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Inledning 

Kommunledningskontoret fick 2018- 04-09 av kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en detaljplan 

för ny förskola på del av fastigheterna Lövnäs 1:166 och Hallersrud 1:67. 

Planens syfte 

Syftet med planen är att möjliggöra för förskoleverksamhet i området. Som behovet ser ut för 

närvarande planeras för en till två förskolor om totalt 12 avdelningar. Med anledning av att 

behoven kan komma att förändras ska planen vara flexibel och kunna inrymma förskola eller 

skola i olika åldrar.  

 

Planförfarande 

Planen är inte förenlig med gällande översiktsplan och upprättas med ett utökat planförfarande 

enligt PBL 2010:900.  

 

Vad är en samrådsredogörelse 

Samrådsredogörelsen ska innehålla en sammanställning av inkomna synpunkter under 

samrådstiden samt en redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med anledning 

a synpunkterna. Av samrådsredogörelsen ska det framgå vilka synpunkter som inte kunnat beaktas 

och skälen till detta. 

Så har samrådet genomförts 

Samrådshandlingar 

Samrådsörslag till detaljplan för Lövnäs förskola godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott 

2018-11-20 

Samrådshandlingarna består av: 

• Plankarta med bestämmelser och grundkarta  

• Planbeskrivning 

• Behovsbedömning 

• Fastighetsförteckning 

• Trafikutredning 

• Naturvärdesinventering 

• Geoteknisk undersökning 

• Dagvattenutredning 

 

Remiss 

Planförslaget (Samrådshandling 2018-11-20) har varit utsänt på remiss under tiden 2018-11-26 tom 

2018-12-31. Utskicket har sänts till sakägare och remissinstanser enligt sändlista. Planförslaget har 

kungjorts i NWT och samrådshandlingarna har under samrådstiden funnits tillgängliga på 

kommunens hemsida, i kommunens kontaktcenter samt biblioteket. 

Samrådsmöte  

Samrådsmöte hölls i kommunhuset 3 december 2018. Minnesanteckningar från mötet bilägges 

samrådsredogörelsen. 
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Minnesanteckningar för samrådsmöte finns bifogat i slutet av samrådsredogörelsen 

 

Sammanfattning av samrådet 

Följande instanser/sakägare har angett att de inte har något att erinra 

Ellevio 

Servicenämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Förändringar av planen p.g.a. inkomna synpunkter 

 

Planbeskrivning: 

• Lagt till bullerutredningen, översiktlig bedömning och skuggstudie av luftkvalitet under 

kapitlen Övriga handlingar av intresse samt Tekniska utredningar 

• Lagt till grönstrukturplanen under kapitlet Övriga handlingar av intresse 

• Ändrat syftet gällande antal avdelningar till antal barn istället 

• Uppdaterat tidsplanen 

• Texten om att naturmarken fungerar som en skyddande och avgränsande barriär har 

tagits bort i kapitlet om bebyggelse och gestaltning 

• Text om byggnadernas höjd gällande påverkan på områdets gestaltning och skuggning 

har lagts till under bebyggelse och gestaltning 

• Kompletterat kapitlet om buller 

• Kompletterat texten om vatten och avlopp 

• Ändrat till förskolan och förskoleplatser, tidigare skolan och skolplatser, under kapitlet 

Konsekvenser av planens genomförande 

Plankarta: 

• Grundkartan har kompletterats med aktualitetsdatum samt traktnamn. 

Kvarstående synpunkter och ställningstagande 

Synpunkter som kvarstår efter samrådsskredet: 

• För hög tillåten byggnadshöjd 

• Trafiksituationen 

• Detaljplanens utformning och de kommande byggnadernas möjliga placering 

• Gång- och cykelvägens placering 

• Detaljplanens lokalisering 

 

Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda: 

Maria Sjöqvist 

Niklas Oscarsson 

Lena Bäcklund Gillstedt och Peder Gillstedt 

Ann Ullström och Peder Karlsson 

Christina Jakobsson 

Filip Andersson och Sara Notes 

 

Vad händer efter samrådet 
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Synpunkterna från samrådet används för att vidareutveckla detaljplanen. Därefter ställs den nya 

versionen ut ytterligare en gång och under utställningstiden ges ytterligare en chans att lämna 

synpunkter i form av granskningsyttranden. När utställningen är genomförd kompletteras 

handlingarna ännu en gång och därefter antas översiktsplanen av kommunfullmäktige. 

 

Inkomna yttranden med kommentarer 

Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Förslag till detaljplan för Lövnäs förskola, Hammarö kommun  

D175a  

Ärendet  

Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med utökat förfarande den 20 november 2018, har 

översänts för samråd enligt 5 kap. 7 och 11 §§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget 

har behandlats i samråd med företrädare för Trafikverket och berörda enheter inom Länsstyrelsen 

vid planberedning den 14 december 2018.  

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för byggnation av förskola/skolverksamhet.  

Länsstyrelsens roll  

Enligt 5 kap. 7 § PBL ska ett utökat förfarande tillämpas om ett förslag till en detaljplan är av 

betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan eller inte är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens 

granskningsyttrande över denna.  

