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 2.6  Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende, intresseföreningar m fl19  

Hur granskningen har genomförts  

Efter granskningstiden ska kommunen göra ett granskningsutlåtande (detta dokument). 

Det ska innehålla en sammanställning av de skriftliga synpunkter som har kommit in 

under granskningstiden, en redovisning av kommunens förslag med anledning av 

synpunkterna och information om på vilket sätt allmänheten har beretts tillfälle att delta 

under planförfarandet enligt plan- och bygglagen 5 kap 23 §.   

Detaljplanen hanteras enligt utökat planförfarande. När samrådet är klart ska kommunen 

i en underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under minst tre 

veckor, så kallat granskningstid.  

 

Underrättelse på  

anslagstavla och på 

kommunens webbplats 

samt meddelande till 

berörda  
 

  

Granskning tre veckor, 

handlingar tillgängliga  

 

  

Gransknings-utlåtande  

 

Underrättelsen har anslagits på kommunens anslagstavla och gjorts tillgänglig på 

kommunens webbplats. Kommunen har skickat underrättelsen till kända sakägare, 

kända organisationer av hyresgäster samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda 

i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget samt förslaget och 

samrådsredogörelsen till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten och de kommuner som 

berörs.   

Underrättelse har skickats ut enligt sändlista. Till skillnad från vad som gäller vid 

samrådet behöver inte bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende underrättas annat 

än genom underrättelsen på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats. 

Bostadsrättföreningar får underrättelse i egenskap av sakägare.  

Granskning har ägt rum under tiden 2021-12-08 – 2022-01-05.  

Planhandlingarna har varit tillgängliga för granskning på kundcenter KomIn 

(kommunhusets entréplan, Bagges torg, Lerum), på Biblioteket i Lerum och på 

kommunens webbplats.   

Kommunen har under granskningstiden bjudit in till ett digitalt informationsmöte, som 

hölls 2021-12-14. Informationsmötet var öppet för alla och anmälan kunde göras via 

kommunens hemsida. Under detta möte deltog 46 personer. Kommunen presenterade 

granskningsförslaget, de vanligaste förekommande synpunkterna under samrådet och 

hur kommunen bemöter dessa. Det fanns därefter möjlighet att ställa frågor.  

39 yttranden har kommit in under granskningstiden. Dessa sammanfattas och 

kommenteras nedan.  

Granskningsutlåtande  
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1 Sammanfattning  

Inkomna synpunkter under granskning har sammanfattats och kommenterats i detta 

dokument. Personnamn anges inte. Synpunkter framförda under samrådstiden 

sammanfattas och kommenteras i samrådsredogörelsen.  

Inkomna yttranden berör i huvudsak invändningar mot detaljplanen från sakägare och 

boende, vilket både handlar om att skolan placeras inom ett nuvarande skogsområde 

nära befintliga bostäder och att skolan genererar mer trafik till området, både 

fordonstrafik och gång-, cykel- och mopedtrafikanter. Övriga inkomna synpunkter berör 

kompletteringar gällande bedömningar kring artskydd, geoteknik och kollektivtrafikens 

turtäthet.  

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

nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 

Länsstyrelsen om den antas.   

I Länsstyrelsens granskningsyttrande framkom att detaljplanens genomförbarhet 

påverkas i och med att artskyddet aktualiserats. Inom ramen för samrådet mellan 

kommun och Länsstyrelsen, enligt Miljöbalken 12 kap 6 §, har kommunen inför 

antagande kompletterat och förtydligat artskyddsutredningen. Länsstyrelsen har därefter 

beslutat om bifall med villkor. Kommunen redogör i detta dokument för hur dessa 

villkor tas om hand i planhandlingarna, se sida 7.   

Kommunen har gjort förtydliganden i planbeskrivning, genomförandebeskrivning och 

utredningar avseende artskydd, kollektivtrafik och geotekniska åtgärder. Detta beskrivs 

under rubrik 3 Ändringar i planförslaget. Plankartan har inte påverkats mer än en 

redaktionell ändring av planbestämmelse.  

Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte 

någon ny granskning.  

1.1  Synpunkter som inte blivit tillgodosedda   

Kvarstående erinringar finns från sakägare och närboende enligt nedan.  

Erinringar finns mot kommunens val av placering för ny skola och skolans storlek. 

Vidare uttrycks en oro för tillkommande fordonstrafik trots de åtgärder som beskrivs i 

planhandlingarna och en oro för hur tillkommande cykel- och mopedtrafik kommer att 

påverka vägnät och boendemiljö. Samt synpunkter om detaljplanens påverkan på natur- 

och rekreationsvärden, insyn och buller.   

Kommunens val av placering utgår från kommunens förstudie för ny skola, vilket 

framgår av planbeskrivningen. Detaljplanens prioritet har varit att skapa en 

ändamålsenlig skola, enligt det behov av elevplatser som finns samt möjlighet för 

ytterligare framtida expansion och en friyta enligt statliga rekommendationer. Detta 

innebär att planförslaget inte tillgodoser de närboendes vilja att minska omfattningen av 

skolan eller att välja en annan placering.   

Övriga synpunkter har kunnat beaktas genom redaktionella ändringar i planbeskrivning 

och genomförandebeskrivning. Detta beskrivs under rubrik 3 Ändringar i planförslaget.  
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2 Inkomna synpunkter och kommentarer  

2.1  Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen yttrande redovisas i sin helhet.  

2.1.1  Länsstyrelsens samlade bedömning  

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

kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 

Länsstyrelsen om den antas.   

Däremot så påverkas detaljplanens genomförbarhet i och med att artskyddet 

aktualiserats.   

Motiv för bedömningen  

Länsstyrelsen befarar inte att:  

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 

Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors 

hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, 

strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion).  

2.1.2  Synpunkter på granskningshandlingen  

Buller  

Bullerutredning har kompletterats och den visar att befintliga fastigheter i den västra 

delen av planområdet längs planerad infartsväg till skolan har ekvivalenta ljudnivåer 

mindre än 35 dBA i nuläget. Ekvivalenta ljudnivåerna beräknas öka med 4-9 dBA om 

planen genomförs. I framtiden år 2040 beräknas ekvivalenta ljudnivån till som högst 40 

dBA vid mest utsatt fasad. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå för befintliga bostadshus 

vid ny väg, 55 dBA, kommer därmed klaras med god marginal.  

Ekosystemtjänster  

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen genomfört en ekosystemtjänstanalys som 

fått genomslag i planförslaget.  
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2.1.3  Synpunkter enligt annan lagstiftning  

Artskydd  

Parallellt med planarbetet och sedan detaljplanesamrådet genomförts har 

artskyddsfrågorna hanterats inom ramen för den anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § 

miljöbalken som kommunen skickade in till länsstyrelsen 18 mars 2021.   

I denna process har Länsstyrelsen informerat om EU-domstolens dom från 4 mars 2021, 

som bland annat gör gällande att artskydd enligt art- och habitatdirektivet, vilket i 

svensk lagstiftning motsvara 4 § artskyddsförordningen, ska gälla på individnivå. Detta 

har hittills inte varit praxis vid hanteringen av artskydd i Sverige. Länsstyrelsen har 

även informerat om att eftersom det inte har meddelats några vägledande domar från 

Mark- och miljööverdomstolen gällande påverkan på arter som omfattas av 4 § 

artskyddsförordningen är det för närvarande osäkert hur EU-domen ska tolkas i enskilda 

ärenden.  

Länsstyrelsen har i artskyddssamrådet 24 juni 2021 också informerat kommunen om att 

länsstyrelsen bedömer att detaljplanen med avseende på påverkan på arter som omfattas 

av 4 och 6 §§ i art kan anses innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen 

rekommenderade därför att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram för att visa 

på detaljplanens påverkan på groddjur samt fåglar och hur störning och skada kan 

undvikas. Kommunen har dock valt att göra en artskyddsutredning som hanterar detta 

istället. Denna har bifogats såväl planförslagets granskningshandlingar som skickats 

som komplettering i artskyddssamrådet. Länsstyrelsens bedömning i samrådsyttrande 

från 25 januari 2021 (dnr 402-54947-2020) att planförslaget inte innebär betydande 

påverkan på miljön gäller alltså inte längre.  

