstridig i och med vårdändamålet i detaljplanen. I och 

med att verksamheten för närvarande har flyttats från platsen i väntan på denna detalj-

plan, är det osäkert om verksamheten kan återupptas. Dagens antal förskoleplatser 

skulle i så fall bestå. 

Nollalternativet skulle också innebära att framkomligheten fortsatt är begränsad för 

oskyddade trafikanter, som skulle behöva samsas på samma yta. Även fordon för av-

lämning och upphämtning skulle fortsättningsvis ges dålig framkomlighet och trafik-

säkerhet på grund av avsaknaden av vändplats. 

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

Ett särskilt arbete i form av social konsekvensanalys (SKA) samt barnkonsekvensana-

lys (BKA) genomförs i planarbetet. Arbetet har genomförts i samarbete med exploa-

tören och flera berörda förvaltningar. Nedan följer en sammanfattning gällande vik-

tiga delar från det arbetet. 

Sammanhållen stad 

Det skapas fler förskoleplatser i stadsdelen/staden, vilket kan ses som en övergripande 

kvalitet som tillkommer. I och med detta kan fler barn från ett något större upptag-

ningsområde kunna beredas plats på förskolan, vilken kan bidra till möjligheten att 

motverka segregation. I närmiljön finns Torgny Segerstedtsgatan med spårväg som 

utgör en fysisk barriär. Detta förhållande kan inte påverkas i och med detaljplanen, 

men entré och koppling till gatan kan förbättras ur säkerhetssynpunkt. 

Samspel, lek och lärande  

Det råder brist på närliggande utflyktsmål i natur samt på allmänna lekplatser i stads-

delen.  

I dagsläget finns inom 300 m från planområdet ett grönområde som bland annat nytt-

jas vid utflykter med barngrupper och som används som en ”knytte-plats”. Detta 

skapar förutsättningar för allmän lek i den gröna närmiljön. Planområdet har närhet 

till en stor idrottsyta/aktivitetsområde med bl.a. fotbollsplan och bollek. Intilliggande 

bollplan har nyligen uppgraderats till en ny fotbollsplan med konstgräs, som skulle 

kunna bli en tillgång om den blir bokningsbar. 

I övrigt finns för närvarande få kommunala fri- och lekytor, liksom utflyktsområden i 

närområdet. Det finns en stor konkurrens över hur de befintliga allmänna ytorna ska 

nyttjas. 

Rekommenderad uteyta av 35 kvm /barn uppnås i förslaget, förutsatt att byggnaden 

uppförs i två plan, vilket är i linje med stadens riktlinjer. Om byggnaden uppförs i ett 

plan motsvarar ytan ca 30 kvm/barn, vilket bedöms vara acceptabelt. I planförslaget 

har ytan för gård maximerats genom omvandlingen av befintliga gång- och cykelytor 
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till förmån för förskolans friyta. Närmaste externa friytor är den grönyta som återfinns 

söder om bollplanen samt bollplanen i sig. 

Vardagsliv 

Idag är området lättillgängligt från flera håll och med olika transportmedel. Området 

har en god tillgänglighet till större vägnät, kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. 

Närheten till kollektivtrafikhållplats är en stark kvalité vid lämning och hämtning av 

barn samt vid utflykt och resa till och från förskolan. Det finmaskiga vägnätet ökar 

framkomligheten för föräldrar som lämnar eller hämtar sina barn från förskolan med 

bil. Samtidigt är det nära till bostaden för en del av barnen. 

En brist som finns idag är att tomtytan och skolgården är för liten för barnen och de-

ras lek. Planen innebär bättre möjlighet att tillskapa en bra miljö och upprustning av 

ute ytan. Detta i kombination med bättre anpassade lokaler för verksamheten ger 

bättre kvalité på förskolemiljön.  

Cykelstråket utefter Torgny Segerstedsgatan underlättar för att på ett enkelt och 

snabbt sätt nå förskolan. Planer finns på att stärka detta ytterligare. Detta skulle kunna 

medföra mindre bilism i området. Vändplatsen ökar emellertid framkomligheten för 

avlämnande och leveransfordon. 

En ny fotbollsplan som anlagts på den tidigare bollplanen, kan bidra till ökad använd-

ning vilket bidrar till ökad trafik i området och därmed en större risk för konflikt med 

parkering. 