Länsstyrelsen ska enligt 5 kap. 14 § PBL vid samråd särskilt:  

1. ta till vara och samordna statens intressen,  

2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 

5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med 

gällande bestämmelser,  

3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller 

flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och  

4. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till människors 

hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Under samrådet ska 

länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap.  

 

Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om 

det behövs från allmän synpunkt.  

Länsstyrelsen har dessutom ansvar att tidigt i planeringsprocessen förvarna om det finns risk för att 

planen tas in för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL.  

Behovsbedömning  

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 

denna bedömning.  
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Miljökvalitetsnormer  

Luft  

Av planbeskrivningen framgår det att miljökvalitetsnormer för luft inte överskrids. Länsstyrelsen anser 

att det fortsatta planarbetet ska beskriva förslagets påverkan på miljökvalitetsnormerna för luft, 

vilket i dagsläget saknas. Det bör föras ett resonemang kring närheten till Lövnäsleden som är en 

väl trafikerad väg som ligger i anslutning till planområdet. Kommunen bör även genomföra en 

spridningsberäkning för PM10 och dygn samt för kvävedioxid och dygn samt timme inom det 

aktuella planområdet. De framräknade föreningshalterna bör ställas i relation till aktuella normer 

samt Världshälsoorganisationens riktlinjer och/eller Naturvårdsverket preciseringarna för ”Frisk Luft”. 

Effekterna på barns hälsa bör beskrivas utifrån dessa jämförelser eftersom barn är extra känsliga 

mot luftföroreningar och är därmed en utsatt målgrupp.  

Kommentar: Kompletterar till handlingarna en Preliminär bedömning av PM10 och 

NO2 för detaljplaner som visar utifrån vad vi gjort bedömningen av att 

miljökvalitetsnormerna för luft ej överskrids för planområdet. 

Hälsa och säkerhet  

Buller  

Kommunen baserar sitt resonemang kring buller på tidigare utredningar utförda för andra 

planområden än det nu aktuella. Länsstyrelsen anser att en bullerutredning för aktuell lokalisering 

behöver tas fram. Bedömningsgrunden för förskolor/skolors skolgård ska baseras på 

Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik”. För delar 

av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet ska 50 dBA ekvivalent ljudnivå 

och 70 dBA maximal ljudnivå uppfyllas. Kommunen ska redovisa vilka åtgärder man ska vidta för 

att uppfylla bullerkraven och eventuella åtgärder som till exempel bullerplank ska regleras genom 

planbestämmelser.  

För att minska ljudnivåerna och halterna av luftföroreningar inom planområdet kan Hammarö 

kommun anlägga en bullervall mellan Lövnäsleden och verksamheten. Massorna för en sådan vall 

bör ha föroreningshalter under Naturvårdsverkets kriterium för ”mindre än ringa risk”. 

Kommentar: En bullerutredning har utförts på planområdet som visar att 

planområdet utan bullerdämpande åtgärder klarar högsta tillåtna ljudnivåer för 

undervisningslokaler inomhus utan att fönster av bättre ljudklass behöver installeras 

ekvivalent ljudnivå 30 dB(A) och vid fasad då en ekvivalent ljudnivå på 52 dB(A). 

Planområdet klarar också riktvärdena skolgårdar, ekvivalent ljudnivå 50 dB(A). 

Prövningsgrundande synpunkter  

Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10 § PBL ta in en detaljplan för prövning. Länsstyrelsen kan 

av det nu aktuella planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden inte se att de föreslagna 

åtgärderna kommer att föranleda någon prövning under förutsättning att frågorna kring buller 

utreds enligt ovan.  

Verksamhetschef Torben Ericson har fattat beslut i detta ärende. Planhandläggare Meda 

Andersson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har plan- och 

bostadshandläggare Amanda Bäckström medverkat. 
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Lantmäteriet 

YTTRANDE  

2018-11-29  

Dnr LM2018/001248  
 
Detaljplan för Lövnäs förskola, Hammarö kommun  

Ert ärende: dnr 2018/72  

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2018-11-20) har följande 

noterats:  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

-  

Delar av planen som bör förbättras  

-  

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 

bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)  

Grundkarta  

• Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan 

saknas.  

• I grundkartan saknas TRAKTNAMN. Det är viktigt att fullständiga fastighetsbeteckningar redovisas 

i grundkartan för att göra det lätt för den som är berörd av planen att hitta respektive fastighet på 

plankartan.  

 

Huvudmannaskap När huvudmannaskapet i planen är kommunalt behöver ingen plan-

bestämmelse om huvudmannaskap finnas eftersom kommunalt huvudmannaskap är huvudregel 

och är bestämt direkt i plan och bygglagen.  

Teknisk försörjning Det framgår inte huruvida verksamhetsområdet för vatten och avlopp behöver 

utvidgas. Det framgår inte heller huruvida anslutningsavgift för anslutning till kommunalt vatten- 

och avloppsnät kommer tas ut i bygglovsskedet.  

Kommentar: Grundkartan kompletteras med aktualitetsdatum samt traktnamn. 

Finns inget som säger att man inte får redovisa att det är kommunalt 

huvudmannaskap även om det inte är nödvändigt. Detaljplanen ligger inom det 

kommunala verksamhetsområdet för dricksvatten-, spillvatten-, och dagvatten. 