Vidare kommer bedömningen av artskyddsfrågorna utifrån kommunens 

artskyddsutredning att hanteras inom ramen för samrådsanmälan och beslut väntas i 

början på 2022.  

Kommentar  

Kommunen har kompletterat och förtydligat artskyddsutredningen enligt Länsstyrelsens 

yttrande och svarat Länsstyrelsen inom ramen för samråd enligt MB 12 kap 6 §. 

Länsstyrelsen delgav därefter kommunen, den 1 mars 2022 och inom ramen för samråd 

enligt MB 12 kap 6 §, Länsstyrelsens beslut om bifall med villkor. Beslutet innehåller 

föreläggande om skyddsåtgärder i samband med genomförande av aktuell detaljplan. 

Om kommunen inte påbörjat åtgärderna inom två år och avslutat inom fem år, krävs ett 

nytt samråd med Länsstyrelsen för att utföra åtgärderna.  

Länsstyrelsens beslut biläggs i sin helhet detaljplanen vid antagande.   

Den uppdaterade artskyddsutredningen biläggs detaljplanen vid antagande.  

De 9 skyddsåtgärder Länsstyrelsen förelägger kommunen att utföra vid genomförande 

av detaljplanen, samt hur de tas om hand i planhandlingarna  

(Bilaga 1 avser bilaga till Länsstyrelsens beslut, som biläggs detaljplanen.)  
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1. Sumpskogarna som är markerade som nr 2 och 4 på bilaga 1 ska bevaras i minst den 

utsträckning som framgår av bilaga 1. 

Kommentar  

Plankartan säkerställer att sumpskog 2 bevaras i minst den utsträckning som framgår 

av bilaga 1 och att sumpskog 4 bevaras i större utsträckning än vad som framgår av 

bilaga 1. Sumpskog 2 ligger inom allmän naturmark och planläggs som våtmark. 

Sumpskog 4 ligger inom kvartersmark för skola och har försetts med planbestämmelse 

som anger våtmark ska bevaras.   

2. Groddjurstunneln med tillhörande fångstarmar på båda sidor om vägen ska anläggas 

och vara fungerande innan exploatering påbörjas (se bilaga 1).  

Kommentar  

Inför antagande tydliggörs det i planbeskrivningen att groddjurstunneln ska anläggas 

och vara fungerande innan exploatering påbörjas.  

3. Markarbeten inom den nordvästra sumpskogen, nr 2, där bland annat en lekdamm ska 

skapas får bara utföras under perioden 1 mars – 31 juli (lek- och uppväxtperiod) (se 

bilaga 1).  

Kommentar  

Inför antagande tydliggörs planbeskrivningen avseende vilka perioder markarbeten får 

utföras. I genomförandebeskrivningen ges en hänvisning till planbeskrivningen.  

4. Markarbeten utanför område nr 2 ska göras under perioden april till september när 

groddjuren är aktiva (se bilaga 1).  

Kommentar  

Inför antagande tydliggörs planbeskrivningen avseende vilka perioder markarbeten får 

utföras. I genomförandebeskrivningen ges en hänvisning till planbeskrivningen.  

5. Eventuella åtgärder i den sydöstra sumpskogen (nr 4) får endast utföras under 

perioden 1 augusti – 1 mars (utanför lek- och uppväxtperiod) (se bilaga1).  

Kommentar  

Inför antagande tydliggörs planbeskrivningen avseende vilka perioder markarbeten får 

utföras. I genomförandebeskrivningen ges en hänvisning till planbeskrivningen.  

6. Det tillfälliga lekvattnet och den omgivande sumpskogen ska avgränsas med 

groddjurstät barriär för att hindra groddjuren att röra sig mellan de olika miljöerna 

och på så sett skadas (se bilaga 1)  

Kommentar  
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Inför antagande tydliggörs det i planbeskrivningen att det tillfälliga lekvattnet och den 

omgivande sumpskogen avgränsas vid behov med fysiska hinder för att hindra 

groddjuren att röra sig mellan de olika miljöerna och på så sett skadas.  

7. Två nya dammar ska anläggas. En i detaljplaneområdets norra del och en i södra 

delen (se bilaga 1)  

Kommentar  

Plankartan säkerställer både groddjursdamm och dagvattendamm.  

8. Dagvatten får inte ledas till den nyanlagda dammen i detaljplaneområdets norra del 

(se bilaga 1).  

Kommentar  

Det förslag som presenteras i dagvattenutredningen utgår från att dagvatten inte ska 

ledas till groddjursdammen. Rening föreslås ske direkt på parkeringen via växtbäddar 

eller liknande och därefter är det tänkt att vattnet ska ledas mot sumpskog 2.   

Inför antagande tydliggörs det i planbeskrivningen att dagvattnet inte får ledas till 

groddjursdammen.  

OBS. Bilaga 1 togs fram av kommunen som ett underlag till Länsstyrelsen, under ett 

tidigare skede i planarbetet. Det som beskriver specifikt dagvatten på Bilaga 1 stämmer 

inte längre med de lösningar som beskrivs i dagvattenutredningen. Detta påverkar inte 

detaljplanens skyddsåtgärder eller de villkor som Länsstyrelsen har angivit.   

9. Avverkning får inte ske under fåglars häckningstid vilken infaller under 1 april-31  

juli  

Kommentar  

Inför antagande tydliggörs det i planbeskrivningen att avverkning inte får ske under 

häckningstid mellan 1 april – 31 juli.   

2.2  Lantmäterimyndigheten  

Lantmäteriets synpunkter i samrådssketet har i tillgodosetts och Lantmäteriet har inget att erinra 

mot planförslagets granskningshandlingar.  

Kommentar  

Yttrande noteras.  

2.3  Övriga statliga myndigheter, bolag m fl.  

2.3.1  Luftfartsverket  

LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.    

Kommentar  
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Yttrande noteras.   

2.3.2  Statens Geotekniska Institut (SGI)  

Anser att det inte framgår om någon bedömning har gjorts avseende stabiliteten för den 

föreslagna groddammen i nordvästra delen av planområdet. Anser att detta behöver 

utresas då jorden där består av lera.   

Påpekar att de av konsulten föreslagna åtgärder med borttagning eller säkring av lösa 

block även avser slänten utanför planområdet, mot befintlig bebyggelse vid  

Skogskullegatan. Anser att det är viktigt att åtgärderna utförs i slänten då det i planen 

markerats bland annat gång och cykel nedanför slänten. Slänten ligger dock utanför 

planområdet och SGI lyfter därför frågan hur de föreslagna åtgärderna (borttagning eller 

säkring av lösa block) är tänkta att plantekniskt regleras.  

Inför granskning av detaljplanen kompletterades plankartan med planbestämmelser för 

att bemöta synpunkter som SGI lämnade under samrådsskedet. SGI har inga ytterligare 

synpunkter på dessa kompletteringar.  

Kommentar  

Geoteknisk utredning är inför antagande av detaljplan uppdaterad med bedömning av 

stabilitetsförhållande mot planerad groddjursdamm samt dike i norra delen av området. 

Bedömningen är att stabiliteten är tillfredsställande. Jorddjupen är förhållandevis ringa 

samt planerad väg samt parkeringsytor bedöms komma att grundläggas på fastmark.   

Inför antagande kompletteras både detaljplanens planbeskrivning och 

genomförandebeskrivning med ett förtydligande om att lösa block i bergslänten, även 

utanför planområdet mot befintlig bebyggelse vid Skogskullegatan, bör tas bort eller 

säkras i samband med mark och schaktningsarbeten. I genomförandebeskrivningen 

framgår detta under rubriken Åtgärder utanför planområdet.  

2.3.3  Svenska Kraftnät  

Svenska Kraftnät har inget att erinra mot detaljplanen.   

Kommentar  

Yttrande noteras.   

2.3.4  Trafikverket  

Trafikverket yttrade sig i samrådet och hade då inget att erinra. Trafikverket har inga 

synpunkter i granskningsskedet.   

Kommentar  

Yttrande noteras.  
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2.3.5  Vattenfall Eldistribution AB  

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall 

Eldistribution har inget att erinra.  

