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Antagande av detaljplan för förskola vid 
Hagens Prästväg inom stadsdelen Älvsborg  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

 

Anta detaljplan för förskola vid Hagens Prästväg inom stadsdelen Älvsborg, upprättad 

den 22 oktober 2019 och reviderad den 17 mars 2020.  

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

detaljplanen ska även gång- och cykelkopplingen förbi området säkerställas.  

På platsen finns idag en nedlagd förskola med tre avdelningar, i strid med gällande plan. 

Med nuvarande förutsättningar är bedömningen efter genomförda samråd och granskning 

samt i dialog med lokalsekretariatet att en förskola med fyra avdelningar är lämplig. Det 
innebär att ytan för utevistelse och lek motsvarar stadens riktlinje om cirka 35 kvm/barn 

förutsatt att byggnaden uppförs i två plan. Om byggnaden uppförs i ett plan motsvarar 

ytan cirka 30 kvm/barn, vilket bedöms vara acceptabelt.    

Planen har varit föremål för samråd vid två tillfällen och granskning. Efter genomfört 

samråd (1) inkom nya förutsättningar från trafikkontoret, vilket bl.a. innebär att gång- och 

cykelbanor i gällande plan, norr och öster om planområdet och som nu föreslås bli 

lokalgator, tas in i detaljplaneområdet. Dessa ändringar innebar att detaljplanen behövde 

omfattas av ett nytt samråd 2. Från genomförda samråd (1 och 2) inkom synpunkter 

gällande dagvatten, buller, luft, påverkan på en alm som är rödlistad, påverkan på träd 

med biotopskydd, utformning av vändzon vid förskolan och angöring för grannfastighet, 

vilket inneburit att handlingarna kompletterats samt bestämmelser angående bullerskydd 

och luftdonsplacering tillkommit. Efter samråd 2 har ett nytt trafikförslag tagits fram som 

innebär att rödlistad skyddsvärd alm kan behållas, vilket även innebär att inga 

kompensationsåtgärder är nödvändiga. Dagvattenutredningen har reviderats utefter nytt 

trafikförslag. I övrigt har förtydligande gjorts bl a gällande solljus. 

Efter granskningen har skyddsbestämmelsen avseende uppförande av bullerplank utefter 

Torgny Segerstedtsgatan respektive Hagens Prästväg utökats till att även omfatta Hagens 

Kapellväg. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna och nu kända 

förhållanden att ett antagande av en enligt förslaget inte kommer att prövas. 

Detaljplanen upprättas med standard planförfarande och upprättas enligt PBL (SFS 

2014:900) / (2010:900). Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.  

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-20 

Byggnadsnämnden 2020-03-17 

Diarienummer 1430/15 

 

Handläggare 

Sirpa Ruuskanen Johansson 

Telefon: 031-368 17 87 

E-post: sirpa.ruuskanen.johansson@sbk.goteborg.se       



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 2 (6) 

   

   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent. 

Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta perspektiv.  

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent. 

Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta perspektiv.  

Bedömningen är att projektnettot blir ca. – 1 500 tkr exkl. dagvattenlösningar och 

utbyggnad av kvartersmark. Detaljplanen möjliggör även för tänkta reinvesteringar samt 

investeringar för ett större områdes behov. Medel för exploateringsfinansierade och 

förvaltningsfinansierade investeringar finns upptagna i kommunens budget, 

investeringsplan exploateringsinvesteringar, belastande projekt IB1082. Park- och 

naturnämnden samt Trafiknämnden bedöms få ökade driftkostnader för investeringar på 

allmän plats. Kretslopp- och vattennämnden kan eventuellt få ökade driftskostnader med 

avseende på erforderliga dagvattenanläggningar för allmän plats. Lokalnämnden och 

Förskolenämnden bedöms få ökade driftskostnader för planerade förskolan.         

Med tanke på att projektet inte genererar några intäkter för kommunen kommer projektet 

att resultera i ett ekonomiskt underskott. Behovet av förskolor bedöms dock vara så stort i 

området att projektet ändå anses motiverat. Ytterligare förskoleavdelningar är dessutom 

en förutsättning för att kunna bygga fler bostäder i området och bidrar således indirekt till 

målet om 20 000 färdigställda bostäder under mandatperioden.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kontoret bedömer att detaljplanen inte påverka de nationella miljömålen negativt. Det 

finns bra möjligheter att transporter kan ske på ett hållbart sätt och som då kan begränsa 

klimatpåverkan. Genom förskolans placering och att förskoleplatser samlas på ett ställe, 

bedöms det sammantagna transportbehovet ur stadens perspektiv att minska, vilket är 

positivt med tanke på målet med friskluft. Miljökvalitetsmålen för kvävedioxid och 

partiklar klaras inte helt i beräknat scenario för 2020, men klaras med god marginal för 

2035. Grundvattenkvaliteten ska inte försämras av planförslaget. 

Bedömning ur social dimension 
Jämställdhet: Planen innebär förutsättningar att bidra till behovet av fler förskoleplatser, 

vilket i sin tur är en del i plattformen för ett jämställt familjeliv. 

Hälsa: 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 och 

främjar barns hälsa. Den nya detaljplanen kommer att ge möjlighet till bulleråtgärder för 

att skapa en bättre ljudmiljö både ute och inne.  

Mångfald: Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Mänskliga rättigheter: Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 

utifrån denna dimension. 

Funktionsnedsättning: En parkeringsplats för rörelsehindrade möjliggörs i anslutning till 

entré.  
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Integration: I och med att planen ger förutsättningar för fler förskoleplatser, kan fler barn 

från ett något större upptagningsområde kunna beredas plats på förskolan, vilken kan 

bidra till möjligheten att motverka segregation. 

