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Planbeskrivning
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för byggnation av en förskola på del
av fastigheten Landala 709:2. Detaljplanen ger även möjlighet att inom samma byggrätt
i stället för förskola bygga ett mindre bostadshus för exempelvis funktionshindrade.

Handlingar
Handlingarna består av planhandlingar:
•

Plankarta med bestämmelser

•

Planbeskrivning (denna handling)

•

Genomförandebeskrivning

och övriga handlingar:
•

Program (finns på Stadsbyggnadskontoret)

•

Samrådsredogörelse för program (finns på Stadsbyggnadskontoret)

•

Illustrationsritning

•

Grundkarta

•

Fastighetsförteckning

•

Samrådslista

•

Samrådsredogörelse
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Förutsättningar
Läge

Planområdet ligger ca 2 kilometer söder om Göteborgs centrum, vid östra foten av
Guldhedsberget, inom stadsdelen Landala.

Kapellplatsen

Landala Torg

Planområde

Areal och markägoförhållanden

Planområdet omfattar cirka 2500 m² och marken ägs av Göteborgs kommun.
Planförhållanden
Översiktsplan

Översiktsplanen för Göteborgs kommun 1999 anger blandad stadsbebyggelse,
(bostäder, arbetsplatser, service, handel m.m).
Detaljplan

För området gäller detaljplan F3241, som vann laga kraft 1969-06-06. Planens
genomförandetid har gått ut. Gällande detaljplan anger Allmän plats; park, plantering,
lekplats och dylikt.
Program

Området ingår i programmet för bostäder på Norra Guldheden,
kompletteringsbebyggelse inom stadsdelen Guldheden i Göteborg, vilket godkändes av
Byggnadsnämnden 29 november, 2005. Området bedömdes i programmet ha stor
betydelse som lek- och friyta. Platsen ansågs lämpad för förskola i kombination med
lekyta och bollplan.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret

2(8)

Mark och vegetation

Planområdet är relativt plant, där marken består av grusade ytor, gräs och asfalt, men
även ett antal större lövträd. Den plana marken övergår i stark nordlig sluttning i
planområdets västra del. I sluttningen består området av naturmark med delvis berg i
dagen. Naturmarken täcks av lövskog.
Geotekniska förhållanden

Marken inom området utgörs av berg i dagen och berg med tunt jordtäcke. Jordlagren
består främst av friktionsjord, tunnare lerskikt kan förekomma. Fyllnadsmassor täcker
de naturliga jordlagren i delar av området.
Markradon

Området är normalradonmark.
Fornlämningar och kulturhistoria

Bevarandeprogrammet för Göteborg anger inga särskilda kulturhistoriska värden att ta
hänsyn till på platsen. Fastigheten gränsar till fornlämningarna RAÄ-nummer 200 och
201 i Göteborgs stad. Dessa har undersökts och tagits bort vid tidigare byggnation i
området. Ur fornlämningssynpunkt finns därför inget att invända.
Befintliga förhållanden, anläggningar

Lekplatsen, juni 2007

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Området utgör en kommunal lekplats och en mindre grusplan för bollspel. Dessa
utnyttjas idag frekvent av boende och andra i Landalaområdet samt av skolorna i
stadsdelen, men har varit dåligt underhållna och mycket nedgångna. I anslutning till
området finns en mindre pulkabacke.
Området ramas in av Landalas storskaliga lamellbostadsbebyggelse med bostadshus i 7
– 8 våningar. Området trafikförsörjs från Södra Viktoriagatan via Vasastaden eller
Landala.
Service

Diverse service finns i det närliggande stadsdelscentrumet vid Kapellplatsen/Landala
torg, dit det är cirka 500 meter. Här finner man både apotek, affärer, bankservice,
torghandlare m.m. Närmaste vårdcentral finns på Kungshöjd, Kaserntorget i Göteborgs
centrum på ett avstånd av cirka 2 kilometer från planområdet. Det finns flera förskolor
och grundskolor inom stadsdelen.

Detaljplanens innebörd och konsekvenser
Detaljplanen innebär att möjlighet ges att uppföra en ny förskola totalt ca 800 kvm.
Byggnaden kan uppföras i två våningar. Förskolan är avsedd för barn i åldrarna 0 till 6
år. Detaljplanen medger även möjlighet att inom samma byggrätt i stället för förskola
uppföra ett mindre bostadshus.
En ny mindre lekplats anläggs söder om planområdet och en upprustning av en befintlig
bollplan strax norr om planområdet planeras som ersättning för de lekytor som
försvinner. Området ligger attraktivt mitt i befintlig bostadsbebyggelse med närhet till
kollektivtrafik och annan service.
Avvägning enligt miljöbalken

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda naturintressen berörs. Förskolan
och bostäder är förenligt med översiktsplanen och går att förena med en från allmän
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna.En bedömning av miljön
ur hälsosynpunkt visar att planområdet kommer att få sol under större delen av dagen
höst/vårdagjämning, under förutsättning att en röjning av vegetationen, främst på berget
i väster, görs. Detta är acceptabelt ur landskapssynpunkt.
Bebyggelseområden
Förskola/Bostadshus