Anläggningsavgift för fastigheten tas ut efter att planen är tagen och 

förbindelsepunkt för fastigheten har upprättats. Planbeskrivningen kompletteras 

med text om verksamhetsområde. 

 

För Lantmäteriet  

Anna Allgulander förrättningslantmätare 

 

Trafikverket 
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Trafikverkets yttrande avseende samråd gällande detaljplan för Lövnäs förskola i Hammarö 

kommun.  

Ärende  

Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende som syftar till att pröva möjligheten för byggnation 

av förskola/skolverksamhet. Planen innebär att en till två förskolor om totalt tolv avdelningar 

kommer upprättas på platsen. Med anledning av att behoven kan komma att förändras ska 

planen vara flexibel och kunna inrymma förskola eller skola i olika åldrar.  

Infrastruktur  

Planområdet ligger i anslutning till närmsta statliga infrastruktur, väg 562. Väg 562 har på det 

aktuella vägavsnittet en skyltad hastighet på 70 km/tim och trafikmätning från 2011 visar en 

årsmedeldygnstrafik (ÅDT) om cirka 2 060 fordon per dygn, varav cirka 95 utgjorde tung trafik.  

Trafikstrategi  

Trafikverket har tidigare påtalat vikten av att kommunen tar fram en kommunövergripande 

trafikstrategi som visar hur man kan hantera bebyggelseutvecklingen i framförallt östra Hammarö, 

och visa påverkan på väg 236 och 562. Trafikverket betonar att en belysning av trafiksituationen är 

viktig att genomföra som tar hänsyn till dagens och framtida flöden, målpunkter, kapacitet och 

trafiksäkerhet. Denna bör utgöra utgångspunkt för kommande planering och visa på eventuella 

åtgärdsbehov.  

Sammantagen bedömning  

Trafikverket ser positivt på att kommunen planerar för nya gång- och cykelvägar i området vilket 

minskar bilberoendet.  

Vikten av att ta fram en kommunövergripande trafikstrategi kvarstår i vidare utveckling av 

Hammarö.  

Trafikverket har inga övriga synpunkter på samrådshandlingarna. 

Kommentar: En trafikplan är under framtagande och beräknas vara färdig innan 

sommaren. 

Med vänlig hälsning  

William Hedenquist  

Biträdande samhällsplanerare 

Naturskyddsföreningen Hammarö k 

Samråd detaljplan för Lövnäs förskola  

Hammarö Naturskyddsförening är införstådd med att behovet av förskolor och skolor inom 

kommunen ökar. Vi har i princip inget emot den föreslagna platsen för Lövnäs förskola men vill 

ändå lämna några synpunkter på detaljplanen.  

Trafik  

I trafikutredningen sägs att förskolan kommer att generera ca 540 fordon per dygn. Man kan anta 

att flertalet kommer direkt in på Lövnäsvägen från Lövnäsleden, men det finns en risk att trafiken 

vidare på Lövnäsvägen kommer att öka. Lövnäsvägen är skolväg för många barn. Kan man göra 

något för att undvika risken för mer trafik på Lövnäsvägen?  

Kommentar: De som väljer att åka den vägen är de som bor i området och iaf åker 

på vägen för att ta sig till och från förskola/skola/jobb. Att fler skulle ta den vägen 
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istället för Lövnäsleden ses inte som sannolikt då framkomligheten är högre på 

Lövnäsleden. 

Cykelleder  

Under Behovsbedömning för MKB sägs som en rekommendation för fortsatt arbete: Nyttja och 

uppmuntra till användandet av hållbara färdsätt för att minska antalet bilar. Upprätta en grön 

resplan till detaljplanen.  

I skissförslaget för området finns inritat gång- och cykelvägar för anknytning till närområdet norr 

och väster om förskolan. Trafikutredningen pekar också ut behov av gång-och cykelväg längs 

Lövnäsvägen med förbindelser österut mot Bärstad. Hammarö Naturskyddsförening menar att 

samtliga dessa gång- och cykelvägar måste ingå i en grön resplan.  

Naturskyddsföreningen har tidigare, i yttranden över detaljplanerna för Östra Anneberg och Ny 

skola Hammar, påpekat vikten av att planerna inte får försämra möjligheterna att åstadkomma en 

cykelled för pendling till Skoghall och Karlstad. Vi menar att detta är viktigt att beakta även för 

den aktuella planen. För att cykeln ska vara ett attraktivt färdmedel för längre avstånd krävs t ex 

att cykelvägar dras kortast möjliga väg, utan onödiga svängar och korsningar, och med så små 

höjdskillnader som möjligt. Här innebär det sannolikt att en sådan cykelväg förläggs längs 

Lövnäsleden.  