Identitet  

Idag finns en befintlig förskola på tomten som har ett centralt läge med omgivande 

bebyggelse i vad som anses vara ett lugnt och omtyckt område. I närområdet finns 

många liknande verksamheter i form av förskola, skola och fritidsanläggningar, vilket 

tillsammans ger en samlad identitet.  Närheten till andra skolor anses vara positivt för 

samverkan mellan förskolor. Befintliga träd och buskvegetation ger ett grönt intryck 

och anses vara viktiga att bevara då de bidrar med skugga och biologisk mångfald. 

Detaljplanen skapar förutsättningar för en ny förskolebyggnad och lokaler med en 

bättre anpassad placering och utformning för verksamheten. Planförslaget ska bidra 

till en bättre lekyta med beaktande av buller och luftmiljö. Den nya byggnaden förut-

sätts vara bättre anpassad för verksamheten med ett bättre inomhusklimat, materialval 

utan gifter samt rätt belysning och ventilation. Den nya byggnaden förutsätts ha en ut-

formning som skapar identitet och en bättre gestaltning i stadsbilden. En bevarad allé 

med befintliga träd ses som en kvalité för platsen och kan fortsättningsvis bidra till en 

grön identitet. 

Hälsa och säkerhet 

Planområdet ligger i slutet av en lokalgata med få målpunkter på sträckan. Detta med-

för förhållandevis lite trafik på gatan norrut. Närheten till andra skolmiljöer i närom-

rådet bidrar till att planområdet upplevs som tryggt för barn och unga. Det finns rela-

tivt bra angöring för föräldrar och barn.  

Längs med lokalgatan i norr finns parkeringsplatser på båda sidor vilket medför back-

rörelser från två håll, något som kan upplevas otryggt för små barn vid lämning och 
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hämtning. På grund av avfallshantering och leveranser till förskolan behöver större 

fordon backa i närmiljön vilket kan utgöra fara för barnen. Det saknas en tydlig anvi-

sad plats för gående norrifrån och söderifrån, något som kan upplevas som en svårig-

het för småbarn att ta sig fram i området. Dessa förhållanden kommer detaljplanen att 

kunna ändra i och med föreslagen ny entré och vändplats.  

Planområdet är beläget utefter en transportled som utgör en stor barriär. Buller från 

Torgny Segerstedtsgatan med bil- och spårvagnstrafk påverkar ljud- och luftmiljön 

vid lekytorna på gården samt inne i lokalerna. Den intilliggande fotbollsplanen kan 

också störa bullermässigt. Den nya detaljplanen kommer att ge möjlighet till bulleråt-

gärder för att skapa en bättre ljudmiljö både ute och inne.  

Befintliga gång- och cykelvägar in i området är smala. Cykelstråket utefter Torgny 

Segerstedtgatan kan medföra fara för att barn blir påkörda. I detaljplanen säkerställs 

sikt enligt gällande normer. Åtgärder för att öka säkerheten vid dessa punkter behöver 

ses över vid genomförandet. Det är viktigt att säkerställa god sikt vid korsning i söder 

mellan cykelstråk och väg samt förskola och spårvagnshållplatsen, särskilt vid hämt-

ningslämningstider.  

Förslaget ger bättre parkeringsmöjligheter för bil och cykel vid hämtning- och läm-

ningstider. Det finns en möjlighet att skapa en säkrare och tryggare trafikmiljö genom 

att t ex planera området så att större fordon, som krävs för leveranser och avfallstrans-

porter, inte behöver backa. Det finns goda möjligheter att påverka korsningspunkter i 

anslutning till den nya kommunala pendelcykel vägen samt skapa ännu tryggare an-

slutande kopplingar för gående, detta för att främja att inte hämta eller lämna barn 

med bil.  

Friyta 

Rekommenderad uteyta om 35 kvm /barn uppnås i förslaget, förutsatt att byggnaden 

uppförs i två plan, vilket är i linje med stadens riktlinjer. Om byggnaden uppförs i ett 

plan motsvarar ytan ca 30 kvm/barn, vilket bedöms vara acceptabelt.  I planförslaget 

har ytan för gård maximerats genom omvandlingen av befintliga gång- och cykelytor 

till förmån för förskolans friyta. Närmaste externa friytor är den grönyta som återfinns 

söder om bollplanen samt bollplanen i sig. 

