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Inledning 

Kommunledningskontoret fick 2017-09-26 av kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att ta fram 

en detaljplan för ny skola på fastigheten Hammar 1:90. 

Planens syfte 

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

närvarande planeras för en F-6 skola för ca 500 elever samt en idrottshall och idrottsplan inom 

fastigheten Hammar 1:90. 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 ny skola Hammar godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott 

2018-04-10 

Samrådshandlingarna består av: 

• Plankarta med bestämmelser och grundkarta  

• Planbeskrivning 

• Behovsbedömning 

• Fastighetsförteckning 

• Trafikutredning 

• Naturvärdesinventering 

• Geoteknisk undersökning 

• Miljöteknisk markundersökning 

 

Remiss 

Planförslaget (Samrådshandling 2018-03-27) har varit utsänt på remiss under tiden 2018-04-16 tom 

2018-05-06. 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 kontakcenter samt biblioteket. 

 

På grund av formalia fel samråddes förslaget även under sommaren, 2018-06-25 tom 2018-07-15. 

Även då kungjordes planförslaget i NWT, på den kommunala anslagstavlan och 
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samrådshandlingarna fanns tillgängliga på kommunens hemsida, i kommunens kontakcenter samt 

biblioteket. 

Samrådsmöte  

Samrådsmöte hölls i kommunhuset24 april 2018. Minnesanteckningar från mötet bilägges 

samrådsredogörelsen. 

Minnesanteckningar för samrådsmöte finns bifogat i slutet av samrådsredogörelsen 

 

Sammanfattning av samrådet 

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

Servicenämnden 

Socialnämnden 

Karlstadsregionens räddningstjänst 

Vattenfall Eldistribution  

Håkan och Pia Sandberg 

 

Förändringar av planen p.g.a. inkomna synpunkter 

Sedan samrådet har en naturvärdesinventering gjorts, det har även pga inkomna synpunkter gjorts en 

kompletterade trafikutredning Alternativstudie Anneberg samt har en revidering gjorts av befintlig 

trafikutredning, Trafikutredning Anneberg. 

Planbeskrivning: 

• Ändrat syfte från F-6 skola till skola. 

• Kompletterat och uppdaterat övriga handlingar av intresse 

• Uppdaterat texten om översiktsplan 

• Kompletterat texten om friluftsliv 

• Lagt till och ändrat text utifrån kompletterande trafikutredningen 

• Kompletterat texten utifrån utförd naturvärdesinventering 

• Uppdaterat tidsplanen 

• Uppdaterat texten utifrån ändringar i plankarta 

Plankarta: 

•  

• Minskat planområdet så att den ryms inom kartan  

• Minskat kvartersmarken för skola 

Lagt in ett gatuområde för vändplats av avsläppningsyta i planområdets södra del. 

• Lagt in en bestämmelse om bullervall på två meter längs med kvartersmarken mot 

Ålvägen 105-115 

• Lagt in en bestämmelse om marknivå på naturmarken där kullen ligger idag 

 

Kvarstående synpunkter och ställningstagande 

Synpunkter som kvarstår efter samrådsskredet: 

• Planens lokalisering 
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• Anläggande av idrottsplan inom skolområdet 

• Ingen storskola 

• Bevara grönområdet 

• Formaliafel kring utskick 

• För lite parkeringar 

• Trafiksituationen 

• Utformning 

• Avskärmning av skolgård som staket, plank el likande 

• Dålig miljö, buller och avgaser 

• Bullervall för Ålvägen mot Lövnäsleden 

• VA-försörjning 

• Trafiksäkerhetsåtgärder på Fasanvägen 

Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda: 