Kommentar  

Yttrande noteras.  

2.3.6  Västtrafik Göteborgsområdet AB  

Förutom synpunkterna som lämnats på dialogmöte och i samrådshandling vill Västtrafik 

nu yttra sig om följande:  

I planhandlingen anges en referens till Trafikverkets alstringsverktyg ger en turtäthet på  

10-15 minuterstrafik en skillnad på cirka 100 resor per dag med bil för en skola med 

1000 elever. Analysen är något förenklad eftersom det förutsätter att trafiken finns från 

början. Förutsättningarna för området i sin helhet ger inte underlag för 10-minuterstrafik 

till området. För att ge upphov till så tät trafik behöver området stärka ett redan 

befintligt kollektivtrafikstråk, eller ha en högre exploateringsgrad och en mer blandad 

karaktär. Området består idag framförallt av bostäder med en hög andel pendlare. Det 

ger upphov till ett mer enkelriktat resande med tydliga högtrafiktider. En stor skola är 

en målpunkt som ger upphov till ett ökat resande, men trafikanalysen kan inte utgå från 

10-15 minuterstrafik i området. Ambitionen om att hänvisa resor till kollektivtrafiken är 

dock mycket positiv.  

Västtrafik ser fram emot fortsatt samverkan i utvecklingen av området.  

Kommentar  

Inför antagande tydliggör kommunen i planbeskrivningen att trafikalstringen som 

beräknas på 10-15 minuterstrafik endast är en jämförelse mot den gällande turtätheten 

som är 30-60 minuter. Vidare att kommunen kommer ha en fortsatt dialog med 

Västtrafik om möjlig turtäthet.  

2.4  Kommunala internremisser  

2.4.1  Miljöenheten  

Buller   

Det har gjorts en bullerutredning för buller på skolgården och ökat buller längs 

skolvägen.   

Bullerutredningen visar att bullernivåerna på skolgården till största delen håller sig 

under 50 dB vilket är riktvärdet för buller på skolgården.   

Buller från skolgården kan utgöra en olägenhet för närboende. Miljöenheten delar 

granskningshandlingens bedömning att det är lämpligt att placera bullrande 

lekaktiviteter i lägen långt bort från bostäder och att det bullerskärmar placerar vid 

dessa aktiviteter.   
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Bullerutredningen visar att bullernivåerna för de boende längs skolvägen från 

Alingsåsrondellen till Backen ökar mellan 1 till 7 dB. År 2040 beräknas 4 hus få 

ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA. För ett hus blir den ekvivalenta ljudnivån 57-61 

dBA och för 3 hus blir den ekvivalenta ljudnivån 56-57 dBA. I utredningen förs ett 

resonemang om att de 3 har en så liten höjning över 55 dBA att det inte kan bedömas 

som någon olägenhet och därför behöver inga åtgärder vidtas och för det hus som får ett 

värde på 57-61 dBA så behöver inga åtgärder vidtas då det är byggt innan 1997. 

Miljöenheten delar infrastrukturpropositionens bedömning att över 55 dBA 

ekvivalentvärde finns det normalt skäl att anta att det föreligger olägenhet för 

människors hälsa. I Mark- och miljödomstolens dom 2020-01-20 i Mål nr M 1546-19 

anser domstolen att även en större förändring av trafiken kan vara en sådan ändring att 

det inte längre är fråga om befintlig miljö. I det här fallet blir det på vissa ställen mer än 

en fördubbling av befintlig trafik. Miljöenheten tycker att det bör tas fram förslag på 

åtgärder där det behövs för att riktvärden för buller ska klaras och vad dessa skulle 

kosta. Detta för att kunna göra en bedömning om det är skäligt att dessa genomförs.  

Markföroreningar  

I anslutning till norra delen har det funnits skjutbanor. Utredningarna som gjorts visar att det 

inte finns några föroreningar som behöver åtgärdas för den användning som är planerad på 
platsen.  

Dagvatten  

Miljöenheten tycker att de åtgärder för att rena dagvatten som beskrivs i 

granskningshandlingarna är tillräckliga.  

Kommentar  

I planbeskrivningen anges exempel på åtgärder för att minska påverkan på omgivande 

bostäder. Bullerskärmar är inte ett krav i detaljplanen, utan är en av flera möjliga 

åtgärder för att minska påverkan på omgivande bostäder. Genom att hålla ett visst 

avstånd och undvika hårdgörande av mark kan utformningen av skolgården medverka 

positivt för att minska påverkan på omgivande bostäder, utan att behöva uppföra 

bullerskärmar.   

Efter granskningsskedet har förvaltningen haft en gemensam diskussion och enats om 

att utredningar om åtgärder och kostnadsbedömningar får hanteras inom kommunens 

övergripande planering och tillsyn.   

2.4.2  Räddningstjänsten, Storgöteborg  

 RSG har inget att erinra mot planen.   

Kommentar  

Yttrande noteras.  
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2.5  Sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster  

2.5.1  Gemensamt yttrande från 3 sakägare  

Anser att en så pass stor skola kommer innebära en stor påverkan på natur- och 

bostadsmiljö, samt att storleken på skolan sannolikt kommer innebära negativ påverkan 

på elevhälsan.  

Anser att detaljplanens påverkan på natur- och rekreationsvärden bör tillgodoses.  

Oroade över att skolgårdens bullerpåverkan ej är uppskattad. Påpekar att tunga 

transporter på Skolgatan kommer medföra hög bullerbelastning på bostäder. Anser att 

buffertzonen bör utökas till 50-80 meter samt att det eventuellt bör ordnas en fysik 

ljudbarriär.  

Kommentar  

För svar gällande kommunens val av storlek på skola, se samrådsredogörelsen.  

Inom arbete med detaljplan har flertalet utredningar tagits fram, som till exempel 

naturinventeringar och utredningar om skyddade arter. Utifrån detta har kommunen 

gjort en del anpassningar för att minska påverkan på naturvärden och skyddade arter, 

vidare har flertalet skyddsåtgärder skrivits in i planhandlingarna.   

Däremot har inte kommunen bedömt att några av de rekommendationer som ges i 

rekreationsutredningen inte är lämpliga, vilket motiveras i samrådsredogörelsen.  

En grundidé har hela tiden varit att parkering och hämta/lämna zon inte får ledas in till 

skolans område. I samrådet redovisades det felaktigt i bullerutredningen att samtliga 

trafikrörelser sträcker sig ner längs Skolgatan. De tunga transporter som beskrivs i 

trafikutredningen har tagits med i beräkningarna för bullerutredningen. Det uppskattas 

till 4 fordonsrörelser per dygn, vilket utgör 2 fordon som kör in/ut till skolan per dag. 

Resultatet av bullerutredningen visar att man inte är i närheten av att överskrida några 

riktvärden längs Skolgatan.   

Det finns inga riktvärden för buller från skolgård (lekande barn) men vid bedömning av 

ljud från lekplatser eller skol- och förskolegårdar anser Boverket att kan det vara 

lämpligt att tillämpa liknande tillvägagångssätt som vid deras vägledning för buller 

från idrottsplatser, vilket kommunen har gjort i detta fall. Resultatet i utredningen 

kommer vara vägledande vid kommande bygglovgivning.   

Att planlägga allmän naturmark om 50-80 meter mellan skolans fastighet och Torpadal 

är inte förenligt aktuell placering av skola. Kommunens val av placering för ny skola 

och motiv till varför kommunen inte bedömer rekreationsutredningens 

rekommendationer som lämpliga anges i samrådsredogörelsen.   

2.5.2  Sakägare 1  

Hänvisar till att de valt att bosätta sig i området på grund av det naturnära läget och 

goda förutsättningar för en god hälsa. Yttrande understryker att de tidigare fått 

information av kommunen om att kringliggande skogsmark utgjordes av ”prickad mark” 

och därmed inte skulle tillåtas att bebyggas.  
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Undertecknad hänvisar vidare till hälsoaspekter såsom befintlig astma- och lungproblem 

inom familjen och påpekar att planerade vägar bidrar till en kraftig risk för försämring, 

både för vuxna och barn.  