Byggnaden är tänkt att bli en tvåvåningsbyggnad för att spara så mycket friytor som
möjligt. Den föreslås placeras som en vinkelbyggnad utmed Södra Viktoriagatan och
Arthur Lunds gångväg. Ny bebyggelse bör utformas omsorgsfullt arkitektoniskt med
hänsyn till omgivande bebyggelse. Taktäckning skall vara av röda tegelpannor, vilket
regleras på plankartan. Byggnaden planeras innehålla förutom förskoleavdelningar även
övriga till verksamheten behövliga ytor såsom kök, personal- och allmänna utrymmen.
Alternativ användning av byggnaden är bostäder för exempelvis funktionshindrade.
Utformning studeras närmare vid bygglovhanteringen.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Friytor
Lek och rekreation

Ytor för lek och rekreation för tillgodoses på tomtmark. Ytans storlek är begränsad och
liten men detta vägs upp av närheten till grönområdet och allmänna lekplatser.
Förskolans verksamhet bör utifrån barnens ålder och behov kunna anpassa såväl antal
avdelningar och barn, men även utformningen av friytorna. För att uppnå en varierad
utemiljö krävs det att mindre gårdar har fler inviduella element och ”saker” som kan
aktivera. Förskolans lekytor förutsätts vara allmänt tillgängliga kvällar och helger.
En ny allmän lekplats iordningställs strax söder om planområdet. Bl.a. flyttas diverse
befintlig lekutrustning från den nuvarande lekplatsen hit. Markbeläggning eftersträvas
bestå av en matta av gummityp och lekplatsen bör handikappanpassas. Den i söder
existerande pulkabacken kallad ”bananen” kommer att vara kvar.
I anslutning till planområdet cirka 50 meter åt norr finns en befintlig allmän bollplan.
Bollplanen kommer att rustas upp och ska kunna samutnyttjas med skolorna i området,
men måste vara allmänt tillgänglig.

Befintlig bollplan som rustas upp, juni 2007

Pulkabacke
Yta för ny lekplats

Naturmiljö

Väster om och delvis inom planområdet finns en bergsluttning täckt av lövskog. I övrigt
består området av naturmark med till viss del berg i dagen. Inom planområdet finns
stora träd (almar, björkar mm.) av vilka ett antal behöver tas ner. Inga träd ska
onödigtvis tas bort och ett värdefullt träd (en bok), vilken är en stor solitär med
betydelse för stadsbilden, skyddas genom bestämmelse i detaljplanen. Nyplanteringen
föreslås bestå av exempelvis blommande träd.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Trafik
Biltrafik

Infart till planområdet kommer att ske från Södra Viktoriagatan. Trafikflödet på
gatunätet beräknas öka med cirka 40 – 80 fordonsrörelser per dygn bl.a. beroende på
antalet förskoleplatser.
Gatunätet i omgivningarna belastas idag av cirka 2000 fordon per dygn.
Parkering

Erforderlig parkering anordnas på blivande tomtmark. Möjlighet att utnyttja närliggande
parkeringsdäck vid behov bör undersökas. Parkering utmed Södra Viktoriagatan i
anslutning till planområdet bör förlängas några meter österut i riktning mot vändplatsen.
Denna bör även göras om till korttidsparkering för att underlätta vid lämnande och
hämning av förskolebarnen. Cykelparkering anordnas på blivande tomt mark. Skärmtak
för cyklar får anordnas på mark markerad som prickad, där byggnad ej får uppföras.
Kollektivtrafik

Närmaste större hållplats för kollektivtrafik återfinns på Kapellplatsen/Aschebergsgatan
samt vid Guldhedsgatan/Chalmers. Dessa finns på cirka 500 meters gångavstånd från
planområdet. Hållplatserna trafikeras av flera buss- och spårvagnslinjer samt stombuss.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp finns utbyggt i området. Dricks-, spillrespektive dagvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Södra Viktoriagatan.
Avloppsnät inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda ledningar
för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten.
Dag- och dräneringsvattnet skall i första hand tas om hand lokalt inom kvartersmark
genom infiltration eller i andra hand fördröjas i stenmagasin och vid behov avledas till
allmän dagvattenledning. Det är viktigt att ordna utjämning av dagvatten från
hårdgjorda ytor. Man bör sträva efter att skapa så stora grönytor som möjligt för
infiltration/översilning av dagvatten. Åtgärder att fördröja dagvatten kan förbättra
kvalitén på dagvattnet och därmed minska belastning på miljön. Det är viktigt att inga
instängda områden skapas. Dagvattnet ska kunna avrinna fritt på markytan utan att
skada byggnader och anläggningar vid tillfällen då nederbörden överstiger kapaciteten
på berörda ledningar och anläggningar.
Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön. Till exempel ska
oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i
dagvattnet.
Vid trädplantering gäller grundregel att ett skyddsavstånd på 4 meter mellan trädets
rothals och ytterkant ledning skall hållas. Avsteg från grundregeln kan göras endast i
vissa fall och efter godkännande.
Värme

Det är möjligt att ansluta byggnaden till fjärrvärmenätet i området.
El och tele

El och tele kan anslutas till befintliga ledningar i området.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Avfall

Omhändertas och sker inom tomtmark. Återvinningsstation för källsortering av avfall
finns vid Södra Viktoriagatan 41, strax intill planområdet.
Grundläggning
Inför bygglovsprövningen måste en detaljerad geoteknisk utredning genomföras, och
grundläggning av byggnader utformas med utgångspunkt från resultaten.
Markradon

Området är normalradonmark. På normalradonmark krävs radonskyddande utförande
för byggnader där människor stadigvarande vistas. Bestämmelse om detta införs i
planen.
Markmiljö

I samband med fyllnadsmassor kan markföroreningar förekomma. Vid arbeten i
fyllnadsmassor måste dessa undersökas med avseende på föroreningar.
Konsekvensbeskrivning
Hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en
lämplighetsprövning 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 mm.
Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs.
Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt
mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen
bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig
med kommunens översiktsplan, ÖP99.

Behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 § och MB 6 kap 11§

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap. 18 § och Miljöbalken
(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan.
Kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan.
Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och
ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget medger endast en mindre komplettering i
befintlig sammanhållen bebyggelse. Planförslaget medger i övrigt inte användning av
planområdet för ett av de ändamål som anges i PBL 5 kap. 18§, varför kriterierna i
MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt beaktas.
Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med en
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömning är
avstämd med länsstyrelsen i tidigt samråd.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Påverkan enligt miljökvalitetsnormerna

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 2§ skall miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken 5 kap
3§ iakttas vid planering och planläggning. Miljökvalitetsnormerna gäller bla tillåten halt
av kvävedioxid, svaveldioxid och blypartiklar i luften.
Tillåtna halter överskrids endast i ett fåtal centrala delar i Göteborgsregionen och vid
speciella väderleksförhållanden, enligt vad som är känt genom regionala utredningar.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det marginella tillskottet av fordonstrafik som följer
då detaljplanen genomförs, inte medför någon risk för att gränsvärdena kommer att
överskridas.
Trygghet

Förslaget innebär en upprustning av området. Vegetationen i området rensas upp och
glesas ut. Förskolan alternativt bostäderna anläggs i en miljö dit det är lätt att ta sig på
bilfria gång- och cykelstråk.
Tillgänglighet

Detaljplanen är utformad så att planområdet är tillgängligt för rörelsehindrade.
Tillgänglighet till byggnaden och anläggningar bevakas vid bygglovgivningen.
Nollalternativ

Ett nollalternativ innebär att området kvarstår enligt gällande plan som allmän plats;
park, plantering, lekplats eller dylikt.

Genomförandetid
Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft.

Malin Häggdahl
Planchef

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret

Sirpa Ruuskanen Johansson
Planingenjör
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Detaljplan för förskola mm vid Södra Viktoriagatan
inom stadsdelen Landala i Göteborg

Genomförandebeskrivning
Inledning
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter
framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen
förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor
Tidsplan
För detaljplanen gäller följande tidsplan:
Samråd
Utställning
Antagande
Laga kraft

4:e kv. 2007
4:e kv. 2008
1:a kv. 2009
1:a kv. 2009

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Göteborgs Stad Fastighetskontoret
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Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet
med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad
byggrätt).

Markägoförhållanden mm
Planområdet omfattar ca 2 500 kvm. All mark inom planområdet är kommunägd.
Lokalsekretariatet ämnar uppföra en förskola på platsen.

Huvudmannaskap – allmän plats
Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. Kommunen är huvudman för
intilliggande allmän platsmark.

Anläggningar inom kvartersmark
Byggherren ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark.

Anläggningar utanför planområdet
Som kompensation för den lekplats och bollplan som försvinner när planområdet
bebyggs föreslås den bollplan som ligger strax norr om planområdet iordningställas.
Befintlig lekutrustning föreslås flyttas till yta strax söder om planområdet där en ny
lekplats tillskapas.

Avtal
Ett avtal om kommunintern markupplåtelse ska upprättas mellan fastighetsnämnden och
lokalförsörjningsnämnden.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
All fastighetsbildning skall vara genomförd innan bygglov beviljas. Planen möjliggör
avstyckning av en fastighet för bostads eller skoländamål.

Servitut och ledningsrätt
Inom planens u-område skall marken vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar. De allmänna VA-ledningarna längs med östra sidan av planområdet och
Göteborgs Energis ledningar utmed den norra sidan av planområdet kan säkerställas
med ledningsrätt.
Den befintliga dagvattenledningen som har sin sträckning över tomten kommer
eventuellt att behöva flyttas.

Ansökan om lantmäteriförrättning
Lokalsekretariatet ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning.

Göteborgs Stad Fastighetskontoret
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Tekniska frågor
Trafik
Tillfart sker via södra Viktoriagatan.

Gång- och cykelvägar
Inga gång- och cykelvägar berörs av planen.

Parkering
Parkeringsbehov förutsätts lösas inom kvartersmark.

Vatten och avlopp
Förbindelsepunkt för V+D+S kommer att upprättas i Södra Viktoriagatan. Avloppsnätet
inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda ledningar för dag och
dräneringsvatten respektive spillvatten. För att kunna upprätta en förbindelsepunkt 0,5
m utanför tomtgräns så krävs en utbyggnad av allmänna dag och vattenledningar om ca
10 m och en utbyggnad av allmänna spillvattenledningar om ca 30 m.

Dagvatten
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska eftersträvas inom området, i andra
hand får avledning ske till allmän dagvattenledning. Dag- och dräneringsvattnet skall
om möjligt fördröjas innan avledning sker till allmän ledning. Eventuellt kommer
befintlig dagvattenledning inom planområdet att behöva flyttas.
Lokalsekretariatet ansvarar för eventuellt erforderliga anordningar för mottagande av
ytvatten ifrån angränsande allmän platsmark.

Uppvärmning
Uppvärmning förutsätts ske med fjärrvärme.

El- och fjärrvärme- och teleledningar
Ledningsnät för el, tele och fjärrvärme finns utbyggt.

Park och natur
Se avsnitt angående ”Anläggningar utanför planområdet”.