• Jill Carnelid 

• Mikael och Maria Olsson 

• Erik och Anna Bjursén 

• Anna Holmqvist 

• Alf och Anita Karlsson 

• Thomas Karlsson och Sofia Sveder 

• Linda Hagman 

• Helle Johansson 

• Calle Radebrink och Jeanette Harrisson 

• Henric Aineström 

• Ann och Lennart Johansson 

• Annika Willebrand Karp och Niklas Willebrand 

• Marita Lindman 

• Helen och Peter Johansson 

• Jonas Berg och Jenny Andersson 

• Thomas Ivarsson 

• Cecilia Berglund 

• Thomas Berglund 

• Susanne Edman och Mattias Ljung 

• Katarina Lenefjärd 

• Johan Nilsson och Anna Olsson 

• Henric Viklund 

• Karin och Erik Fridh 

• Anna Falk och Peter Lind 

• Arbetsgrupp Hammar och Anneberg bestående av Cecilia Berglund, Erik Bjursén, Linda 

Hagman, Katarina Lenefjärd, Robin Ljung och Maria Olsson 

• Linda och Linus Granzell 

• Naturskyddsföreingen 

 

Vad händer efter samrådet 

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. 
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Inkomna yttranden med kommentarer 

Statliga remissinstanser 

Länsstyrelsen 

Förslag till detaljplan för Ny skola, Hammar, Hammarö 

kommun 

D165a 

Ärendet 

Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med utökat förfarande den 27 mars 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 3 maj 2018. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skolverksamhet i området. 

Tidigare ställningstaganden 

Området är utpekat i gällande översiktsplan som närnaturområde. 

Översiktsplanen är dock inaktuell och en revidering pågår. Kommunen gör bedömning att aktuellt 

planområde utgör ett strategiskt läge för en ny skola i och med den utveckling som skett inom 

östra Hammarö. I kommunens förslag till en ny översiktsplan är området utpekat som 

samhällsfunktion. 

Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande inte haft några invändningar mot den förslagna 

markanvändningen. 

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. 

Råd om tillämpningen av PBL m.m. 

Naturvärden 

Området består till stor del av tallskog med inslag av lövträd. Enligt planbeskrivningen 
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kommer en naturvärdesinventering att genomföras inför granskningen. Länsstyrelsen förespråkar 

att en naturvärdesinventering utförs enligt svensk standard. Enligt artportalen finns arter 

inrapporterade i området och intilliggande områden. Länsstyrelsen har kännedom om att fridlysta 

arter finns inom planområdet och därför rekommenderar att en fågelinventering genomförs. 

Friluftsliv 

Planhandlingarna skulle bättre kunna beskriva områdets värde för friluftsliv och hur dessa kan 

påverkas av planförslaget. Att skolbarnen får närhet till natur är positivt, men det bör även framgår 

hur området används idag, t. ex. av de närboende. 

Kommentar: Nu används inte området till vad jag skulle vilja kalla friluftsliv, utan 

mer till lek och att ta sig genom området. Har skrivit om detta i texten om natur 

samt i behovsbedömningen men lägger även till lite under rekreation och lek. 

Cykelväg 

Det finns idag flera gång- och cykelvägar som korsar planområdet. Om en fortsatt 

cykelförbindelse ska säkerställas i planen bör den pekas ut med en särskild planbestämmelse och 

som allmän platsmark. 

Kommentar: Då man inte vet exakt hur kvartersmarken kommer att utformas vill vi 

inte begränsa möjligheterna med att fastställa gc-vägens placering, utan den 

placeringen bestäms i samband med utformning av skolområdet. Vi ser heller inte 

att det är ett problem i det här fallet då det är en kommunal plan av kommunal 

mark. 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen delar denna bedömning. 

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. 

Verksamhetschef Bengt Falemo har fattat beslut i detta ärende. 

Planhandläggare Kester Gibson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 

plan-och bostadssamordnare Magnus Ahlstrand medverkat. 

 

Lantmäteriet 

YTTRANDE 

2018-05-07 

Dnr 404-2018/2662 

Hammarö kommun 

kommunstyrelsen@hammaro.se 

Detaljplan för Ny skola, Hammar i Hammarö kommun 

Ert ärende: 2017/270 
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Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2018-03-27) har följande 

noterats: 

Delar av planen som bör förbättras 

Planområdet 

Det ser ut som att hela planområdet inte ryms inom kartan, det måste det göra. 