Sakägare hänvisar till Naturvårdsverkets definition på olägenhet för människor och 

påpekar att särskild hänsyn bör tas till olägenhet för personer som är känsligare än 

normalt.  

Kommentar  

Aktuellt planområde är inte detaljplanelagt tidigare och har således inte utgjorts av så 

kallad prickad mark. Planområdet angränsar till gällande detaljplaner i Hallsås och 

Norra Hallsås och inom dessa planer kan det finnas ytor med prickad mark.  

Det finns ingen garanti att användningen av mark är bestående och kommunen har 

gjort en bedömning att platsen är lämplig för en ny skola i Norra Hallsås. Det framgår 

av kommunens gällande översiktsplan ÖP2008 att Norra Hallsås är ett av kommunens 

utbyggnadsområden. Behovet av ny skola är stort i Lerum och kommunen har gjort en 

förstudie gällande lokalisering av ny skola. Inför granskning har planbeskrivningen 

kompletterats med en beskrivning av förstudien.  

Detaljplan och tillkommande trafik bedöms inte leda till överskridande av 

miljökvalitetsnormer för luft.  

2.5.3  Sakägare 2  

Påpekar att det på tidigare samrådsmöte med kommunen gällande Övre Hallsås utlovats 

väganslutning, vatten- och elservis i tomtgräns mot skolområde samt avloppsanslutning 

mot Gatekullen, vilket inte går att utläsa i detaljplanehandlingarna.  

Kommentar  

Yttrandet hänvisar till ett tidigare samrådsmöte i samband med någon av de 

detaljplaner som tagits fram inom Norra Hallsås. Detaljplaner anger bestämmelser för 

markanvändningen inom respektive planområde. Aktuell fastighet ingår i en detaljplan 

för del av Lerums Stationssamhälle från 1963. Av den detaljplanen framgår att 

fastigheten är tänkt att angöras söderifrån, alltså via ett skaft från Gatekullen. Detta är 

också den mest lämpliga anslutningen för el, vatten och avlopp. Plankarta och 

planbeskrivning går att hitta på kommunens hemsida under Bygga, bo och trafik.  

2.5.4  Sakägare 3  

Hänvisar till att de valt att bosätta sig i området på grund av det naturnära läget och 

goda förutsättningar för en god hälsa. Undertecknad hänvisar vidare till hälsoaspekter 

såsom astma- och lungproblem vilka kan och påpekar att planerade vägar bidrar till en 

kraftig risk för försämring, både för vuxna och barn.  

Sakägare hänvisar till Naturvårdsverkets definition på olägenhet för människor och 

påpekar att särskild hänsyn bör tas till olägenhet för personer som är känsligare än 

normalt.  
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Påpekar att det tidigare varit omständligt och kravfyllt för att få bygga i området, något 

som senare blivit lättare.  

Kommentar  

Se svar som angetts ovan för Sakägare 1.  

2.5.5  Gemensamt yttrande från 3 sakägare   

Befarar att vägen genom Gatekullen kommer bli kraftigt trafikerad med bilar som 

skjutsar elever till och från skolan och vid kvällsaktiviteter vilket de anser skapar en 

trafikfarlig situation på den smala och kurviga vägen, negativ miljöpåverkan samt en till 

stor grad försämrad boendemiljö. Föreslagna farthinder och cykelbanor anses inte vara 

tillräckliga för att förhindra att trafikanter väljer vägen genom Gatekullen.  

Påpekar att mopedtrafik mellan skola och centrum kommer ske genom Gatekullen vilket 

ytterligare påverkar trafiksituationen negativt.  

Sakägare anser att placeringen av en skola i ett befintligt natur- och rekreationsområde 

starkt påverkar natur, miljö och boendemiljö.  

Kommentar  

Kommunen hänvisar till framtagen trafikutredning och de bedömningar samt åtgärder 

som beskrivs där. De åtgärder som planeras enligt trafikutredningen syftar till att göra 

gaturummen så säkra som möjligt för alla trafikanter. Eftersom Gatekullen är en 

återvändsgata och hastigheten låg anses det tryggt för cyklister att röra sig i 

blandtrafik.   

Arbete med utformningen av skolan pågår parallellt med detaljplanen och så som den 

nu projekteras innebär att mopedparkering förläggs väster om skolbyggnaden.  

Det är inte tillåtet att köra moped klass 1 på gång- och cykelbana eller inom 

skolgården, vilket innebär att det blir en ordningsfråga om någon väljer att göra så.  

Läget för skolans och skolgårdens placering gör det mycket otillgängligt att ta sig från 

GC-stråket öster om skolan med moped till mopedparkering väster om byggnaden, 

vilket gör att ordningsfrågan blir välbevakad.   

För svar angående kommunens val av placering för ny skola samt påverkan på natur- 

och rekreationsvärden – se samrådsredogörelsen.  

2.5.6  Gemensamt yttrande från 2 sakägare  

Samma yttrande som 2.5.5 Gemensamt yttrande från 3 sakägare  

Utöver det gemensamma yttrandet tillkommer även ett separat yttrande från 2 sakägare  

Befarar att nedtagningen av skog för byggnationen av skolan samt dammars och dikens 

täthet kommer orsaka problem med dagvattenhanteringen. Befarar också att öppna 

diken, svackdiken samt dammar inte kommer underhållas tillräckligt för att undvika 

problem med dagvattnet.  

Anser att vattnets planerade avrinningsväg samt övergångar från diken till 

huvudledningar inte redovisas tillräckligt.  
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Kommentar  

Framtagen dagvatten- och skyfallsutredning med bilagor redovisar förslag på hur 

dagvatten och skyfall kan tas om hand, utifrån detaljplanens illustrerade 

byggnadsförslag och markanvändning. I framtagen VA- och dagvattenutredning och 

tillhörande bilagor beskrivs lösningarna mer utförligt. Andra lösningar kan vara 

godtagbara. Exploatören ska redovisa valda lösningar för kommunen i det vidare 

arbetet efter detaljplanen. En förutsättning i detta utredningsarbete har varit att skydda 

nedströms belägna områden.   

Kommunen noterar synpunkten om oro för brister i skötseln.  

2.5.7  Sakägare 4  

Anser att buller under byggtid och från skolverksamhet kommer påverka boendemiljön 

negativt.  

Anser att ökad trafik kring Torpadalsbacken kommer skapa farliga trafiksituationer.  

Befarar att fastighetens attraktion kommer minska och därmed värdet.  

Påpekar att utsikten från tomt kommer försämras samt att insynen från skolan kommer 

bli stor. Djurlivet befaras försvinna från närområdet.   

Befarar att möjlighet till rekreation och lek i skogen samt accessen till naturen i 

allmänhet och Häcksjöområdet i synnerhet kommer försvinna. Anser att kommunen inte 

följer Vision 2025.  

Anser sig tvingade att flytta och kommer att kräva att kommunen löser in fastigheten 

vid nuvarande förslag.  

Kommentar  

Naturvårdsverket har riktvärden för buller från en byggplats. Riktvärdena innebär 

bland annat lägre ljudnivåer under nätter och helger än vardagar. Det är byggherrens 

ansvar att se till att ljudnivåerna ligger under riktvärdena för buller från byggplatser. 

Kommunens miljöenhet är lokal tillsynsmyndighet över Naturvårdsverkets riktvärden 

för buller från byggplatser.  

Kommunen hänvisar till framtagen trafikutredning och den bedömning som gjorts där 

samt de åtgärder som föreslås och som kommunen avser att genomföra.  

En ny, modern skola och idrottshall i naturskönt område och med stor varierande 

skolgård bedöms stärka attraktiviteten omkring Norra Hallsås.   

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan vägs allmänna och enskilda intressen mot 

varandra. Det ska även tas hänsyn till om planläggning innebär betydande olägenhet. 