Kommentar: Finns inget i planen som hindrar att man anlägger en gc-väg även 

söder om skolområdet längs med Lövnäsleden då gc-vägar kan anläggas i ”Natur” 

Buller  

Det konstateras att stora delar av planområdet kommer att utsättas för ljudnivåer över 50 dB(A), 

som är den nivå som rekommenderas som högsta godtagbara värde för friytor vid skolor. Om man 

använder Boverkets lathund för bullerberäkning 

(https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2016/hur-mycket-bullrar-

vagtrafiken_low.pdf)  

ger en hastighet av 70 km/tim och ett trafikflöde av 4000 fordon/dygn en bullernivå på 65 dB(A) tio 

meter från vägmitt. Vid mjuk mark behöver man komma 100 meter från vägmitt för att uppnå en 

dämpning på 15 dB(A).  

I detaljplanen refereras till en tidigare bullerutredning från Rosenlund 2012 där det dock enbart 

handlade om bostäder.  

Kommunens planer för fortsatt exploatering av områden öster om platsen för förskolan genererar 

mer trafik och följaktligen mer buller. En beräkning bör göras för den framtida bullernivån vid den 

planerade förskolan.  

Det är känt att man ofta inomhus i förskolor har hög verksamhetsgenererad ljudnivå. Därför bör det 

vara viktigt att minimera utomhusbullret för att ge möjlighet till bra utomhusvistelse.  

Skog fungerar bullerdämpande. Exempelvis finns en undersökning som visar att en dämpning med 

6 dB(A) /20 meter kan uppnås med en skog där visibiliteten, tätheten uttryckt som möjligheten att 

se genom skogen, var mindre än 5 meter. Så ur bullersynpunkt är, som det uttrycks detaljplanen: 

Viktigt att bevara så mycket skog som möjligt. Dessutom fungerar skogen som ett filter mot 

trafikutsläppen.  
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Kommentar: En bullerutredning har utförts på planområdet som visar att 

planområdet utan bullerdämpande åtgärder klarar högsta tillåtna ljudnivåer för 

undervisningslokaler inomhus utan att fönster av bättre ljudklass behöver installeras 

ekvivalent ljudnivå 30 dB(A) och vid fasad då en ekvivalent ljudnivå på 52 dB(A). 

Planområdet klarar också riktvärdena skolgårdar, ekvivalent ljudnivå 50 dB(A). 

 

Dagvatten  

Dagvattenutredningen föreslår att dagvatten leds via diken till Sättersviken. Recipienten har 

förbindelse med Vänern men ett begränsat genomflöde och har eutrof karaktär. I detaljplanen 

föreslås inga speciella reningsåtgärder av dagvattnet. Hammarö Naturskyddsförening menar att 

recipientens karaktär kräver att närsalter reduceras mer aktivt. Vårt förslag är att det anläggs en 

damm/våtmark i närheten av Sätters reningsverk för detta. Genom att placera 

dammen/våtmarken här kommer även dagvatten från Östra Anneberg att tas om hand.  

För avrinning av dagvattnet måste förskoletomtens höjdsättning anpassas. Detta kan komma i 

konflikt med målsättningen att bevara så mycket skog som möjligt. 

Kommentar: En dagvattenutredning har gjorts för området. Dagvatten från en 

förskola anses inte så förorenande att det krävs speciella reningsåtgärder förutom 

för bilparkeringen där man föreslaget en lösning för detta i dagvattenutredningen 

”Bilparkeringen, där den största föroreningsrisken finns, höjdsätts så att dess 

dagvatten leds österut mot en grönyta. Denna grönyta kan med fördel utformas 

som ett svackdike och här kan rening och fördröjning ske.”  

Dagvatten från Östra Anneberg leds längs ett 2500 m långt flackt dike. Det 

tveksamma överskottet av närsalter från regnvattnet som faller på Östra Anneberg 

som inte fångas upp på vägen till Sättersviken kommer inte tas upp av en våtmark 

vid Sätters Reningsverk. 

 

Leif Holmqvist  

Ordförande  

Hammarö Naturskyddsförening 

Kommentar: 

Maria Sjöqvist 

Vill härmed framföra två synpunkter kring byggandet av Lövnäs förskola. 

Att bygga en 11 meter hög byggnad i ett område där det i dagsläget främst är bebyggt med 

enplansvillor är enligt mitt tyckte lite märkligt då det löper stor risk att byggnaden skymmer 

sol och dagsljus. 

En annan aspekt är att kommunen räknade på ett barnunderlag på 200 barn till den tänkta 

förskolan, har mycket svårt att se vart alla dessa barn ska komma ifrån. I mitt tyckte hade 

det räckt med en förskola med plats för ca 100 barn. 
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Kommentar: En skuggstudie har genomförts med en byggnad i maximal tillåten 

byggnadshöjd precis vid norra plangränsen och då kan man se att endast under 

de mörkaste vintermånaderna blir de angränsande byggnaderna påverkade 

skuggning och då påverkas de flesta av husen även idag av skuggning från träd.  

Det finns ett stort behov av tillkommande platser, samt möjlighet att stänga de 

tillfälliga förskolor som idag finns vid Lunnevi och Sätterstrand och i framtiden även 

de mindre villaförskolorna. Det finns heller inget beslut att bygga en förskola för 200 

barn utan en detaljplan ger möjligheten om behov finns. 

Niklas Oscarsson 

Jag vill här med lämna in några synpunkter om planerna för byggnationen av Lövnäs 

förskola. 