Finns det någon anledning till att plangränsen inte följer befintliga fastighetsgränser? 

 

Kommentar: Plangränsen justeras så att den rymmer inom karta samt följer de 

befintliga fastighetsgränserna  

Fastighetsbildning 

Vem kommer att initiera och bekosta fastighetsregleringen av kvartersmark B till fastigheterna på 

Ålvägen 105-115. 

Kommentar: Fastighetsägarna som köper till mark, kompletterar planhandlingarna 

med detta 

U-område saknas 

Inom planområdet, längsmed och i bit in över kvartersmarken för skola, går en befintlig 

ledningsrätt för starkströmsledningar till förmån för Fortum Distribution AB, 17-Å-5901.1, 46 meter 

bred. Det finns dock inget u-område utlagt i den aktuella sträckningen i 

plankartan. Utan u-område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål bli planstridig. Om det 

är kommunens avsikt att ledningarna ska tas bort behöver detta beskrivas i planbeskrivningen. I 

annat fall är det oftast lämpligt att plankartan kompletteras med u-område. 

Kommentar: Kompletterar planbeskrivningen om att dessa kommer att flyttas och 

en ny ledningsrätt kan komma att behöva tecknas. Kommunen står för den 

kostnaden. 
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För Lantmäteriet 

Kristina Lindqvist 

förrättningslantmätare 

Kopia till: 

Länsstyrelsen i Värmlands län 

varmland@lansstyrelsen.se 

 

Trafikverket 

Trafikverkets yttrande avseende samråd gällande detaljplan för ny skola i området Hammar i 

Hammarö kommun.  

Ärende  

Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende som syftar till att möjliggöra för skolverksamhet F-6 för 

uppemot 500 elever samt en idrottshall och idrottsplan. Planområdet ansluter till planerad ny 

kommunal väg. Närmsta statliga infrastruktur är väg 236, cirka 1,5 kilometer nordväst om 

planområdet.  

Upplysningar och synpunkter  

Nolgårdsrondellen  

Bebyggelseutvecklingen som sker i nordöstra Hammarö bidrar till att den ansträngda 

trafiksituationen vid Nolgårdsrondellen blir allt viktigare att hantera i och med trafiktillskotten de 

nya exploateringarna för med sig. Mångas behov behöver tillgodoses i en miljö där både 

pendlingstrafik, godstransporter, kollektivtrafik och oskyddade trafikanter skall samsas i trafikmiljön.  

Trafikplan - trafikfrågor i tidig planering  

Det är viktigt att kommunen genomför en trafikplan i tidig planering som visar hur trafikökningen 

runt Nolgård ska hanteras för att bidra till trafiksäkerhet i en allt mer riskabel trafiksituation. En 

trafikplan är ett bra sätt att få en sammanhållen bild av de behov som olika trafikslag har och hur 

dessa behöver avvägas. Den kan visa hur en långsiktig plan för trafikförsörjning behöver se ut och 

vilka åtgärder som behöver prioriteras. En trafikplan med fokus på hållbara resor och transporter 

kan tydliggöra långsiktiga mål och utgöra vägledning för kommande prioriteringar av åtgärder.  

Kommentar: En trafiknätsanalys är under framtagande  

Övrigt  

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.  

För ytterligare information och planeringsunderlag se ”Transportsystemet i samhällsplaneringen” på 

Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se/samhallsplanering.  

 

Med vänlig hälsning  

William Hedenquist, Biträdande samhällsplanerare 

Kommunala remissinstanser 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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MBN § 67 

Detaljplan Hammar, ny skola 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnar följande yttrande till detaljplan: 

Nämnden anser att höjdläget för markytan ska fastställas i detaljplanen för att möjliggöra att kullen 

kan tas bort. 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden har fått en remiss avseende samråd för ny detaljplan för ny skola 

Hammar. Miljö- och byggförvaltningen har granskat handlingen och lämnar förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 

Samrådsremiss med ankomstdatum 2018-04-24 

Utredning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en samrådsremiss avseende ny detaljplan för ny 

skola Hammar. 