Markmiljö
Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet.

Luft och buller
Nivåerna för luftföroreningar och buller bedöms ligga inom riktvärdena.

Göteborgs Stad Fastighetskontoret
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Geoteknik
Marken inom planområdet består av berg i dagen med ett tunt jordtäcke. Vid
detaljprojektering inför bygglov krävs vidare undersökningar för bestämning av
grundläggning.

Arkeologi
Fastigheten gränsar till fornlämningarna RAÄ-nummer 200 och 201, vilka har
undersökts och tagits bort i samband med tidigare byggnation i området. Efter
avstämning med Länsstyrelsen har det fastställts att ingen ytterliggare åtgärd krävs.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Fastighetsnämndens utgifter och inkomster,
Fastighetsnämnden bekostar iordningställande av bollplan och tillskapande av en ny
lekplats. Utgifterna för åtgärderna uppskattas uppgå till ca 350 000 kr.
Fastighetsnämnden kommer att erhålla en inkomst för den kommuninterna upplåtelsen
av mark.
Nämnden för Göteborg Vattens utgifter och inkomster
Nämnden för Göteborg Vattens utgift för utbyggnad av allmänna dag-, spill och
vattenledningar uppskattas till ca 220 000 kr exkl. moms.
Nämnden för Göteborg Vattens inkomst via anläggningsavgifter uppskattas enligt 2007
års VA-taxa till ca 200 000 kr exkl. moms.

Ekonomiska konsekvenser för byggherren (Lokalsekretariatet)
Lokalsekretariatet utför och bekostar alla åtgärder inom kvartersmark.
En årlig arrendeavgift erläggs för den kommuninterna markupplåtelsen. Avgifter enligt
gällande taxa för förrättningskostnader, VA, el, tele och fjärrvärme tillkommer.

Peter Junker
Avdelningschef
Fastighetskontoret

Göteborgs Stad Fastighetskontoret

Karin Frykberg
Distriktschef
Fastighetskontoret

4(4)

Samrådslista

Distrikt Söder, Plangruppen

2008-09-16
Diarienummer: 0805/05

Sirpa Ruuskanen Johansson
Telefon: 031-368 17 87
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se

Detaljplan för förskola mm vid Södra Viktoriagatan inom stadsdelen
Landala i Göteborg

Kommunala förvaltningar osv

Fastighetsnämnden
Göteborg Energi Fjärrvärme AB
Göteborg Energi Gasnät AB
Göteborg Energi GothNet AB
Göteborg Energi Nät AB
Göteborgs Gatu AB (kdm)
Göteborg Vatten
Idrotts- och föreningsnämnden
Kretsloppsnämnden
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Lokalsekretariatet
Miljönämnden
Namnberedningen (kdm)
Park- och naturnämnden
Räddningstjänsten Storgöteborg
Stadsdelsnämnden i Centrum
Trafiknämnden
Utbildningsnämnden
Statliga och regionala myndigheter o s v

Lantmäterimyndigheten i Göteborg
Länsordningspolisen
Länsstyrelsen
Svenska Kraftnät
Skanova Nätplanering D3N

Sakägare
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Samrådsredogörelse

Distrikt Söder, Plangruppen

2008-09-16
Diarienummer: 0805/05

Sirpa Ruuskanen Johansson
Telefon: 031-368 17 87
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se

Detaljplan för Förskola mm vid Södra Viktoriagatan
inom stadsdelen Landala i Göteborg

Samrådets genomförande

Byggnadsnämnden beslöt den 12 december 2006 att genomföra samråd för
detaljplaneförslaget. Planförslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över
samrådskrets, bilaga 1, under tiden 7 november 2007 – 18 december 2007.
Förslaget har varit utställt på stadsbyggnadskontoret och på Ekocentrum,
Aschebergsgatan 44 under tiden 7 november – 18 december 2007.
Information om samrådet har skett genom annons i GP och DirektPress, Centrum/Linné
samt på stadsbyggnadskontorets hemsida www.stadsbyggnad.goteborg.se.
Informations-/samrådsmöte hölls på stadsbyggnadskontoret den 20 november 2007.