Av den information som uppgavs under det informationsmöte som Hammarö kommun 

kallade till uttrycktes det att förskolan planeras att bli 11m hög, vilket indikerar tre 

våningar. Ett hus på 11 meter bland enplansvillor kommer att uppfattas som mycket 

skrymmande samt kan, för de villor som ligger närmast, blockera mycket av den sol de får 

i dagsläget. 

Detta samtidigt som det, enligt de informerande, redan finns en förskola där man i det 

mesta endast använder sig av våning två som personalyta. Har man sedan planer för en 

förskola med 200 barn vilket enligt skolverkets rekommendationer skulle ge ca. 20 

barngrupper, max 6-12 barn på 1-3år per grupp och max 9-15 barn på 4-5år per grupp, och 

skulle kräva 40 personal. Då skulle 40 förskollärare och barnskötare ha samma plats för 

personalutrymmen som 20 avdelningar har för sina inomhusaktiviteter. 

Som tredje synpunkt skulle, enligt mig, placeringen vara bättre på den redan existerande 

kal-ytan vid bryggerivägen vara ett bättre val då det finns grönområden att vistas vid 

samtidigt som vi på Hammarö får värna om den natur vi har omkring oss. Det enda 

argumentet som framfördes mot just denna placering var att trafiken skulle öka under 

hämtning/lämningstider. dock nämndes inget om att då runt 130 bilar ska hämta och lämna 

så kommer de att blockera utfartsvägen till Lövnäsvägen. Detta skulle med största 

sannolikhet avvärjas om man hade en lite längre sträcka till utfarten, samt kunde välja 

mellan två olika vägar in/ut från förskolan. 

Kommentar: 11 meter ger i skolbyggnad möjlighet till två plan, byggnadshöjden är 

högre än vid villabebyggelse i två plan då det krävs en hel del tekniska 

installationer i taket.  

En skuggstudie har genomförts med en byggnad i maximal tillåten byggnadshöjd 

precis vid norra plangränsen och då kan man se att endast under de mörkaste 

vintermånaderna blir de angränsande byggnaderna påverkade skuggning och då 

påverkas de flesta av husen även idag av skuggning från träd.  

Så som barngrupperna ser ut idag så beräknas antalet avdelningar till 12 men detta 

kan skifta i tid och därför har vi i planen tagit höjd för antalet barn. 
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Den yta som finns vid Bryggerivägen är ett av få grönområden som finns i området. 

Den grusade ytan används både till fotboll på sommaren och skridskoåkning på 

vintern, vilket vi anses vara värdefullt för områdets barn och ungdomar. En 

trafikutredning är framtagen av Ramböll där man tagit hänsyn till dagens 

trafikflöden och framtida vid en ev etablering av förskola som visar att ökningen 

som planens genomförande inte innebär några kapacitetsproblem.  

 

Lena Bäcklund Gillstedt och Peder Gillstedt 

Detaljplan för Lövnäs förskola, Hammar, Hammarö Kommun  

Vi har tagit del av samrådsremissen avseende detaljplan för Lövnäs förskola och dokumentation 

på Hammarö Kommuns webbplats och vill framföra följande synpunkter:  

Fastigheternas utformning  

Bostadsområde Kvistvägen består mestadels av 1-plans villor, enligt den föreslagna detaljplanen 

kommer skolbyggnaderna vara i två våningar med en nockhöjd på 11 meter. För att bevara 

områdets karaktär bör inte skolbyggnaderna ha en nockhöjd som överskrider 6,5 meter. I vart fall 

inte den byggnad som kommer att ligga närmast den befintliga bebyggelsen på Kvistvägen.  

Placeringen av byggnaderna på tomtmarken bör göras så att man tar hänsyn till hur man undviker 

att ”tränga sig på” den befintliga bebyggelsen. Ett förslag kan vara att lägga byggnaderna längs 

med Lövnäsleden med entréer och lekutrymme på insidan av byggnaden mot norr. Fördelen med 

en sådan placering är att man kan skapa en hållbar parkliknande miljö mot bebyggelsen och 

skuggade lekutrymmen under varma sommardagar. Infart, parkerings- och lastplatser kan då 

flyttas till platser som är säkrare för barnen och som upplevs vara mindre störande för de boende.  

Kommentar: Exakt hur byggnaderna kommer att placeras är inte fastställt i 

detaljplanen, men i planbeskrivningen har vi visat på en möjlig placering. Detta 

kommer att utredas närmare i projektering när beslut på om att bygga en förskola 

på platsen tagits. 

Gång och cykelvägens placering  

Den utritade gång och cykelvägen kommer att anläggas ca 15-20 meter från vår tomtgräns. GC-

vägen beskriv som ett huvudcykelstråk i detaljplanen. Det betyder att den kommer att trafikeras 

av, förutom vårdnadshavare som ska lämna sina barn på förskolan, även av boende och skolbarn 

som ska passera till och från Bärsta och den nordöstra sidan av Hammarö. En bättre placering av 

GC-vägen är på andra sidan av byggnaderna. En GC-väg bör placeras så att de som använder 

vägen upplever den säker utan mörka partier. Närheten till Lövnäsleden bör kunna ge den 

säkerheten.  