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighets-

prövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 

med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen be-

rörs. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän syn-

punkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. 

Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är 

förenlig med Översiktsplan för Göteborg.  
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Behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken 

(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 

Detaljplanen medför en förtätning i befintligt område som dels leder till en utökad 

service.  

Planområdet ligger inom riksintresse för Göteborgs kust och skärgård. Då endast se-

dan tidigare i anspråkstagen mark för vårdändamål berörs och som inte innehåller 

några miljö- eller kulturvärden, bedömer kontoret att riksintresset inte kommer att på-

verkas negativt. Inga andra riksintressen eller andra områden med särskilda natur- el-

ler kulturintressen berörs. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara 

den från allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och fö-

religgande behov. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. 

Detaljplanen anses förenlig med Översiktsplan för Göteborg.  

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 

någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-för-

ordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 

medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. Plan-

förslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som anges i 

PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt 

beaktas. 

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 

detaljplanen: 

• Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 

MB 7 kap. 28 §. 

• Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver 

tillstånd enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3. 

• Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala 

miljömål. 

• Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, 

landskap, fornlämningar, vatten etc. 

• Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 

• Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 

internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov 

till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonse-

kvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är av-

stämd med länsstyrelsen 2017 04 27. Följderna av planens genomförande ska dock 

alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av planens 

miljökonsekvenser. 
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Miljömål 

Detaljplanen bedöms inte påverka de nationella miljömålen negativt. Till grund för 

bedömningen ligger i planområdets läge intill befintlig infrastruktur och kollektivtra-

fik. Projektet är en utveckling i ett kollektivtrafiknära läge och ger positiva effekter 

för breddningen av servicen i stadsdelen. Förskoleplatser kommer att påverka områ-

det genom ökade trafikmängder vilket i sin tur leder till ökade koldioxidutsläpp. När-

heten till kollektivtrafik ger dock en möjlighet för att hålla bilåkandet nere. Samman-

taget är bedömningen att de positiva effekterna av exploateringen överväger de nega-

tiva effekterna.  

Resultatet från genomförda spridningsberäkningar för luftkvalitet visar att detaljpla-

nen inte försvårar möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. 

Planområdets södra delar mot Torgny Segerstedtsgatan uppvisar högst halter men hal-

terna är måttliga till låga och planområdet klarar miljökvalitetsnormerna med god 

marginal både i nuläges- och framtida scenarion. 

Odlingslandskap eller våtmarker påverkas inte av planförslaget, marginell påverkan 

sker på växt- och djurlivet och byggnationen förutsätts bli giftfri. Boendemiljön i när-

området är god och kommer att förbli god med föreslagen byggnation.  

En avstämning har gjorts mot Göteborgs lokala miljömål. Det kan konstateras att ett 

genomförande av detaljplanen berör följande miljömål:  

 

Begränsad klimatpåverkan  

Förtätning är ett effektivt sätt att utnyttja redan ianspråktagen mark och befintlig in-

frastruktur. Ett ökat antal transporter till och från planområdet påverkar miljömålet 

negativt men inte lika negativt som om förskolan planerats i ett mer perifert läge utan 

kollektivtrafik. Området har också god tillgång till gång- och cykelvägar. Det finns 

alltså bra möjligheter att transporter kan ske på ett hållbart sätt och som då inte påver-

kar miljömålet negativt. 

  

Frisk luft 

Ett genomförande av planförslaget innebär att ett antal nya förskoleplatser tillkommer 

i området, vilket innebär att antalet transporter ökar. Nivåerna bedöms inte leda till att 

några rikt- eller gränsvärden överskrids. Genom förskolans placering och att förskole-

platser samlas på ett ställe, bedöms det sammantagna transportbehovet ur stadens per-

spektiv att minska, vilket påverkar miljömålet positivt. 

För platsen visar utförda spridningsberäkningar att värdet för kvävedioxid i planområ-

dets södra gräns tangerar miljökvalitetsmålet och Göteborgs lokala miljömål för års-

medelvärde i nuläges- och 2020 scenariot. Målen klaras dock på innegården och för 

större delen av planområdet. För scenariot 2030 klarades målet med god marginal. 