Sammanfattning

Sammanlagt har 25 st yttranden inkommit.
Yttranden utan erinran har inkommit från fastighetsnämnden, Göteborg Energi
Fjärrvärme AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB, Göteborg
Energi GothNet AB, idrotts- och föreningsnämnden, kretsloppsnämnden,
kulturnämnden, lokalsekretariatet, Räddningstjänsten i Storgöteborg, trafiknämnden,
länsordningspolisen och Svenska Kraftnät .
I vissa yttranden framförs påpekanden och önskemål att beaktas vid genomförandet.
De statliga och kommunala instanserna har i stort tillstyrkt detaljplaneförslaget.
Många är positiva till att området används för skoländamål, vilket de anser är lämpligt
på platsen. Bra att lekplats och bollplan kompenseras i direkt anslutning till
planområdet. Miljöförvaltningen anser att detaljplanens närhet till kollektivtrafik och
det centrala läget ger stöd åt att de föreslagna parkeringsplatserna skall utgå och att
cykelparkering anordnas och att frågor om fastighetens miljöanpassning och
energihushållning beaktas. Park- och naturförvaltningen menar att den planerade
förskolans lekplats skall vara allmänt tillgänglig kvällar och helger. De menar även att
ett stort solitärt träd (en bok) skall bevaras. SDN Centrum gör under samrådet
stadsbyggnadskontoret uppmärksam på att förskolan måste ha en rimligt stor lekgård
som motsvarar behovet för det antal barn som byggnaden planeras för.
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Efter samrådet har stadsdelsnämnden 2008-06-17 tagit ett nytt beslut om att hemställa åt
byggnadsnämnden att utreda förutsättningarna för nybyggnation av bostäder i området
nedanför Guldhedsberget, intill Södra Viktoriagatan. Ett bostadshus inkluderande en
förskola med lekgård föreslås.
Inkomna invändningar från de närboende berör i huvudsak trafikökningen och den
planerade byggnadens närhet till befintlig bebyggelse samt önskemål om att
vegetationen i området ska sparas. En fastighetsägare har inkommit med förlag om
höghus med bostäder kombinerat med förskola på området. Fastighetsägaren har även
presenterat förslaget för stadsdelsnämnden centrum. En friskola i området protesterar
mot att lekplatsen ianspråktas för en förskola.
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL och nu
kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att
prövas. Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer
att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer
enligt miljöbalken inte iakttas eller att det som föreslås blir olämpligt med avseende på
hälsa och säkerhet.
I det av byggnadsnämnden 2004-11-29, godkända planprogrammet gjordes
bedömningen att platsen har stor betydelse som lek- och friyta. Det fanns önskemål om
att komplettera bostadsområdet med förskola. Av den orsaken togs föreslagen
bostadsexploatering bort.
Det nu inkomna förslaget om höghus med bostäder i kombination med förskola
påverkar omgivande bebyggelse med enkelsidiga lägenheter negativt. Tomtytan är
begränsad och trång. Ytor för lek och rekreation för förskolan ska tillgodoses på
tomtmark. Ytans storlek är i minsta laget, men kompenseras av närheten till grönområde
och allmän lekplats. Nya bostäder ställer krav på gård att vistas på, parkeringsplatser
mm. Om tomtytan ska utökas försvinner den föreslagna allmänna lekplatsen och
allmänhetens tillgänglighet till grönområdet försvåras.
Dock anser kontoret att en bestämmelse om bostäder inom de två våningar byggrätt som
gäller för förskolan är möjligt. Detta ger en mer flexibel detaljplan som medger
exempelvis bostäder för funktionshindrade som alternativ till förskola
Gällande parkeringsnorm anger minimikraven för antalet parkeringsplatser. Dessa krav
uppfylls av detaljplanen.
Trafikökningen bedöms bli marginell och därmed kan en större inverkan inte anses
föreligga.
Boverkets rekommendationer angående solvärden följs.
Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i
planhandlingarna. Ändringarna redovisas bl.a. sist i detta dokument.
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret och exploatören för
kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande.

Sammanställning av inkomna yttrande
Kommunala nämnder och bolag m.m.

Fastighetsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. De tar upp följande
genomförandefrågor: Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. Kommunalteknik
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finns utbyggt med undantag för att det krävs en viss utbyggnad av allmänna VAledningar. Som kompensation för den befintliga lekplats och bollplan som försvinner
när planområdet bebyggs föreslås den bollplan som ligger strax norr om planområdet
iordningställas. Befintlig lekutrustning föreslås flyttas till en yta strax söder om
planområdet där ny lekplats tillskapas. En kommunintern markupplåtelse ska upprättas
mellan fastighetsnämnden och lokalförsörjningsnämnden. Parkeringsbehovet förutsätts
lösas inom kvartersmark. Dessutom tas följande överväganden upp: Lokalsekretariatet
utför och bekostar samtliga åtgärder som erfordras för genomförandet av detaljplanen
med undantag av utbyggnad av allmänna VA-ledningar som bekostas av nämnden för
Göteborg Vatten. Fastighetsnämnden kommer att erhålla intäkter för den
kommuninterna upplåtelsen av marken. Planen medför inga investeringskostnader för
nämnden.
Göteborg Energi AB, Energi/Fjärrvärme har inget att erinra men informerar om att de
har fjärrvärme i Landalabergen och Övre Besvärsgatan.
Göteborg Energi GothNet AB har inget att erinra men är intresserade av att bli
informerade längre fram i planarbetet angående schakter, fjärrvärme, elanslutning
m.m. De kan då förlägga rör och leverera bredband, IT-tjänster, om intresse finns.
Göteborg Energi Nät AB har tagit del av samrådshandling och har följande
synpunkter. Planerad förskola kan anslutas till befintligt elnät. Längs den norra sidan
på den rödmarkerade ytan, enligt plankarta, har de kablar som tangerar denna yta och
önskar därför att mark görs tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar på det
sätt som föreslås för den östra sidan.
Exploatören ombesörjer schakt och återställning inom kvartersmark. I anslutningsavgift
ingår kostnader för serviskabel och förlängning fram till önskade anslutningspunkter,
schakt och återställning på allmän mark samt projektering och administrativ
behandling. Exploatören ombesörjer även, samt finansierar, eventuell flyttning av
elkablar.
Kommentar: Plankartan justeras med avseende på u-område i dess norra del.
Genomförandebeskrivning kompletteras och yttrandet delges exploatören.
Göteborg Vatten meddelar att dricks-, spill- respektive dagvattenanslutning kan ske till
allmänt ledningsnät i Södra Viktoriagatan. De har angivit alla tekniska förutsättningar.
Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda
ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten.
Dag- och dräneringsvattnet skall i första hand tas om hand lokalt inom kvartersmark
genom infiltration eller i andra hand fördröjas i stenmagasin och vid behov avledas till
allmän dagvattenledning. Det är viktigt att ordna utjämning av dagvatten från
hårdgjorda ytor. Man bör sträva efter att skapa så stora grönytor som möjligt för
infiltration/översilning av dagvatten. Åtgärder att fördröja dagvatten kan förbättra
kvalitén på dagvattnet och därmed minska belastningen på miljön. Det är viktigt att
inga instängda områden skapas. Dagvattnet ska kunna avrinna fritt på markytan utan
att skada byggnader och anläggningar vid tillfällen då nederbörden överstiger
kapaciteten på berörda ledningar och anläggningar.
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Plankartan ska kompletteras med en bestämmelse om lägsta höjd på färdigt golv, för att
anslutning med självfall skall tillåtas, skall vara +59,5 med hänsyn till risk för
uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem.
Vidare har påpekats att materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om
miljön. Till exempel ska oskyddade ytor av koppar och zink undvikas för att minska
risken för föroreningar i dagvattnet.
I planområdet östra del finns en befintlig dagvattenledning. Ledningen avleder
dagvatten från enbart Allmän plats. Ledningen tillhör därför huvudmannen för marken.
Göteborg Vatten har också framfört synpunkter som skall beaktas i genomförandet.
Kostnad för utbyggnad av va-ledningar uppskattas till ca 220 kkr. Intäkt av
anläggningsavgift beräknas till ca 200 kkr.
Kommentar: Delar av de tekniska förutsättningarna skrivs in i planbeskrivningen.
Plankartan kompletteras med bestämmelse om höjd för färdigt golv. Kostnader skrivs in
i genomförandebeskrivningen. Yttrandet delges fastighetskontoret och exploatören.
Kulturnämnden har inget att erinra och konstaterar att området inte ingår i Göteborgs
kommuns bevarandeprogram och inte heller i natur- och kulturvårdsprogrammet.
Lokalförsörjningsnämnden anser att ytor för lek och rekreation för förskolan
tillgodoses på tomtmark. Positivt för de boende och skoleleverna i området är att en ny
lekyta precis söder om planområdet iordningsställs som kompensation för den allmänna
lekplats som försvinner. Samma gäller att en befintlig bollplan kommer att rustas upp
som ersättning för den bollplan som försvinner. Den nya lekytan kommer att anpassas
för funktionshindrade och marken kommer att beläggas med en typ av gummi som
minskar skador vid fall. I samband med fyllnadsmassor kan det förekomma
föroreningar. Massorna måste undersökas och åtgärder mot eventuella föroreningar
måste vidtas. Förslaget innebär en upprustning av området och kommer att bli tryggare
när vegetationen glesas ut samt att förskolan anläggs i en miljö dit det ät lätt att ta sig
på bilfria gång- och cykelstråk.
Kommentar: Vad det gäller markföroreningar i området har det inte konstaterats och det
finns heller inte anledning att misstänka föroreningar i det aktuella området. Dock gäller
de föreskrifter som finns lagreglerade angående om markföroreningar påträffas vid
exploatering.
Miljönämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att föreslagna
parkeringsplatser utgår, att cykelparkering anordnas och att frågor om fastighetens