Inom planområdet finns en kulle, ca 60 x 80 meter och 6 meter hög, som avses att tas bort. Halva 

kullen är förlagd inom kvartersmark och andra halvan är förlagd inom naturmark. I plan- och 

bygglagen 9 kap. 11 § framgår följande: 

Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt 

ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom allmän plats, om inte kommunen har bestämt 

annat i detaljplanen. 

Om ett visst höjdläge är bestämd i detaljplanen, krävs det trots första stycket inte marklov för att 

höja eller sänka markytan den nivån- 

Förvaltningen har granskat handlingen och anser att man i detaljplanen bör ta hänsyn till att kullen 

ska tas bort, förslagsvis genom att markytan fastställes i detaljplanen. 

Kommentar: En bestämmelse om marknivå på ”natur” har lagts till i plankartan 

Beslutsgång 

Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Yttranden från övriga 

 

Ellevio 

Hammar (ert Dnr 2017/270) 

Vi har tagit del av handlingarna gällande detaljplan för ny skola Hammar och har följande 

synpunkter 

Ellevio äger de båda 50kV-ledningar som går i anslutning till området och ledningarna är tryggade 

av ledningsrätt. Ledningsgatan har en bredd av 36 m. 

Enligt trafikutredning Anneberg planeras en rondell byggas delvis under ledningarna. 

Markanvändningen i ledningsgatan får inte förändras utan ledningsägarens tillstånd och det gäller 

även markhöjd. Grävning får inte ske inom 10 m från stolpe eller stag för att undvika risk för 

underminering. 
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Kommentar: Rondellens placering är inte en planfråga i denna detaljplan utan den 

placeringen fastställdes i detaljplan för Hammar 1:6 m.fl. Rosenlund som vann laga 

kraft 2013-12-20 

 

Vid arbete med tunga maskiner t.ex. grävare måste Ellevios nätdriftscentral i Karlstad kontaktas i 

god tid innan arbetet påbörjas om någon del av maskinen riskerar att komma inom 6 m 

horisontellt eller 4 m vertikalt avstånd från ledningen. Arbete i sådant fall måste utföras enligt ESA. 

 

Vi utgår från att vår rätt att utföra normalt underhåll, skogligt och tekniskt, ej förändras. Vidare får 

inte uppförande av byggnader, vägar eller andra anläggningar innebära att tillträde med tunga 

maskiner till kraftledningen vid felavhjälpning och underhåll förhindras. 

Inom Ellevio har vi en policy för elektriska och magnetiska fält som i korthet innebär att vi ska visa 

omsorg om miljön och människors hälsa samt söka ständiga förbättringar i syfte att minska 

exponeringen för lågfrekventa fält. Policyn stödjer den försiktighetsprincip gällande lågfrekventa 

elektriska och magnetiska fält som framtagits i samarbete mellan fem svenska myndigheter. 

I försiktighetsprincipen finns inga gränsvärden angivna när det gäller långtidsexponering för 

lågfrekventa fält p.g.a. det osäkra forskningsläget. Vidare anges bland annat i 

försiktighetsprincipen ”När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid 

planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas”. Detta bör 

beaktas vid uppförandet av eventuellt nya byggnader nära ledningen. 

Vi har beräknat årsmedelvärdet av magnetfältet kring 50kV-ledningarna. Vid avstånd räknat från 

närmsta faslina uppgår magnetfältet till 

Avstånd Magnetfält 

5 m 0,5 mikrotesla 

10 m 0,3 mikrotesla 

15 m 0,2 mikrotesla 

Kommentar: Hänsyn har tagits till eventuell exponering av magnetfält och ett 

tillräckligt avstånd bedöms uppnås i detaljplan då planen inte medger byggrätt 

närmare än 30 meter från 50 kV-ledningarna 

 

Vid eventuella frågor med anledning av Ellevios svar, kontakta undertecknad på 

tfn 054-558315. 