Kommentar: Att gc-vägen som är illustrerad i norr skulle nyttjas som ett huvudstråk 

är felaktigt och detta kommer att ändras i planbeskrivningen. Huvudstråket för gc-

väg planeras att anläggas på södra sidan om Lövnäsleden och en vägplan är 

under framtagande för detta. 

Trafikproblem  



12 

 

Redan idag uppstår trafikproblem på Lövnäsleden, främst under rusningstrafik, när boende på 

nordöstra sidan av Hammarö och föräldrar som har lämnat sina barn på Bärstaskolan ska åka mot 

Karlstad/Skoghall. Vi som bor på Lövnäs upplever att det är svårt att svänga höger ut på 

Lövnäsleden och nästan omöjligt att svänga vänster. Enligt den trafikutredning som är gjord 

passerar idag ca 3000-4000 fordon/dygn på Lövnäsleden vid aktuell sträckning, och ca 900 

fordon/dygn på Lövnäsvägen. Med en ny förskola kommer trafiken på Lövnäsvägen sannolikt att 

öka.  

Om man smalnar av Lövnäsvägen utanför förskolan kommer man att skapa ytterligare 

trafikproblem för boende på Kvistvägen och övriga Lövnäsområdet. För att komma in på förskolan 

behöver föraren göra en vänstersväng in på skolområdet strax före avsmalningen. Detta kommer, 

förutom att leda till köer ut från Kvistvägen och Lövnäsområdet, även leda till köer ute på 

Lövnäsleden i båda riktningarna. De fastigheter som ligger mellan Lövnäsvägen och Kvistvägen 

kommer troligen att bli märkbart påverkade av trafiken. 

Kommentar: En trafikutredning är framtagen av Ramböll där man tagit hänsyn till 

dagens trafikflöden och framtida vid en ev etablering av förskola som visar att 

ökningen som planens genomförande inte innebär några kapacitetsproblem. Det 

finns heller inga förslag på att man ska smalna av vägen vid busshållplatsen utan 

en kantstenshållplats innebär att bussen lämnar körfälten, se illustration i 

planbeskrivning från trafikutredning på sid. 10. 

Buller  

Trafikbuller i form av inbromsningar, tomgångskörning och fartökningar kommer uppstå vid den 

avsmalnade busshållsplatsen både under och efter ”skoltid”. Med en förskola där man beräknar 

att tolv avdelningar ska inrymmas kommer förutom trafikljud även buller från leveranser till och från 

förskolan och sophämtning att vara störande främst hos oss som bor närmast parkering och 

lastplats.  

Kommentar: Gällande buller från busshållsplats se svaret ovan. Gällande buller från 

leveranser är planen att dessa ska anslutas i planområdet södra del. 

Konsekvensbeskrivning  

Ingenstans i den dokumentation som har legat till grund för denna samrådsremiss och ändring i 

detaljplanen finns en konsekvensbeskrivning som gäller hur de boende i området Kvistvägen 

kommer att påverkas av skolbyggnationen. Kvistvägen är idag ett lugnt bostadsområde och de 

boende som närmast kommer att bli berörda av denna utbyggnad, har en baksida mot ett 

skogsparti där det finns ett rikt djurliv med rådjur, hjortar, småfåglar, hackspett och fladdermöss. 

Om skogsområdet bebyggs kommer djurlivet att minska, trafikbuller och trafikproblem öka, 

avgasproblem och störningar från den GC-väg som kommer dras strax utanför våra tomtgränser. 

Kommentar: Dessa frågor har belysts i undersökningen om BMP där vi bedömt i 

samrådan med Länsstyrelsen att en Miljökonsekvensbedömning ej behöver tas 

fram då planen ej bedöms medföra betydande miljöpåverkan. De tas även upp i 

planbeskrivningen, samt vissa av dom i utredningar. 

Ann Ullström och Peder Karlsson 
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Vi har tagit del av samrådsremissen avseende Detaljplan för Lövnäs förskola, Hammarö kommun 

och vill framföra följande synpunkter: 

Efter att vi tagit del av detaljplanen DNR 2018/72 och den information vi fick vid 

samrådsmötet den 3 december anser vi fastighetens placering (enligt detaljplanen sidan 

10) är helt oacceptabel. Placeringen innebär att vi, ca 15-20 m (uppgift från 

planhandläggaren, som svar på en fråga under samrådsmötet) från vår södra tomtgräns, 

kommer att få en huskropp som kan bli ca 50-60m lång med en höjd på max 11m. 

Citat från detaljplanen ” Naturområde (natur) har lagts in runt om kvartersmarken som 

en skyddande och avgränsande barriär mot vägar och bebyggelse” och ” Nya gång- och 

cykelvägar planeras i området som ska anslutas huvudcykelstråket i norr om förskolan i 

väst-östlig riktning”. Vi anser att det inte kommer att finnas en skyddande och 

avgränsande barriär då den 15-20 m breda ”naturremsan” kommer att innefatta ett 

huvudcykelstråk (bredd idag okänd, gissningsvis 4-5m, en öppen yta som idag är gräsplan 

samt enstaka träd. Citat från detaljplanen ”Delområde A består en öppen gräsyta som 

används som fotbollsplan samt grillplats. I området finns glesare skog av grova 

lövträd”. 