miljöanpassning och energihushållning beaktas. Miljöförvaltningen anser att området
är väl lämpat för en förskola utifrån luft- förorenings- och bullersituationen. Ett av
kommunfullmäktiges antagna mål är att ”Miljön ska förbättras i Göteborg genom att
resande med kollektivtrafik och cykel ska öka i förhållande till biltrafiken”. Tillgången
till bra kollektivtrafik är god i området. Dock saknas i planen förslag till parkeringsyta
för cykel. Förvaltningen anser att det är angeläget att planen i första hand prioriterar
gående och cyklister för att underlätta miljövänliga transportsätt till och från förskolan.
Kommunala fastigheter har vid ny- och ombyggnad goda möjligheter att välja
energieffektiva och miljöanpassade lösningar. Det ligger också i linje med fullmäktiges
mål, ” El-effektiviteten ska öka”. Ett långsiktigt tänkande med val av hållbara system
med låga driftskostnader innebär att målet lättare uppnås. Jämförande LCC-analyser
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(livscykelkostnadsanalyser) bör göras vid val av t.ex. energisystem och andra fasta
installationer. I exploateringsavtalet finns möjlighet att reglera miljö- och energikrav.
Kommentar: Enligt kommunens gällande parkeringsnorm ska det anordnas 0,2
parkeringar/sysselsatt för skolor inom ”övriga centrala staden” i vilken planområdet
ingår. Med i genomsnitt 3 anställda/avdelning och 4 avdelningar innebär detta två
platser, vilket också visas i detaljplanen. Fastigheten ska bära sitt eget parkeringsbehov.
Cykelparkering bestäms inte i detaljplan, men ytor för detta bedöms finnas inom
planområdet.
Yttrandet delges exploatören för beaktande vid genomförandet.
Park- och naturnämnden tillstyrker byggnadsnämndens förslag. Förvaltningen har
deltagit i det förberedande planarbetet, där en gemensam uppfattning har varit att
förskolans lekyta skall vara öppen för allmänheten under kvällar och helger. De
planerade lekplatserna bör därför ha en visuell koppling till varandra. Området utanför
avsedd bebyggelse kommer inte att bebyggas. Värdefulla träd inom planområdet skall
bevaras i plan.
Under byggtiden skall avspärrningar mellan naturmark och byggarbetsplats finnas.
Förvaltningen bedömer att anläggningskostnaderna uppgår till 525 tkr och att driften
kostar 16 tkr/år.
Kommentar: Bestämmelse om bevarande av träd införs på plankartan.
Planbeskrivning samt genomförandebeskrivning kompletteras.
Avspärrningar m.m. under byggtiden regleras i Boverkets regelsamling (BBR) vid
byggande.
Yttrandet delges exploatören för beaktande vid genomförandet.
Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker förslaget till detaljplan. De lämnar följande
kommentar: Centrum har ett fortsatt behov av nya förskoleplatser inom stadsdelen.
Föreliggande förslag om att uppföra en ny förskola vid Södra Viktoriagatans ände
nedanför Guldhedsberget tycker förvaltningen därför är ett bra förslag. Läget och
miljön för att etablera förkola här är bra. Förvaltningen vill dock uppmärksamma
stadsbyggnadskontoret på att de måste ha en rimligt stor lekgård som motsvarar
behovet för det antal barn som byggnaden planeras för. Vidare anser de att det är bra
att det även föreslås en kompensation av den aktuella ytan (en befintlig lekplats) genom
byggande av en ny allmän lekplats samt upprustning av befintlig grus/bollplan norr om
planområdet. Den senare anser de behöver samordnas med ett redan av dem givet
uppdrag till Lokalsekretariatet om utökning av befintlig skolgård för den intilliggande
Landalaskolan.
Kommentar: Ytor för lek och rekreation för förskolan tillgodoses på tomtmark. Ytans
storlek är begränsad och liten men vägs upp av närheten till grönområdet och allmänna
lekplatser. Förskolans verksamhet bör utifrån barnens ålder och behov kunna anpassa
såväl antal avdelningar och barn, men även utformningen av friytorna. För att uppnå en
varierad utemiljö krävs det att mindre gårdar har fler inviduella element och ”saker”
som kan aktivera. Den norr om planområdet allmänna befintliga bollplanen kan
samutnyttjas med skolorna i området men måste vara allmänt tillgänglig.
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Stadsdelsnämnden Centrum har inkommit med ytterligare en skrivelse där nämnden
2008-06-17 beslutat att hemställa åt byggnadsnämnden att utreda förutsättningarna för
nybyggnation av bostäder i området nedanför Guldhedsberget, intill Södra
Viktoriagatan. Förvaltningen har tidigare tagit ställning för detaljplan för förskola vid
Södra Viktoriagatan. Förvaltningen har ett fortsatt behov av förskoleplatser. Samtidigt
inser förvaltningen behovet av att bygga nya bostäder på lämpliga platser i stadsdelen.
Behovet av lägenheter för funktionshindrade är även det stort. Förvaltningen föreslår
att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bebygga
området med lämpligt antal bostäder inklusive förskola samt att beakta behovet av
funktionshindersboende.
Kommentar: Kontoret gör bedömningen att en högre ny bebyggelse påverkar den
befintliga bostadsbebyggelsen negativt med hänsyn till försämrade solförhållanden.
Befintligt bostadshus vid Arthur Lunds gångväg har ett flertal enkelsidiga lägenheter
som vetter mot förskoletomten.
Friytorna för lekgård för förskolan är mycket begränsade och i minsta laget. Nya
bostäder ställer också krav på gård att vistas på, parkeringsplatser mm. Vid ett tillskott
av bostäder i planen blir det nödvändigt att utöka planområdet söderut. Det innebär att
den tänkta allmänna lekplatsen inte kan anläggas och att tillgängligheten till
grönområdet/berget för allmänheten försvåras. Inom stadsdelen finns inga andra
allmänna lekplatser och närmaste allmänna lekplatsen är Engelska parken vid Carl
Grimbergsgatan i stadsdelen Annedal på ca en kilometers avstånd. Dock anser kontoret
att en bestämmelse om bostäder inom de två våningar byggrätt som gäller för förskolan
är möjligt. Detta ger en mer flexibel detaljplan som medger exempelvis bostäder för
funktionshindrade som alternativ till förskola.