Med vänliga hälsningar 

Eskil Agneholm 

 

Ellevio (Likalnät) 

Detaljplan för Ny skola Hammar 

Ellevio AB har tagit del av detaljplanen för Ny skola Hammar. Finns en 12 kV inom området som 

behöver flyttas. Flyttning av befintliga kablar bekostas normalt av Exploatören. 

Kommentar: Ledningarna kan komma att behöva flyttas, detta bekostas då av 

kommunen och en ny ledningsrätt upprättas 
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För övrigt har Ellevio lokalnät inget att erinra. 

Ev frågor besvaras av Magnus Fredriksson tel 054-55 84 14 

Med vänliga hälsningar 

Ellevio 

Asset Management and Design 

Magnus Fredriksson, Nätplanerare, Landsbygdsdistribution 

 

 

Privatpersoner boende Ålvägen 

Jill Carnelid 

Fick av en slump reda på att ni planerar ny skola Hammar och att det finns utställt för samråd nu till 

6 maj. Och att man får lämna synpunkter på förslaget till er under den tiden. Känns konstigt att inte 

kommunen går ut och informerar om detta iallafall till de berörda boenden på området eller har 

det missats? Även om vi lever i en digital värld så behövs information av denna storlek gå ut direkt 

till brevlådor. 

Vår (vi som är fastighetsägare på Ålvägen xx) reaktion ligger enbart på det planerade området 

som skolan är tänkt att den ska byggas på. Ni planerar en större skola med 500 elever så det krävs 

verkligen en långsiktig framtidsplan. 

Därför undrar vi verkligen hur tanken har varit när man valt platsen som ligger i ett redan trångt 

bostadsområde med små tomter. Och att det dessutom går en väg - Lövnäsleden genom det 

kommande skolområdet. Denna väg kommer att bli mer och mer trafikerad, pga utökade 

boenden på ex Tynäs idag, kanske ytterligare nya områden kommer till senare år. Att tro att en 
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liten tunnel som ska vara förbindelsen mellan dessa skolbyggnader kommer att fungera är inte 

förankrat i tanken. Även om barn ska hålla sig på sin skola så utgår man naturligtvis att orsaken att 

ni lägger den i anslutningen till Hammarlunden är att det ska finnas en gemensam länk mellan 

dessa skolor. Och det är naivt att tro att det inte kommer att uppstå obekvämliga situationer för 

barn att gå igenom en trång tunnel, utan att de istället kommer att välja att springa över vägen 

istället kommer med stor sannolikhet att ske ofta, vilket sker redan idag. Hur ser man på 

trafiksäkerheten i ett barnområde? 

Vad är orsaken att man inte väljer att bygga vidare på områden som finns om båda sidor av 

Hammarlunden idag? Detta måste ju bli det mest optimala. Beror det på att kommunen inte äger 

den marken? I så fall så måste väl detta kunna lösas. I alla fall finns det ytor som inte används. 

Om man själv som ansvarig för Hammarös planering inte bor i ett sådant här område så bör man 

ändå ha känslan för vad det innebär för de boende att bygga så pass stora byggnader i direkt 

anslutning till boningshus. Hammarö är ingen liten ö utan det finns verkligen bra alternativ att 

utveckla både det ena och andra i vår kommun vilket vi är positiva till. 

Ber verkligen att ni tänker till och tar hänsyn till om det kommer in reaktioner från de som drabbas 

mest. 

Vi vill helst bo i en kommun med goda planerare för ön. 

Kommentar: Att denna plan är av ett stort allmänt intresse och berör fler än de 

närmsta grannarna är kommunen medveten om och är en av anledningarna till att 

planen hanteras med ett utökat förfarande. Utskick har gjorts till de närmsta 

grannarna och planen har även kungjorts i tidningen och på kommunens hemsida 

samt ställts ut i kommunhuset och i biblioteket under samrådstiden.  