Miljökvalitetsmålet för timmedelvärde klaras inte för planområdet i nuläget- eller 

2020 scenariot, men klaras med god marginal för 2030 scenariot. Halterna av kväve-

dioxid beräknades minska fram till 2030 i jämförelse med nuvarande situation. Miljö-

kvalitetsmålet ”Frisk Lufts” årsmedelvärde för partiklar, PM10 (15 μg/m3) klaras inte 

för hela planområdet i nuläges- eller 2020 scenariot, men klaras för 2030 scenariot. 

Miljökvalitetsmålet och Göteborgs lokala miljömål för dygnmedelvärde, som ligger 

på 30 μg/m3 klaras inom hela planområdet för samtliga scenarion.  
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Levande sjöar och vattendrag, grundvatten och hav i god balans 

Den planerade exploateringen innebär en ökning av andelen hårdgjorda ytor. En ut-

redning som berör dagvattenhanteringen har tagits fram och redovisar lösningar som 

säkerställer att vattenflödena tas omhand så att omgivande områden inte påverkas ne-

gativt. Grundvattenkvaliteten ska inte försämras av planförslaget.  

 

God bebyggd miljö 

Tillskottet av en tvåvåningsbyggnad skapar en något större och urbanare skala i områ-

det och tillsammans med befintliga tvåvåningsbyggnader på andra sidan Torgny Se-

gerstedtsgatan, förstärker rummet runt hållplatsen. Sammantaget bedöms tillskottet 

vara positivt för miljön och skapar genom sin struktur bullerskyddande utemiljöer.   

Naturmiljö 

Med undantag för något enskilt träd kommer befintlig trädvegetation att bibehållas. 

Förskolans uteyta kommer också att få en mer sammanhängande gestaltning, vilket 

underlättar möjligheten till så mycket gröna inslag som möjligt. 

Träden som ska sparas inom och i anslutning till planområdet behöver skyddas under 

byggskedet. Avskärmande staket ett par meter utanför trädkronorna behöver sättas 

upp för att undvika skador på grenar och rotsystem. Inga grävningar, eller utfyllnader 

eller upplaga av tunga maskiner får göras inom det avskärmade området. En träd-

vårdsspecialist ska anlitas under byggskedet för att säkra att inte träden tar skada.  

Planen har utformats för att bevara rödlistad alm. 

Kulturmiljö 

Förskolebyggnaden som rivs bedöms inte innehålla höga kulturhistoriska värden. Be-

byggelsen bedöms inte påverka prästgården norr om planområdet nämnvärt.   

Påverkan på luft 

Resultatet från genomförda spridningsberäkningar visar att detaljplanen inte försvårar 

möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Miljökvalitetsnor-

merna för kvävedioxid klaras för samtliga tre scenarion, nuvarande, år 2020 och år 

2030, som studerats i genomförd luftmiljöutredning, se bilaga. Enligt beräkningarna 

bedöms dygnsmedelvärdet för kvävedioxid vara den miljökvalitetsnormen, som idag 

uppvisar högst halter.  

Halterna av kvävedioxid beräknas minska till 2030 i jämförelse med nuvarande situat-

ion. Förklaringen till de kraftigt reducerade kvävedioxidhalterna för scenariot 2030 är 

en kombination av att bakgrundhalterna, enligt SMHIs beräkningar, förväntas minska 

med cirka 30 % och att hårdare krav på utsläppsmängder kommer driva på teknikut-

vecklingen, vilket förväntas leda till lägre halter av framförallt kvävedioxider. 

Partikelhalternas års- och dygnsmedelvärde förändras inte lika mycket mellan de 

olika scenariona. Miljökvalitetsnormerna klaras dock för samtliga scenarion inom 

planområdet och antas inte utgöra en begränsande faktor i framtiden.  

Planområdet antas klara miljökvalitetsnormerna både i nuläget och för beräknade 

framtidsscenariona. Sannolikheten för att de personerna, som vistas i planområdet, 

kommer att utsättas för halter av luftföroreningar som innebär risk för hälsa och 
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säkerhet bedöms som låg. Dock finns det inte någon nivå under vilken inga negativa 

hälsoeffekter uppkommer, i synnerhet för partiklar. Därför är fördelaktigt med så låga 

luftföroreningshalter som möjligt där folk vistas. De högsta halterna beräknas ske i de 

södra delarna av planområdet, varför det är positivt att planen utformas så att männi-

skor inte uppmuntras till vistelse i dessa områden.  