Trafiken på Lövnäsleden är idag mycket intensiv (hög hastighet) morgon och eftermiddag. 

Enligt lösningen som finns beskriven i detaljplanen är in och utfart från förskolan placerad 

på Lövnäsvägen. Det finns en uppenbar risk att den trafik som idag är riktat mot 

Lövnäsleden kommer att söka sig andra vägar till exempel Lövnäsvägen – Norra 

Hallersrudsvägen. Det innebär mer biltrafik på Lövnäsleden som är skolväg mellan bl.a. 

Bärstaområdet och Hammarlundens skola. 

Detta mail inklusive bifogade bilder är en komplettering till tidigare insänt mail den 9 december 

(och skrivelse) med rubriken Yttrande angående ”Detaljplan för Lövnäs förskola, Hammarö 

kommun” (se nedan). 

Samtliga foton är tagna ca 2 m från vår södra tomtgräns och visar det ”Naturområde (natur) 

har lagts in runt om kvartersmarken som en skyddande och avgränsande barriär mot vägar 

och bebyggelse”. 

Tar tacksamt emot en förklaring till hur en öppen gräsyta och den glesa skog som framgår av 

bifogade bilder kan betraktas som en skyddande och avgränsande barriär mot vägar och 

bebyggelse. 
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Kommentar: De som väljer att åka den Lövnäsvägen och Norra Hallersrudvägen är 

främst de som bor i området och iaf åker på vägen för att ta sig till och från 
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förskola/skola/jobb. Att fler skulle ta den vägen istället för Lövnäsleden ses inte som 

sannolikt då framkomligheten är högre på Lövnäsleden. 

Med avgränsande barriär menas att planområdet för förskola går inte ända in mot 

fastighetsgränserna till bostäderna. Förutsättningarna ser lite olika ut, på vissa 

ställen är det öppen gräsyta och på vissa ställen träd och sly, men att använda 

ordet skyddande kanske var dumt så tar bort det från planbeskrivningen till 

granskningen. Men man skulle också kunna plantera träd på denna naturmark 

även om det inte finns i dagsläget. 

Christina Jacobsson 

Vid nybyggnation är det brukligt att ta hänsyn till befintlig bebyggelse. Förskolan är tänkt att bli 

11 m hög. Omgivande bebyggelse består av låga enplansvillor. En 11 m hög byggnad kommer att 

se oproportionerligt hög ut och dessutom ta bort sol och rymd för bakomvarande villor. 

Kommentar: Det kommer självklart bli stor skillnad från att vara en skogsdunge till 

en större förskola. En skuggstudie har genomförts med en byggnad i maximal 

tillåten byggnadshöjd precis vid norra plangränsen och då kan man se att endast 

under de mörkaste vintermånaderna blir de angränsande byggnaderna påverkade 

skuggning och då påverkas de flesta av husen även idag av skuggning från träd.  

Filip Andersson Och Sara Notes 

Detaljplan för Lövnäs förskola, Hammar, Hammarö kommun 

Vi har tagit del av samrådsremissen avseende Detaljplan för Lövnäs förskola, Hammarö 

kommun och vill framföra följande synpunkter. 

• Efter att vidtagit del av detaljplanen DNR 2Ot8/72 och efter att vi fick ta del av 

informationen från samrådsmötet den 3/12 anser vi att fastighetens placering är helt 

oacceptabel! Det kan inte vara rimligt att ha en huskropp som kan bli 50-60 m lång 

med en höjd på max 11 m ca 15-20 m från vår södra tomtgräns. Vad vi förstår 

kommer cykeltrafik att ledas precis intill vår västra tomtgräns, detta verkar inte heller 

vara särskilt genomtänkt ur en säkerhetssynpunkt. 

Kommentar: Exakt hur byggnaderna kommer att placeras är inte fastställt i 

detaljplanen, men i planbeskrivningen har vi visat på en möjlig placering och då 

har vi inte valt att lägga en lång byggnad utefter den norra plangränsen, men detta 

kommer att utredas närmare i projektering när beslut på om att bygga en förskola 

på platsen tagits. 

Att gc-vägen som är illustrerad i norr skulle nyttjas som ett huvudstråk är felaktigt 

och detta kommer att ändras i planbeskrivningen. Huvudstråket för gc-väg 

planeras att anläggas på södra sidan om Lövnäsleden och en vägplan är under 

framtagande för detta. 

 

• Citat från detaljplanen " Naturområde (natur) har lagts in runt om kvartersmarken 

som en skyddande och avgränsande barriär mot vägar och bebyggelse" och "Nya 

gång- och cykelvägar planeras i området som ska ansluta huvudcvkelstråket i norr 
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om förskolan i väst-östlig riktning". Vi anser att det inte kommer att finnas en 

skyddande och avgränsande barriär då den 15-20 m breda "naturremsan" kommer 

att innefatta ett huvudcykelstråk. 