Enskilda intressen och olägenheter kan vara försämrad insyn och utsikt. Lerums 

kommuns översiktsplan ÖP2008 anger att Norra Hallsås/detaljplaneområdet är ett av 

kommunens utbyggnadsområden vilket visar att förtätning av området kan förväntas 

ske. Detaljplaneområdet sker också i anslutning till befintlig bebyggelse. I detaljplanen 

har kommunen vidtagit åtgärder för att minska olägenheter i form av insyn och 

försämrad utsikt för angränsande fastigheter. Det totala avståndet mellan tillåten 
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byggrätt för ny skola och fastighetsgräns mot bostadshusen i Torpadal utgör ca 30 

meter, varav 10 meter är allmän naturmark. Skolgatan kommer att anläggas på en 

lägre marknivå än marknivån för bostadshusen inom Torpadal, vilket minskar påverkan 

på bostadsmiljön. I den södra delen av skolans fastighet har planbestämmelser (a1 och 

n4) lagts till som syftar till att bevara naturmarkskaraktären, vilket bedöms positivt för 

husen omkring Torpadalsbacken. Kommunen har gjort avvägningen mellan allmänna 

och enskilda intressen, och bedömt att det allmänna intresset att tillskapa en ny skola 

väger tyngre än det enskilda intresset. Den ökade insynen och minskade utsikten är en 

konsekvens vid förtätning men är inte att se som betydande olägenhet enligt plan- och 

bygglagen.  

Möjlighet för rekreation kvarstår då kommunen anlägger en gång- och cykelbana som  

ansluter till bevarade stigar inom planområdet, som i sin tur ansluter till vandringsleder 

utanför planområdet vidare norrut mot Häcksjön.   

Naturvärdesinventeringar och artskyddsutredning har tagits fram, se 

samrådsredogörelsen.  

En fastighetsägare kan kräva inlösen av hela eller en del av sin fastighet när beslut 

leder till att användningen av fastigheten synnerligen försvåras, exempelvis om mark i 

en detaljplan regleras till förmån för allmänna eller gemensamma ändamål. Plan- och 

bygglagen innehåller inga regler om inlösen till följd av att en befintlig fastighet 

drabbas av störningar i samband med planläggning av ett närområde.  

2.5.8  Sakägare 5  

Ifrågasätter kommunens arbetsgång då de anser att sakägare och andra intressenter inte 

fått komma till tals samt att kommunen inte tagit hänsyn till sina egna utredningar.  

Anser att accessen till naturen kommer påverkas negativt, och att kommunen inte tagit 

hänsyn till rekreationsutredningen. Menar att södra delen av området bör lämnas orört 

samt att en tillräckligt bred skogsyta väster om huvudleden bör behållas.  

Anser att skolbyggnaden bör placeras i norra delen av området.  

Anser att buffertzonen till väster om skolbyggnaden bör utökas till 50-80 meter.  

Påpekar att den utsikt de har i dagsläget kommer bli förstörd samt att insyn från skolan 

kommer bli ett problem.  

Påpekar att terrassering av marken inte är att bygga ”på naturens villkor”, samt att 

djurlivet kommer påverkas negativt.  

Anser att bullernivån från trafik och skola kommer påverka boendemiljön negativt och 

att ökad trafik kring Torpadalsbacken och Torpadalsstigen kommer skapa farliga 

trafiksituationer.  

Anser att fastighetsvärdet kommer påverkas negativt samt att delar av tomten kommer 

bli oanvändbara.  

Anser att kommunen inte följer Vision 2025 och kommer att kräva att kommunen löser 

in fastigheten vid nuvarande förslag.  
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Påpekar att vägnätet i Torpadal och gångvägen från Gatekullen är för branta för 

räddningstjänsten vilket gör att de inte kan komma åt skolbyggnader placerade på södra 

delen av tomten.  

Påpekar att befintliga gångstråk som försvinner inte ersätts. Dessa gångstråk föreslås 

göras flisade med låga belysta pollare. En spårcentral föreslås också anläggas.  

Anser att en skola för F-6 vore mer lämpligt. Föreslår att kommunen tar ett helhetsgrepp 

kring Knappekulla, Gymnasiet och Lerums Arena för 7-9 samt särskola.  
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Granskningsutlåtande  

Kommentar  

Vid ett standardförfarande är formen för samråd inte reglerat i plan- och bygglagen 

(PBL), förutom vilka som ska delta. Därför kan samrådets form variera från fall till fall 

och behöva anpassas till den aktuella situationen. Samrådet kan exempelvis genomföras 

genom utskick, offentliga möten eller möten på den aktuella platsen. På grund av 

covid19 pandemin valde kommunen att inte genomföra något möte i samrådet.  

Samrådshandlingarna fanns däremot tillgängliga på kommunens hemsida, kommunen 

annonserade om samrådet i tidningar och sakägare fick information i brevlådan.   

Inom arbete med detaljplan tas flertalet utredningar fram. I rekreationsutredningen 

anges rekommendationer, varav några kommunen inte bedömde möjliga att realisera. 

Se samrådsredogörelsen för mer information.   

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan vägs allmänna och enskilda intressen mot 

varandra. Det ska även tas hänsyn till om planläggning innebär betydande olägenhet. 

Enskilda intressen och olägenheter kan vara försämrad insyn och utsikt. Lerums 

kommuns översiktsplan ÖP2008 anger att Norra Hallsås/detaljplaneområdet är ett av 

kommunens utbyggnadsområden vilket visar att förtätning av området kan förväntas 

ske. Detaljplaneområdet sker också i anslutning till befintlig bebyggelse. I detaljplanen 

har kommunen vidtagit åtgärder för att minska olägenheter i form av insyn och 

försämrad utsikt för angränsande fastigheter. Det totala avståndet mellan tillåten 

byggrätt för ny skola och fastighetsgräns mot bostadshusen i Torpadal utgör ca 30 

meter, varav 10 meter är allmän naturmark. Skolgatan kommer att anläggas på en 

lägre marknivå än marknivån för bostadshusen inom Torpadal, vilket minskar påverkan 

på bostadsmiljön. I den södra delen av skolans fastighet har planbestämmelser (a1 och 

n4) lagts till som syftar till att bevara naturmarkskaraktären, vilket bedöms positivt för 

husen omkring Torpadalsbacken. Kommunen har gjort avvägningen mellan allmänna 

och enskilda intressen, och bedömt att det allmänna intresset att tillskapa en ny skola 

väger tyngre än det enskilda intresset. Den ökade insynen och minskade utsikten är en 

konsekvens vid förtätning men är inte att se som betydande olägenhet enligt plan- och 

bygglagen.  

Möjlighet för rekreation kvarstår då kommunen anlägger en gång- och cykelbana som 

ansluter till bevarade stigar inom planområdet, som i sin tur ansluter till 

vandringsleder utanför planområdet vidare norrut mot Häcksjön. Kommunen kommer 

inte att göra flisade gångstråk utan de stigar som bevaras behåller nuvarande utseende.   

Naturvärdesinventeringar och artskyddsutredning har tagits fram, se 

samrådsredogörelsen.  

En fastighetsägare kan kräva inlösen av hela eller en del av sin fastighet när beslut 

leder till att användningen av fastigheten synnerligen försvåras, exempelvis om mark i 

en detaljplan regleras till förmån för allmänna eller gemensamma ändamål. Plan- och 

bygglagen innehåller inga regler om inlösen till följd av att en befintlig fastighet 

drabbas av störningar i samband med planläggning av ett närområde.  

En ny, modern skola och idrottshall i naturskönt område och med stor varierande 

skolgård bedöms stärka attraktiviteten omkring Norra Hallsås.   
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Inför granskning tydliggjordes planhandlingarna kring var och hur det är lämpligt att 

bygga inom planområdet. Det lades också till planbestämmelser för att bevara 

naturmarkskaraktär inom delar av skolans fastighet.  

Trafikbuller från Skolgatan och dess påverkan på bostäder framkommer i detaljplanens 

bullerutredning. Utredningen visar att inga bostäder påverkas av överskridna 

riktvärden.   

Kommunen hänvisar till framtagen trafikutredning och de bedömningar som gjorts där.  

Kommunen har haft en dialog med Räddningstjänsten som är nöjda med de två infarter 

från norr till skolan som de kan använda.   

Angående kommunens val av storlek och placering för ny skola, se 

samrådsredogörelsen.  

2.5.9  Sakägare 6  

Samma yttrande som 2.5.5 Gemensamt yttrande från 3 sakägare  

Utöver det gemensamma yttrandet har även ett enskilt yttrande inkommit.  