Entréer bör placeras bort från den utsatta sidan av huset som vetter mot Torgny Se-

gerstedtsgatan. Det är även att föredra om tilluften för ventilation inte tas från fasader 

som vetter mot Torgny Segerstedtsgatan eller Hagens Prästväg, utan från taknivå eller 

från andra sidan av byggnaden.  

Att förlänga bullerskärmen från den föreslagna byggnadskroppen anses fördelaktigt 

eftersom det bildar en effektiv barriär mot inträngning av höga halter i området, vilket 

kan leda till lägre föroreningshalter på innegårdarna. I sammanhanget ska påpekas att 

spridningsmodellen i utredningen varken tagit enskilda byggnaderna i beaktning. 

Byggnaden och bullerskärmen antas ha en viss reducerande effekt på kvävedioxid- 

och partikelhalten, genom att verka som en avskärmande barriär. 

Påverkan på vatten 

Kretslopp och vatten har genomfört föroreningsberäkningar som visar att förorenings-

halterna sjunker efter exploatering om åtgärderna, eller likvärdiga, som föreslås i ut-

redningen och Komplettering till PM om dagvatten till följd av reviderat planförslag 

(190917) efterföljs. För rening av dagvatten från förskolegården med makadammaga-

sin överskrids riktvärdena på PCB 101 något, för alla andra lösningar är föreslagen 

dagvattenåtgärd tillräcklig. Detta innebär att planområdet inte försämrar möjlighet-

erna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Dagvattnet från planområdet avleds inte till ett markavvattningsföretag. 

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

Kommunens investeringsekonomi 

Fastighetsnämnden får utgifter för ombyggnation av gata samt gång- och cykelväg på 

Hagens Prästväg med tillhörande anläggningar, väster om förskolefastigheten och för 

nödvändig fastighetsbildning.  

Trafiknämnden får utgifter för anläggandet av gång- och cykelväg längs Torgny Se-

gerstedsgata. 

Kretslopp och vattennämnden får inga inkomster eller utgifter med anledning av de-

taljplanen under förutsättning att befintlig anslutningspunkt för fastigheten Älvsborg 

346:1 kan nyttjas.  

Lokalnämnden får utgifter för rivning av befintlig byggnad med tillhörande anlägg-

ningar och byggnation av ny förskolebyggnad inklusive anordnande av förskolegård. 

Lokalnämnden får eventuellt kostnader för tillfälliga förskolelokaler. Befintlig anslut-

ningspunkt för vatten och avlopp finns i Hagens Prästväg. Eventuell flytt av led-

ningar, för att anpassas till den nya byggnationen, bekostas av exploatören. Anlägg-

ningar för hantering av dagvatten till förmån för kvartersmarken bekostas av Lokal-

nämnden. Lokalnämnden får eventuellt utgifter för köp eller upplåtelse av parkerings-

platser samt för anslutning till fjärrvärmenät. 
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Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Fastighetsnämnden får fortsatt intäkter i form av årlig ersättning för kommunintern 

upplåtelse och arrende.  

Trafiknämnden får kostnader för driften av ny lokalgata inklusive vändplan samt 

gång- och cykelväg i form av ränta och avskrivningar samt för skötsel och underhåll 

av anläggningarna. 

Kretslopp och vattennämnden får inga intäkter eller kostnader med anledning av de-

taljplanen. Kretslopp och vattennämnden får eventuellt utgifter för drift och underhåll 

av anläggningar för hantering av dagvatten på allmän platsmark.  

Park- och naturnämnden får inga intäkter med anledning av detaljplanen. Park- och 

naturnämnden får utgifter i form av drift och underhåll till följd av de ytor som plan-

läggs som parkmark. 

Lokalnämnden får kostnader för kommunintern markupplåtelse, ränta och avskriv-

ningar samt ökade driftskostnader för förskolan. Lokalnämnden får intäkter från ut-

hyrning av anläggningen till Stadsdelsnämnden. 

Överrensstämmelse med översiktsplanen 

Detaljplanen är i överensstämmelse med ÖP. 
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