Kommentar: Med avgränsande barriär menas att planområdet för förskola går inte 

ända in mot fastighetsgränserna till bostäderna. Förutsättningarna ser lite olika ut, 

på vissa ställen är det öppen gräsyta och på vissa ställen träd och sly, men att 

använda ordet skyddande kanske var dumt så tar bort det från planbeskrivningen 

till granskningen. Men man skulle också kunna plantera träd på denna naturmark 

även om det inte finns i dagsläget. 

 

• Trafiken på lövnäsleden är oerhört hårt trafikerad i rusningstid. Med en förskola av 

föreslaget mått med den olyckliga placering ni har valt kommer även Lövnäsvägen 

och Norra Hallersrudsvägen att köbildas. Vid dessa vägar färdas det idag väldigt 

många barn och ungdomar till och från skolan. Detta är också en säkerhetsrisk. 

Kommentar: En trafikutredning är framtagen av Ramböll där man tagit hänsyn till 

dagens trafikflöden och framtida vid en ev etablering av förskola som visar att 

ökningen som planens genomförande inte innebär några kapacitetsproblem. 

Övriga kommentarer. 

Varför satsar man inte på att bygga ut förskolan vid Bärstadsskolan? Hur kunde man inte 

ta med framtida tillväxt i planeringen när den byggdes? Vi har ett barn som kommer att 

börja förskola inom ett år, vi vill inte att vårt barn går i en förskola/växa upp i närheten 

av en så hårt trafikerad väg (som det kommer att bli) och vi tror att fler föräldrar tänker 

så. 

Kommentar: Kommunen äger inte ett tillräckligt stort markområde vid Bärstads 

förskola för att bygga ut för att klara kommande behov av förskoleplatser. Ett 

naturområde med tät skog på 50 meter från Lövnäsleden till planområdet för 

förskola har sparats för att inte förskolan ska påverkas negativt av närheten till 

vägen.  

Ann Ullström och Peder Karlsson 

Vi har tagit del av samrådsremissen avseende Detaljplan för Lövnäs förskola, Hammarö kommun 

och vill framföra följande synpunkter: 

• Efter att vi tagit del av detaljplanen DNR 2018/72 och den information vi fick vid 

samrådsmötet den 3 december anser vi fastighetens placering (enligt detaljplanen sidan 

10) är helt oacceptabel. Placeringen innebär att vi, ca 15-20 m (uppgift från 

planhandläggaren, som svar på en fråga under samrådsmötet) från vår södra tomtgräns, 

kommer att få en huskropp som kan bli ca 50-60m lång med en höjd på max 11m. 

Kommentar: Exakt hur byggnaderna kommer att placeras är inte fastställt i 

detaljplanen, men i planbeskrivningen har vi visat på en möjlig placering och då 

har vi inte valt att lägga en lång byggnad utefter den norra plangränsen, men detta 
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kommer att utredas närmare i projektering när beslut på om att bygga en förskola 

på platsen tagits. 

Att gc-vägen som är illustrerad i norr skulle nyttjas som ett huvudstråk är felaktigt 

och detta kommer att ändras i planbeskrivningen. Huvudstråket för gc-väg 

planeras att anläggas på södra sidan om Lövnäsleden och en vägplan är under 

framtagande för detta. 

 

• Citat från detaljplanen ” Naturområde (natur) har lagts in runt om kvartersmarken som 

en skyddande och avgränsande barriär mot vägar och bebyggelse” och ” Nya gång- och 

cykelvägar planeras i området som ska anslutas huvudcykelstråket i norr om förskolan i 

väst-östlig riktning”. Vi anser att det inte kommer att finnas en skyddande och 

avgränsande barriär då den 15-20 m breda ”naturremsan” kommer att innefatta ett 

huvudcykelstråk (bredd idag okänd, gissningsvis 4-5m, en öppen yta som idag är gräsplan 

samt enstaka träd. Citat från detaljplanen ”Delområde A består en öppen gräsyta som 

används som fotbollsplan samt grillplats. I området finns glesare skog av grova 

lövträd”. 

Kommentar: Med avgränsande barriär menas att planområdet för förskola går inte 

ända in mot fastighetsgränserna till bostäderna. Förutsättningarna ser lite olika ut, 

på vissa ställen är det öppen gräsyta och på vissa ställen träd och sly, men att 

använda ordet skyddande kanske var dumt så tar bort det från planbeskrivningen 

till granskningen. Men man skulle också kunna plantera träd på denna naturmark 

även om det inte finns i dagsläget. 

 

• Trafiken på Lövnäsleden är idag mycket intensiv (hög hastighet) morgon och 

eftermiddag. Enligt lösningen som finns beskriven i detaljplanen är in och utfart från 

förskolan placerad på Lövnäsvägen. Det finns en uppenbar risk att den trafik som idag är 

riktat mot Lövnäsleden kommer att söka sig andra vägar till exempel Lövnäsvägen – Norra 

Hallersrudsvägen. Det innebär mer biltrafik på Lövnäsleden som är skolväg mellan bl.a. 

Bärstaområdet och Hammarlundens skola. 

Kommentar: En trafikutredning är framtagen av Ramböll där man tagit hänsyn till 

dagens trafikflöden och framtida vid en ev etablering av förskola som visar att 

ökningen som planens genomförande inte innebär några kapacitetsproblem. 

 