Beroende på hur den gemensamma länken mellan skolorna kommer att se ut bör 

det i relation till det också utredas hur eleverna kommer att röra sig mellan de olika 

skolområdena och om åtgärder behöver göras som till exempel bredda den 

befintliga gångtunneln. 

Orsaken till att man inte väljer att bygga vidare på områden som finns bredvid 

Hammarlundens skola är att de områden idag nyttjas som skolskog av skolan och 

vi kan idag inte av den anledningen bygga ut skolan på de platserna då det skulle 

innebära att fler elever skulle få dela på ett mindre utrymme. Vi vill skapa goda 

miljöer till våra elever med tillräcklig yta att nyttja.  

Sara Nordmark 

Hej. 

Jag är boende på Ålvägen och tycker att detta är ett jättebra förslag. Jag utgår från att tex 

barnen på Anneberg ska gå på denna skola så att de kan cykla till skolan istället för att skjutas 

med bil som många görs idag. Bra även med en idrottshall som kan användas av föreningar på 

kvällar och helger för fler träningstillfällen. 

 

Ang Ålvägen så måste fysiska åtgärder göras på vägen så att den inte kommer att användas som 

smitväg för att lämna barn på skolan. Det görs ju redan idag, men det är även mycket barn som 

cyklar till skolan längs Ålvägen så biltrafiken bör inte öka på denna väg. Ålvägen bör tex 
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hastighetssäkras så att hastigheten (30 km/h) hålls på vägen, och därmed görs mindre attraktiv 

som smitväg. (Det är ju även boende på vägen som kör fort fort redan idag givetvis.) 

 

Min förhoppning är att fler kan cykla eller gå till skola och idrottshall med detta förslag. 

Kommentar: Vår förhoppning och ambition är givetvis att skapa goda 

förutsättningar för att eleverna ska kunna ta sig tryggt till skolan via gång eller 

cykel. Vi har kompletterat tidigare trafikutredning med Ålvägen för att se vilka 

åtgärder som behöver göras där för att skapa en tryggare miljö för oskyddade 

trafikanter. 

Mikael och Maria Olsson 

Med hänseende till förslaget om ny skola på Hammar. Samrådsmöte 2018 

Vi motsätter oss förslaget att placera en ny skola på norra Hammar bredvid Hammarlunden. 

1. Den nyligen gjorda folkomröstningen visade att hammaröborna inte vill ha ”storskola”. 

2. Hammarlunden uppfyller kravet för antal skolplatser för närområdet, dvs Hammar. Det är 

barn som bor utanför Hammarområdet som man bör uppföra en skola till. De bör få 

chansen att gå i skolan i sitt närområde. 

3. De nya bostäderna som uppförts på Bärstad, Rud, Tynäs gör att en ny skola istället bör 

placeras närmare de upptagningsområdena. Alternativt att en skola uppförs längst med 

Hovlandavägen någonstans mellan Möruddsvägen och en bit bortom Hästviksvägen. 

Läggs en skola där lättar trycket för både Hammarlunden och Mörmoskolan. 

4. Lövnäsleden är mycket trafikerad och bilarna håller hög fast. Ju mer som byggs på östra 

Hammarö desto mer ökar trafiken. 

En rondell skulle sänka farten men vi tror inte att det är tillräckligt. Rondellen skapar en 

flaskhals i rusningstid och risken för olyckor blir stor med stressade trafikanter. 

5. Grönområdet, där den nya skolan med tillhörande idrottsplan är tänkt att placeras, är 

mycket populär både av människor och djur. Det sas när Anneberg byggdes att det var 

så mycket skog kvar att boende på Hammar inte behövde oroa sig för att bli av med sin 

lunga och lekplats. En ny skola på föreslagen plats naggar ytterligare på det redan 

decimerade grönområdet. Bygg inte sönder det Hammarö är känt för. Låt det finnas natur 

mellan bostadsområdena så vi slipper storstadskänslan. 