Föreslår att lägga skolprojektet vid Riddarsten, ovanför scoutstugan där elljusspåret 

börjar och flytta elljusspåret till nuvarande planområde.  

Kommentar  

Angående kommunens val av storlek och placering för ny skola, se 

samrådsredogörelsen.  

2.6  Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende, intresseföreningar m fl.  

2.6.1  Lerums Naturskyddsförening  

Lerums naturskyddsförening tillstyrker planförslaget men vill framhålla följande.  

Anser att områdets naturvärde borde ha klassats i kommunens naturvårdsprogram.  

Att exploateringen av planområdet inte minskar den lokalt begränsade populationen av 

större vattensalamander. Att ambitiösa kompensationsåtgärder genomförs även utanför 

planområdet i det tänkbara lokala reviret för större vattensalamander.  

Anger att på grund av områdets läge inom Norra Hallsås är det troligt att en alternativ 

användning skulle vara bostadsbebyggelse. LNF avstår därför från att begära att 

området ska bevaras med hänsyn till naturvärdet. Anser däremot att det finns anledning 

att ifrågasätta om detta är bästa alternativet från miljösynpunkt för etablering av en ny 

skola i nordöstra delen av Lerums tätort. Påpekar risken för ökad fordonstrafik med 

hänsyn till platsens förutsättningar.  

Att det är väsentligt att eventuella föroreningar efter den skjutbana som funnits i Norra 

Hallsås åtgärdas i påverkansområdet som tidigare beskrivits i yttrande från LNF.  

Påpekar att det redan i nuläget är problem med vattenavrinningen i Hallsåsområdet vid 

stor nederbördsmängd. Vidare att problem med vattenavrinningen och översvämning 

kommer att accelerera om inte omfattande system för omhändertagande av dagvattnet 

konstrueras.  

I övrigt hänvisar Lerums Naturskyddsförening till tidigare yttrande i ärendet 2021-0114.  

Kommentar  
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Synpunkterna noteras.  

Framtagen artskyddsutredning har summerat planförslagets påverkan på skyddade 

arter och angivit föreslagna skyddsåtgärder, bland annat för den större 

vattensalamandern. Detta innefattar bland annat skötselåtgärder på den större, 

befintliga dammen vid Huldravägen samt en spridningsväg mellan planområdet och 

den befintliga dammen.   

Hänvisar till samrådsredogörelsen angående kommunens val av placering för ny skola.  

Mellan samråd och granskning har en miljöteknisk markundersökning tagits fram och 

en sammanfattning av den återges i planbeskrivningen, sida 45. I plankartan finns en 

upplysning som anger att Vid framtida markarbeten i närheten av konstaterade 

förhöjda föroreningshalter ska schaktprover utföras för att avgränsa och avlägsna 

föreningen.   

Framtagen dagvatten- och skyfallsutredning med bilagor redovisar förslag på hur 

dagvatten och skyfall kan tas om hand, utifrån detaljplanens illustrerade 

byggnadsförslag och markanvändning. I framtagen VA- och dagvattenutredning och 

tillhörande bilagor beskrivs lösningarna mer utförligt. Andra lösningar kan vara 

godtagbara. Exploatören ska redovisa valda lösningar.   

Med i rapporten föreslagna lösningar påverkas inte omkringliggande områden negativt 

vid skyfall. Områden nedströms får inte ett ökat flöde jämfört med befintliga 

förhållanden.  

2.6.2  Torpadals vägsamfällighet  

Trafik  

Anser att detaljplanens trafikutredning bör ta fram analys och förslag på åtgärder även 

inom Torpadal. Fokus bör då vara på gång och cykel men även mopedburna trafikanter. 

Anser att säkra skolvägar är en kommunal angelägenhet, oavsett om väghållningen är 

enskild, kommunal eller statlig. Påpekar att det inte går att bortse att aktuell detaljplan 

har en påverkan på Torpadal, med de tre anslutande vägarna intill planområdet. Påpekar 

att förbättringar på vägnätet inom Torpadal kan göras i samverkan mellan kommunen 

och Torpadals vägsamfällighet.   

Påpekar att bygga hinder i anslutningspunkter mot Torpadals vägnät som syftar till att 

hindra och eller försvåra nyttjande av vägarna inom Torpadal strider mot det naturliga 

valet om kortaste vägval samt även kommunala styrdokument för säkra skolvägar och 

lokalgators utveckling inom Lerums kommun.  

Lyfter att inom ramen för pågående va-projekt i Torpadal utför vägsamfälligheten i 

samverkan med kommunen åtgärder som syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt skapa 

förutsättningar för att sänka krön, öka siktlinjer samt bredda körytan med bättre 

möjlighet att till exempel hantera mötande trafiksituationer. Vägsamfälligheten utför 

även i egen regi arbeten med att uppgradera vägarnas belysning till minst kommunal 

standard.  

Påpekat att det i trafikutredning daterad 2021-09-30 anges det felaktigt att infart från  

Häradsvägen är skyltade med 20 km/h. Hastigheten inom Torpadal regleras sedan en tid 

med skyltning rekommenderad hastighet inom området 30 km/h. Antagande om att som 

underlag för analys kan antas att bilar framförs med hastighet understigande 20 km/h är 

sannolikt inte korrekt. En högre medelhastighet bör antas i fortsatt analys.  
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Påpekar att trafikutredningen visar att kortast resväg från centrala delar av Lerum går 

via Torpadal. Konsekvenser av detta faktum bör ingå i trafikutredningen och dess 

trafikförslag.  

Vidare att befintlig förbindelse mellan Skogshöjden och Torpadalsstigen behöver vara 

öppen som räddningsväg både under byggtid och efter. En bom vid korsningen 

Torpadalsstigen-Skogshöjden kan inte utan vidare analys anses vara långsiktigt hållbart. 

Etablering av en målpunkt i planerad storleksordning är inte rimligt i slutet av en 

återvändsgränd både för lokaltrafik och allmänhet.  

Vägsamfällighetens påpekar också att kommunen bör utreda och förtydliga:  

• Huruvida Räddningstjänsten kräver öppen förbindelse med Torpadal på grund 

av åtkomst till Torpadal eller på grund av en andra åtkomst till den planerade 

verksamheten.  

• Om hämta/lämna-trafiken kan åka in via Torpadal och ut via Norra Hallsås för 

beslut om åtgärder för utformning av trafikåtgärder.  

• En analys av trafiklösningar där vägarna genom Torpadal öppnas för genomfart 

så väl enkelriktat som dubbelriktat i olika kombinationer samt där även stråk för 

gc-trafik ingår.  

• Naturliga kopplingar mot Häcksjöbäcksvägen och Skogshöjden via  

Torpadalsstigen samt mot Häradsvägen via Torpadalsstigen och 

Torpadalskrönet mot planområdet med avseende på gc-vägar.  

Naturmark  

Anser att det bör planläggas för ett användbart stråk med naturmark mellan skolområde 

och befintlig bebyggelse. Anser att storleksordningen 50-80 m kan vara relevant.  

Anser att planförslaget inte stödjer en upplevelse av ridå i form av naturmark, som 

kunde vara tillgänglig för allmänheten. Hänvisar till den skogsnära karaktären i Norra 

Hallsås.   

Stråk  

Anser att det bör planläggas för möjlighet till naturlig anslutning av gc-stråk mellan 

Skolvägen och Torpadalskrönets förlängning. Detta genom att anpassa planerade ytor 

för våtmark och prickmark i denna naturliga nod.  

Kommentar  

Kommunen hänvisar till framtagen trafikutredning och de bedömningar som gjorts där. 

Det kommer troligtvis enbart vara elever och personal som bor i Torpadal som kommer 

anlända till skolan från detta håll. Med den låga hastigheten och begränsade 

trafikmängden anses det trafiksäkert nog för oskyddade trafikanter att röra sig i 

blandtrafik  

Analysen påverkas inte av att vägen är skyltad 20 eller 30 km/h. Detta eftersom restiden 

i stor grad påverkas av möten där man behöver vänta på varandra. Terrängen i 

området och vägens begränsade standard medför också att hastigheterna troligtvis blir 

lägre än 30 km/h på den aktuella sträckan, trots ny skyltning.  

