
SAMRÅDSHANDLING

Kompletterande samråd utökat 
planområde 15 juni – 6 juli 2022

Bakgrund
Detaljplan för förskola vid Varnhemsgatan inom 
stadsdelen Gamlestan och Kviberg har varit ute på 
samråd under tiden 8 september – 19 oktober 2021.

Efter samråd har det framkommit att det finns en möjlighet att utöka 
planområdet för att skapa ett bättre entréområde. Genom en 
utökning av entréområdet kan vändytan placeras med ett större 
avstånd från allén, vilket avsevärt minskar risken för påverkan på 
allén.

Angränsande mark är planlagd för allmän plats, PARK och ligger 
inom Kvibergs kyrkogård. Ytan inom kyrkogården bedöms inte vara 
känslig ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Området norr om aktuell 
utökning bestod fram till 2018 av öppen gräsyta, men har efter det 
byggts ut med vägar för att tas i anspråk för begravningsplats. Den 
yta som berörs av utökningen nyttjas fortfarande som öppen gräsyta 
och det finns inga planer på att ytan i framtiden ska nyttjas som 
begravningsplats. 

Längs tomtgränsen går ett staket med betongfundament som en låg 
mur som är cirka 15 år gammalt. Muren har även funktionen att 
styra skyfall och ytdränering finns innanför muren. 

Det kompletterande samrådet avser endast plangränsförändringen 
och riktar sig främst till länsstyrelsen, lantmäteriet och Göteborgs 
Begravningssamfällighet. Tidigare lämnade synpunkter på 
planförslaget behöver inte upprepas. 

Planförslag utökat planområde
Syftet med utökningen är att skapa ett större entréområde för att 
vändytan inte ska riskera att påverka befintliga alléträd. Genom att 
entréområdet utökas finns också tillräcklig yta för vändslinga på 
godkänt avstånd till byggnad, gång- och cykelväg samt tillgänglig 
parkering.

Utökat planområde omfattar cirka 175 kvadratmeter av mark som 
utgörs av fastigheten Kviberg 741:35. Gällande  plan 2–3187 
medger allmän plats, PARK. Fastigheten ägs av Göteborgs 
Kommun och Göteborgs Begravningssamfällighet har ett avtal med 
staden. Lösningen har tagits fram i dialog med Göteborgs 
Begravningssamfällighet. 

Förslaget ger mycket bättre förutsättning för alléträden att bevaras, 
vilket bedöms som positivt för natur- och kulturmiljön. Befintlig 
mur och dräneringsledning flyttas så att dess funktion bevaras. 

För att säkerställa att ledningsrätt 
ska kunna bildas för Kretslopp och 
vattens kombinerade 400-ledning 
förses plankartan med beteckningen u

Utökat planområde för möjliggörande 
av ett större entréområde, med syftet 
att anlägga vändytan på ett längre 
avstånd från trädallén och närmare 
byggnaden. 

Utökningen förses med samma 
planbestämmelser som övrigt 
entréområde. Inom entréområdet 
tillåts endast komplementbyggnader 
med en största byggnadsarea på 
40 kvadratmeter och en högsta 
byggnadshöjd på 3 meter. 
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