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 

beaktats vid framtagande av planförslaget. Planarbetet har omfattat en 

barnkonsekvensanalys där bland annat lokalförvaltningen, lokalsekretariatet och 

stadsdelsförvaltningen deltog. Behovet av förskoleplatser är stort i stadsdelen och det är 

positivt att fler barn får möjlighet till förskoleplats i närheten av hemmet.  

Området är lättillgängligt från flera håll och med olika transportmedel och med relativt 

bra angöring för föräldrar och barn. På grund av avfallshantering och leveranser till 

förskolan behöver större fordon backa i närmiljön vilket kan utgöra fara för barnen. Detta 

förhållande kommer detaljplanen att kunna ändra i och med föreslagen ny entré och 

vändplats, där trygg passage säkerställs.  

 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser illustrationsritning och grundkarta 

2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Samrådsredogörelse 1 

4. Samrådsredogörelse 2 

5. Granskningsutlåtande 

6. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  
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Ärendet  
Mellan Torgny Segerstedtsgatan och Hagens Prästväg ligger idag en nedlagd förskola 

med tre avdelningar, i strid med gällande plan. Förfrågan har inkommit från 

fastighetskontoret om att upprätta detaljplan för förskola i tvåplan med sex avdelningar. 

Under planarbetes gång har antal avdelningar minskats ner till fyra.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

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

detaljplanen ska även gång- och cykelkopplingen förbi området säkerställas.  

Planen medger en byggnad i upp till två våningar utefter Torgny Segerstedsgatan, samt 

att det därutöver får uppföras komplementbyggnader om 40 kvm. I byggnadens 

förlängningar ut med Torgny Segerstedsgatan respektive Hagens Prästväg samt Hagens 

Kapellväg regleras ett bullerskydd genom planbestämmelse för att tillgodose en god 

ljudmiljö på uteytan.  

Gatorna används idag för biltrafik, i strid mot gällande plan, och föreslås nu tillåta trafik, 
i huvudsak för angöring till fastighet. I detaljplanen vill trafikkontoret ta höjd för ett 

framtida pendelcykelstråk utmed Torgny Segerstedsgatan.  

Fastighetens yta är begränsad och i avsikt att åstadkomma så mycket friyta för lek och 

utevistelse som möjligt, föreslås att lokalgata (nuvarande gång- och cykelbana) öster om 

förskoletomten byggs om och görs smalare. Förutom gång- och cykeltrafik avses gatorna 

endast för angöring till fastighet utan genomgående trafik. 

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 bedöms vara acceptabelt.    

Behovet av förskoleplatser är stort. Verksamheten på platsen är sedan tidigare etablerad 

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

idrottsplats. Stadsbyggnadskontoret och Lokalsekretariatet anser att en förskola med fyra 

avdelningar är genomförbart.  

Genom planförslaget får stadsdelen tillgång till fler förskoleplatser. 

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26, vilken anger bebyggelseområde med grön- och 

rekreationsytor 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 och gång-, cykel- och mopedväg. I öster, som berör aktuellt 

planförslag, är användningen vårdcentral. Genomförandetiden gick ut 1 januari 2008  

Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-10-22 att låta granska detaljplan för förskola vid 

Hagens Prästväg. Granskning har hållits under tiden 2019-11-06 – 2019-12-03. Förslaget 

till detaljplan har under granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats 

samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram.  
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Kontoret har bedömt att huvudsak samtliga inkomna synpunkter är utredda i 

planeringsskedet. Mindre justeringar i dagvattenavsnittet har gjorts. Kvarstående rör i 

högre grad genomförandeskedet. Genomförandedelen i planbeskrivningen har 

förtydligats avseende att; 

• schaktning i närheten av befintliga ledningar, samt  

• försiktighet vid åtgärder i närheten av befintlig alm,  

• borttagandet av befintligt staket ska göras i samråd med idrotts- och 

föreningsförvaltningen.  

På plankartan har: 

• störningsskydd för buller utökats till att även omfatta en strecka ut med Hagens 

Kapellväg.  

Inga kvarstående erinringar bedöms finns från granskningsutlåtandet.  

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (SFS 2014:900) / (2010:900). Planen bedöms vara av 

den karaktären att den ska hanteras med standardplanförfarande och antas av 

Byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2015-10-27 att godkänna produktionsplan där aktuell plan ingår  

2016-01-19 att lämna planbesked gällande förskola vis Hagens Prästväg inom 

stadsdelen Älvsborg 

2016-04-29 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2018-04-24 att genomföra samråd 1 om detaljplanen 

2019-03-26 att genomföra samråd 2 om detaljplan 

2019-10-22 att låta granska detaljplanen 

Miljöpåverkan 

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 

kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett 

genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en 

miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Behovsbedömningen är avstämd med Länsstyrelsen.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 

konstaterades att ett genomförande av planen kan antas inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte 

har gjorts.  

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. Barns bästa har 

kommit till uttryck i planarbetet genom avvägningar avseende exploateringsgrad i 

förhållande till att skapa friyta, där fyra avdelningar i en två våningsbyggnad bedömts 

vara mest lämpligt. 
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De viktigaste synpunkterna, som inkommit under granskningstiden utgör tillägg i 

genomförandedelen i planbeskrivningen avseende schaktning i närheten av befintliga 

ledningar, samt försiktighet vid åtgärder i närheten av befintlig alm och att borttagandet 
av befintligt staket ska göras i samråd med idrotts- och föreningsförvaltningen. På 

plankartan har störningsskydd för buller utökats till att även omfatta en strecka ut med 

Hagens Kapellväg.  

Inga kvarstående erinringar bedöms finns från granskningsutlåtandet.  

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 

planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter 

granskning: 

- Störningsskydd för buller utökats till att även omfatta en strecka ut med Hagens 

Kapellväg.  

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