Enligt tabell 9 i trafikutredningen är vägen via Kring-Alles kortast i km, följt av 

Torpadal och sen Skogshöjden. Tabellen redovisar också en uppskattning i tid, där det 
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för Torpadal anges att ”Vägarnas standard och terrängen i området leder ofta till ännu 

lägre hastigheter. Eftersom vägarna är smala innebär mötande trafik också en 

restidsförlust, vilket innebär att restiden i praktiken är mer än 4 minuter.  

I nuläget finns en förbindelse mellan Skogshöjden och Torpadalsstigen, som utgör en 

räddningsväg. Denna förbindelse, inklusive vägbom, kommer att finnas kvar. Detta har 

varit en förutsättning för trafikutredningen, som visar att Skogshöjden har kapacitet för 

den tillkommande trafiken.  

Räddningstjänsten är nöjd med de två infarter från norr till skolan som planen 

möjliggör.  

Det har inte bedömts lämpligt att avsiktligt leda trafik genom Torpadal mot skola och 

idrottshall. Skogshöjden har en hög kapacitet och god standard, vilket än en 

förutsättning för aktuell detaljplan.  

Angivna kopplingar från Torpadalsstigen och Torpalskrönet har inte ingått i aktuellt 

planuppdrag.  

Mellan samråd och granskning tillkom allmän naturmark mellan Torpadal och skolans 

fastighet. Syftet med detta har inte varit att skapa tillgänglighet för allmänheten att röra 

sig längs med dessa fastigheter, utan endast att öka avståndet mellan skolan och 

fastigheterna. Ett ännu större avstånd bedöms inte lämpligt då planförslagets 

utformning syftar till att bevara ett större, sammanhängande naturområde norr om 

skolans fastighet. Denna yta topografiskt svårare att använda för skolans ändamål och 

samtidigt återfinns här högre naturvärden, våtmark och värdefulla miljöer för groddjur. 

För att skolans fastighet ska uppfylla statliga rekommendationer för friyta behöver den 

ha den utbredning som framgår i planförslaget.  

2.6.3  Gemensamt yttrande från 9 boende  

Samma yttrande som 2.5.5 Gemensamt yttrande från 3 sakägare  

2.6.4  Boende 1   

Påpekar att hastigheten ökat på Skogshöjden sedan farthinder i höjd med Höjdenvägen  

tagits bort och anser att hastigheten bör sänkas igen. Ställer sig frågande till 

möjligheterna att ta sig ut på Skogshöjden från tvärgatorna vid hög trafik.  

Kommentar  

Aktuell utredning har påvisat lämpliga åtgärder för Skogshöjden. Det framkommer i 

genomförandebeskrivningen vilka åtgärder som kommunen planerar att genomföra. Det 

är inte aktuellt med en ändrad skyltad hastighet på Skogshöjden. Guppet vid korsningen 

Skogshöjden/Höjdenvägen togs bort på grund av att ett närliggande hus fick problem 

med vibrationer från trafiken. Det kommer inte att ersättas.  

Korsningspunkterna längs Skogshöjden har analyserats i trafikutredningens 

kapacitetsberäkning, som generellt visar på låga belastningsgrader. Det visar att 

trafiken kommer att rulla på, alltså att trafikflödet i förhållande till kapaciteten i 

trafikrummet kommer vara bra.   

2.6.5  Boende 2  

Befarar att cyklister på väg från skolan kan skapa trafikfarliga situationer.  
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Föreslår att kommunen bygger till cykelvägar till befintliga vägar samtidigt de görs om 

för avlopp. Påpekar att vägföreningen inte har möjlighet att bekosta det.  

Kommentar  

Kommunen hänvisar till trafikutredningen och den bedömning som gjorts där angående 

påverkan på vägnätet i Torpadal. Vidare hänvisar till kommunen till de åtgärder som 

planeras att genomföras och som syftar till att allmänheten ska välja Skogshöjden som 

angöringsväg till skola och idrottshall.  

2.6.6  Boende 3  

Anser att naturen som Norra Hallsås marknadsfördes som vid inflytt kommer förstöras. 

Påpekar att det vid inflytt var problematiskt att få fälla träd på egen tomt, något som nu 

kommer ske i stor skala.  

Oroas över trafiksituationen under byggnationen.  

Anser att behovet för en ny idrottshall i kommunen inte finns.  

Anser att storleken på skolan samt placeringen på en höjd gör det sannolikt att elever 

kommer skjutsas med bil vilket påverkar miljön negativt.  

Föreslår att Knappekulla- och Aspenässkolan renoveras istället för nybyggnation av 

föreslagen skola, alternativt att mark kring Dergårdsgymnasiet utnyttjas för 

nybyggnation.  

Föreslår att marken där den gamla campingen låg används till byggnation av en ny 

idrottshall.  

Kommentar  

Det stämmer att träd kommer att tas ned inom skolans fastighet, för att göra plats åt 

gator, skola och skolgård. Men mellan samråd och granskning tydliggjordes plankartan 

över vilka ytor som kommunen bedömer lämpliga att, i så stor utsträckning som möjligt, 

bevara som naturmarkskaraktär inom skolans fastighet. Detaljplanen säkerställer 

samtidigt ett stort område som allmän naturmark.   

Angående kommunens val av placering och storlek på skola, se samrådsredogörelsen.   

En fullstor idrottshall krävs om alla dessa elever ska få sin undervisningstid i ämnet 

idrott. En fullstor hall som kan delas i två delar för skolundervisning. En fullstor 

idrottshall ger också möjlighet till en aktiv fritid för föreningslivet på kvällar och 

helger.   
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2.6.7  Boende 4  

Oroas över att trafiken på Gatekullen kommer öka vid hämtning och lämning vilket 

kommer störa och skapa en försämrad boendemiljö.  

Kommentar  

Kommunen hänvisar till framtagen trafikutredning och de bedömningar samt åtgärder 

som beskrivs där. Kommunens bedömning är att en mycket liten andel fordonstrafik 

kommer att köra mot skolan via Hallsås/Gatekullen och att de åtgärder som kommunen 

planerar kommer ha god effekt. Eftersom Gatekullen är en återvändsgata och 

hastigheten låg anses det tryggt för cyklister att röra sig i blandtrafik.   

2.6.8  Boende 5  

Påpekar att det rekreationsområde norr om nuvarande räddningsväg som förskolebarnen 

kallar ”Elefantberget”, som används av både barn, ungdomar och som övningsområde 

för räddningstjänsten, inte omnämns i planhandlingarna. Anser att det bör tillvaratas.  

Anser att nerhuggna träd bör kompenseras. Träd nära skolan bör behållas som naturliga 

skydd. Nedhuggna träd bör användas i form av träflis, lekredskap, sittplatser, kojor och 

odling.  

Anser att de naturliga nivåskillnaderna på platsen bör utnyttjas till samlingsplatser, 

amfiteatrar eller liknande.  

Anser att dagvatten bör tas om hand genom att andelen hårdgjorda ytor hålls till ett 

minimum alternativt att tak utformas med exempelvis sedumtak. Föreslår även 

halvgenomsläppliga ytor så länge hårda krav ställs på form och genomförande för god 

användning.  

Anser att lokaler ska ha smarta lösningar för samnyttjande av olika verksamheter.  

Kommentar  

Området norr om nuvarande räddningsväg ingår inte i aktuellt planuppdrag. En 

detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens 

syfte och genomförandetid.   

Enligt den ekosystemtjänstanalys och artskyddsutredning som tagits fram säkerställer 

nu detaljplanens genomförandebeskrivning att den allmänna naturmarken inom 

planområdet ska berikas med död ved. Detta har främst ett syfte för biologisk mångfald, 

men kan förstås även nyttjas i lek.   

Detaljplanen omfattar inte utformningen av skolgårdsmiljön, men kommunen tar till sig 

förslag om tillvaratagandet av naturen.   