Jämförade solstudier mellan inlämnat förslag om höghus med bostäder inkluderat förskola och
planförslag med byggnad i två våningar. Vår/höstdagjämning kl. 15:00 (markerade delar av fasader
visar enkelsidiga lägenheter)

Statliga verk, myndigheter och bolag

Lantmäterimyndigheten i Göteborg har lämnat följande synpunkt på förslaget.
Genomförandebeskrivningen bör kompletteras med uppgift om hur markavvattningen
från ovanliggande naturmark skall utformas och uppgift om att det är exploatören som
ansvarar för detta.
Vidare bör en uppgift införas om att allmänna va-ledningar inom u-område bör
säkerställas med ledningsrätt.
Kommentar: Genomförandebeskrivning kompletteras med uppgift om markavvattning.
Va-ledningar säkerställs med ledningsrätt.
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Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL och nu
kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att
prövas. Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer
att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer
enligt miljöbalken inte iakttas eller att det som föreslås blir olämpligt med avseende på
hälsa och säkerhet.
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga2.

Sakägare

K/B Landalabyggen Nr 4, Källfelt o Co (Landala 3:14) och K/B Landalabyggen Nr1,
Källfelt o Co (Landala 6:9) har som synpunkt inlämnat ett förslag där
förskolebyggnaden byggs ihop med ett punkthus innehållande bostäder. Bostadsdelen
av byggnaden föreslås anpassas i höjd med omgivande befintlig bebyggelse.
Kommentar: Kontoret anser att den i planprogrammet framkomna bästa användningen
av marken till lekytor och bollplan i kombination med förskola fortfarande är mest
lämpad för platsen. Ett mindre bostadshus exempelvis gruppbostad som alternativ till
förskola befinns godtagbar.

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende

Henrik Johansson, Landalabergen 28, (Landala 12:27) ser fram emot att det byggs lite
nytt och rustas upp i området. Han har dock ett krav på att de stora björkarna längs
gång- och cykelbana skall vara kvar och gärna så mycket som möjligt av det andra
gröna som det bara går.
Kommentar: Så mycket som möjligt av vegetationen inom området kommer att sparas
eller ersättas, dock kan inte björkarna garanteras vara kvar. Se även under Park- och
naturnämnden.
Annbritt Skånberg, Landalabergen 30, (Landala 12:27) föredrar nollalternativet eller
att huset byggs i ett plan med platt tak. Hon anser att den planerade byggnaden kommer
för nära huset Landalabergen 28-30. I detta hus finns många enkelsidiga lägenheter
med fönster enbart mot lekplatsen. Lägenheterna i de tre nedersta våningarna kommer
att få det mycket mörkt och instängt. Hon hoppas även att så många träd som möjligt
kan bevaras, de behövs för bl.a. luftkvalitén i stan.
I området vistas redan många barn, både boende och från minst tre skolor, detta är
tillräckligt. Hon påpekar även trafikökningen som bl.a. innebär en ökad mängd avgaser
för de boende.
Kommentar: Enligt Boverkets rekommendationer ska det vara minst 5 timmars sol
mellan klockan 9 – 17, mätt vid vår- och höstdagjämning, i bostaden. Med hänsyn till
att eftermiddagssolen värderas högre kan 4 soltimmar antas ge likvärdiga
solförhållanden. Den gjorda solstudien påvisar att ovanstående rekommendationer följs.
Luftkvaliteten i området är godtagbar.
Monika Elfström, Övre Besvärsgatan (Landala 5:12) har förståelse för att nya
förskolor behövs och tycker att det är bra att man gör något åt den förfallna lekplatsen.
Dock tror hon att trafiken kommer att öka och påverka området på ett negativt sätt.
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Vändplatsen vid Södra Viktoriagatan befaras vara överfull morgon och kväll. Den
befintliga förskolan har en småbarnsavdelning som har sin lekplats precis vid
vändplatsen och frågan är hur all trafik kommer att påverka dessa små barn, med
avseende på avgaser, säkerhet m.m.
Kommentar: Enligt kontorets bedömning blir trafikökningen marginell och därmed kan
en större påverkan ej anses föreligga.

Övriga

Franska Skolan Göteborg, Landalagången 3 (Landala 12:18) protesterar mot val av
plats för förskolan, dock har de förståelse för behovet av nya förskolor. Ca 170 av
Franska Skolans barn/elever använder ofta, dagligen, lekplatsen som nu kan försvinna.
De efterlyser utformning och tidplan för hur och när den nya lekplatsen ska vara färdig.
En funktionell lekplats ska vända sig till en bred åldersgrupp av barn. Splittringen av
lekplats och bollplan medför stora översiktsproblem och säkerhetsrisker för framtida
brukare. Den befintliga lekplatsen ofta används både av kringliggande förskolor/skolor
och föräldrar med barn. Barn som vistas i området måste få tillgång till en funktionell
utemiljö.
Kommentar: Utformning och tidplan för byggande av den lekplatsen görs i ett annat
skede, detta bestäms inte i en detaljplan. Den nya allmänna lekplatsen kan med sin
närhet till naturen ses tillfredställa lekbehovet för barn i olika åldersgrupper och ger
dem tillgång till en funktionell utemiljö i anslutning till boendemiljön, om än ytmässigt
mindre än den gamla lekplatsen.

Ändringar i förslaget

•

U-områden har justerats.

•

Bestämmelse om bostäder har införts.

•

Bestämmelse om bevarande av träd har införts.

•

Bestämmelse om höjd färdigt golv har införts.

Malin Häggdahl
Planchef

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret

Sirpa Ruuskanen Johansson
Planingenjör
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SAMRÅDSLISTA

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG M M
Fastighetsnämnden
Göteborg Energi Fjärrvärme AB
Göteborg Energi Gasnät AB
Göteborg Energi GothNet AB
Göteborg Energi Nät AB
Göteborgs Gatu AB (kdm)
Göteborg Vatten
Idrotts- och föreningsnämnden
Kretsloppsnämnden
Kulturnämnden
Kyrkonämnden (kyrkog.styr)
Lokalförsörjningsnämnden
Lokalsekretariatet
Miljönämnden
Namnberedningen (kdm)
Park- och naturnämnden
Räddningstjänsten Storgöteborg
Stadsdelsnämnden i Centrum
Trafiknämnden
Utbildningsnämnden
STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER ETC
Lantmäterimyndigheten i Göteborg
Länsordningspolisen
Länsstyrelsen
Svenska Kraftnät
TeliaSonera AB
SAKÄGARE
(Hämtas från fastighetsförteckningen)
BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE, HYRESGÄSTER, BOENDE
Hyresgästföreningen Region V Sverige
ÖVRIGA
Handikappfören. Samarbetsorgan
Naturskyddsföreningen i Göteborg
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