Detaljplanen omfattar inte verksamhetens utformning av lokaler, men kommunen tar till 

sig förslag om flexibla lokaler.   
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Inom arbete med detaljplan har dagvatten- och skyfallsutredning tagits fram och 

baseras på hårdgjorda respektive icke hårdgjorda ytor. Kommunen undviker 

halvgenomsläppliga material med hänsyn till problem vid underhåll.   

2.6.9  Boende 6   

Anser att ett farthinder och ett övergångsställe bör placeras i korsningen mellan Backen 

och Skogshöjden.  

Kommentar  

Kommunen planerar en passage från Backen över Skogshöjden som byggs upp med 

refug i mitten och förstärkt belysning. Kommunen kommer inte att anordna ett 

övergångsställe eller förhöjning/farthinder. Det blir en liten sidoförskjutning för 

motorfordon och oskyddade trafikanter kan ta passagen i två steg och stanna till på 

refugen om så krävs.  

2.6.10 Boende 7  

Anser att den ökade trafiken i området till följd av skolskjuts kommer skapa en 

försämrad boendemiljö, då antalet barn i närområdet inte är tillräckligt för att fylla upp 

en skola i den storleken.  

Anser att de trafik- och fartsänkande åtgärder på mindre gator i ex. Hallsås och 

Torpadal inte kommer ge önskad effekt, utan boende i området kommer få både mycket 

trafik och hinder på vägarna. Om trafikanter tar den tänkta vägen runt området, kommer 

detta ge negativ påverkan på miljön genom ökad trafik.  

Anser att skolan bör placeras närmare centrum.  

Befarar att elever kommer gå över privata tomter på väg till och från skolan.  

Påpekar att Norra Hallsås såldes in som lugnt, skönt och naturnära område, och anser att 

etableringen av en skola i ett befintligt naturområde går emot de värdena.  

Befarar att dagvattnet kommer bli ett stort problem och anser att kommunen inte löser 

problematiken som finns. Anser också att det i dagvattenutredningen räknats fel 

alternativt att problemen inte förståtts. Oroas över kommunens upplevda oförmåga eller 

ointresse att lösa situationen.  

Oroas över lutningen på den planerade cykelbanan, samt det faktum att cykelbanan inte 

kommer ta den kortaste vägen mellan skola och Lerum centrum. Befarar att en eventuell 

cykelparkering vid Gatekullen kommer utsättas för stöld och skadegörelse och att detta 

gör att elever kommer välja att inte cykla.  

Kommentar  

Kommunen hänvisar till trafikutredningen och de bedömningar samt förslag på 

åtgärder som beskrivs.   

Angående kommunens val av placering och storlek på skola, se samrådsredogörelsen.   

Norra Hallsås är ett av kommunen utbyggnadsområden, som pekas ut i kommunens 

gällande översiktsplan ÖP2008. Även i samrådsversionen av den nya översiktsplanen 

pekas Norra Hallsås ut som utredningsområde. Det är alltså inte någon nyhet att 

kommunen planerar för ytterligare utbyggnad av området. Bakgrunden till kommunens 

val av placering för ny skola framgår i samrådsredogörelsen. Kommunen bedömer att 

platsen ger goda förutsättningar för en skola, där skolans verksamhet kan styra 
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utformningen av skolbyggnaden och att platsen skapar inbjudande utemiljö och 

omgivning.    

Kommunen bedömer att framtagen dagvatten- och skyfallsutredning utgör ett bra 

underlag för vidare arbete. Utredningen redovisar förslag på hur dagvatten och skyfall 

kan tas om hand, utifrån detaljplanens illustrerade byggnadsförslag och 

markanvändning. Andra lösningar kan vara godtagbara. Exploatören ska redovisa 

valda lösningar för kommunen i det vidare arbetet efter detaljplanen. En förutsättning i 

detta utredningsarbete har varit att skydda nedströms belägna områden.   

Platsens marknivå innebär att gångvägen söder om skolan ner mot Torpadalsbacken 

kommer vara brantare än vad som utgör en tillgänglig lutning. Cykelparkering kommer 

endast att uppföras intill skolbyggnaden, med hänsyn till risken för skadegörelse.  

2.6.11 Boende 8  

Samma yttrande som 2.5.5 Gemensamt yttrande från 3 sakägare  

Utöver det gemensamma yttrandet har även ett enskilt yttrande inkommit.  

Påpekar att det bör finnas goda möjligheter till tillfällig parkering och vändning 

alternativt genomfart vid alla områden som är den kortaste vägen för lämning och 

hämtning vid skolan, särskilt vid Västra Gatekullen.  

Påpekar att trafiken med distributionsbilar ökat markant de senaste åren på grund av 

näthandel.  

Föreslår en stig alternativt gång/cykelväg från skolans södra sida som passerar 

gång/cykelvägen mellan Torpadal och Gatekullen för att sedan ansluta till krönet av 

Kring-alles väg.  

Kommentar  

Kommunen hänvisar till framtagen trafikutredning och de bedömningar samt åtgärder 

som beskrivs där.   

Inom arbete med trafikutredningen har olika anslutningar för gång-och cykelväg 

analyserats men inte bedömts lämpliga, inklusive en sådan som skulle ansluta till krönet 

av Kring-Alles väg.   

2.6.12 Boende 9  

Anser att den ökade trafiken i området kommer medföra störning för de boende samt 

farliga trafiksituationer. Anser att vägnätet generellt i bostadsområdet är 

underdimensionerat för de boende redan idag. Påpekar att området såldes in som 

naturnära boende.  

Anser att skolan bör placeras mer centralt.  

Kommentar  

I framtagen trafikutredning framgår att Skogshöjden bedöms ha en god kapacitet, även 

för ytterligare exploateringar efter aktuell detaljplan. Det är inte heller någon nyhet att 

kommunen planerar för utbyggnad av Norra Hallsås, detta framkommer i såväl 

kommunens gällande översiktsplan ÖP2008 som i samrådsversionen av den nya, 

kommande översiktsplanen.  

Angående kommunens val av placering av ny skola, se samrådsredogörelsen.   
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2.6.13 Boende 10  

Anser att ett farthinder och ett övergångsställe bör placeras i korsningen mellan Backen 

och Skogshöjden.  

Kommentar  

Kommunen planerar en passage från Backen över Skogshöjden som byggs upp med 

refug i mitten och förstärkt belysning. Kommunen kommer inte att anordna ett 

övergångsställe eller förhöjning/farthinder. Det blir en liten sidoförskjutning för 

motorfordon och oskyddade trafikanter kan ta passagen i två steg och stanna till på 

refugen om så krävs.  

2.7  Övriga  

2.7.1  Swedavia  

Swedavia, Göteborg Landvetter Airport har ingen erinran mot rubricerat planförslag.  

Kommentar  

Yttrande noteras.   

3 Ändringar i planförslaget  

Detaljplanens planbeskrivning och genomförandebeskrivning har kompletterats och 

tydliggjorts avseende:  

• Artskydd 

Artskyddsutredningen har förtydligats och kompletterats med ytterligare resonemang 

för att besvara de synpunkter som Länsstyrelsen lämnat inom ramen för samråd enligt 

12 kap 6 § Miljöbalken (Länsstyrelsens ärendenummer: 522-12238-2021).   

Planbeskrivningen har tydliggjorts avseende skyddsåtgärder för groddjur och fåglar, 

enligt de synpunkter Länsstyrelsen lämnat inom ramen för samråd samt de villkor 

Länsstyrelsen förelägger kommunen att göra i samband med genomförande av 

detaljplanen.   

• Kollektivtrafik 

Planbeskrivningen har tydliggjorts avseende turtäthet. Trafikutredningen gör en 

jämförelse med ökad turtäthet mot nuläget för att se vilken påverkan det har i antalet 

fordonsrörelser. I planbeskrivningen tydliggörs att detta endast är en jämförelse och att 

kommunen kommer fortsätta sin dialog med Västtrafik angående turtäthet.  

• Geoteknik 

Geoteknisk utredning har tydliggjorts avseende stabilitet vid groddjursdamm.  

Genomförandebeskrivningen har kompletterats med angivelse om åtgärder i 

bergsslänter utanför planområdet.  

Sektor samhällsbyggnad  
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Nermina Ombasic         Anna Samuelsson  

planarkitekt  planchef  
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