6. Planen är inte förenlig med gällande översiktsplan. 

Kommentar: Hur skolområdena kommer att utformas finns det i dagsläget inga 

beslut på så av den anledningen tycker vi inte att man kan göra bedömningen 

storskola eller inte.  

Finns områden som gränsar närmare till Hammarlunden än Bärstad som idag inte 

har möjlighet att gå på Hammarlunden, som Anneberg tex. 

Det stämmer att trafiken ökar på Lövnäsleden i och med att fler bostäder byggs där 

men en skola placerad på Hammar tror inte kommunen kommer medverka till 

några större ökningar då de flesta redan passerar där på väg till sina arbeten. 
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Detaljplanen medger att genom bestämmelsen skola, att det nya skolområdet 

kommer att ha möjlighet att ha alla de verksamheter som krävs inom skola vilket 

innebär att ett samnyttjande inte är nödvändigt men möjligt.  

Vad gäller skolans lokalisering så förstår vi att ni boende i området tycker att det är 

synd att delar av er skog kommer att omvandlas till skoländamål men stor del 

kommer att vara kvar. 

Detaljplanen medger skola och inte idrottsområde, vilket innebär att syftet med de 

idrottsanläggningar som anläggs inom området i första och största hand ska vara 

för att bedriva skolverksamhet. 

Finns områden som gränsar närmare till Hammarlunden än Bärstad som idag inte 

har möjlighet att gå på Hammarlunden, som Anneberg tex. 

Det stämmer att trafiken ökar på Lövnäsleden i och med att fler bostäder byggs där 

men en skola placerad på Hammar tror inte kommunen kommer medverka till 

några större ökningar då de flesta redan passerar där på väg till sina arbeten. 

Nej det stämmer att planen inte var förenlig med den då gällande översiktsplanen 

och av den anledningen hanteras den med ett utökat förfarande enligt Plan- och 

bygglagen. Dock har kommunen antagit en ny översiktsplan som pekat ut aktuellt 

planområde. 

 

Vi har efter samrådsmötet, 180424, ytterligare synpunkter på placeringen av en ny skola på norra 

Hammar. 

Vi motsätter oss förslaget att placera en ny skola på norra Hammar bredvid Hammarlunden, vilket 

är vårt alternativ A. 

 

Vi förstår också att Kommunen sitter i knipa då den inte äger tillräckligt med mark att placera en 

skola på. Då får man göra det bästa av situationen och därför har vi tagit fram ett förslag utifrån 

det som framkom på samrådsmötet 180424. Vi upplevde att det som var de största oroshärdarna 

var en idrottsplats och trafiken på Lövnäsleden. Det ligger till grund för följande förslag, alternativ B. 

Se bifogad bild. 

 

Alternativ B 

Kommunen uttryckte att de ville ha samspel mellan Hammarlunden och den nya skolan. Ett förslag 

från en deltagare på samrådsmötet 180424 var att samutnyttja idrottsplanen på Hammarlunden, 

som idag står outnyttjad stor del av dygnet. Att bygga en ny idrottsplan när en stor sådan finns 

mycket nära är onödigt. Speciellt som det är en av de punkter som de boende på Ålvägen 

motsätter sig mest. 

Tar man bort idrottsplanen på Ålvägensidan så slipper Ålvägenborna störande ljud från både 

Lövnäsleden (över den öppna ytan) och eventuella matcher och träningar på kvällar och helger. 
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Idrottsplanen på Hammarlunden sidan består idag av grus. Om den gräs beläggs får båda 

skolorna en trevligare idrottsplats samtidigt som Hammarö Fotbollsklubb får, efter önskemål, fler 

ställen att träna på. 

(A. på bifogad karta) 

 

I samband med att nya rondellen byggs kan en väg och en parkeringsplats byggas på 

Hammarlundensidan längst med Lövnäsleden. Det är dåligt med parkeringsplatser idag för dem 

som ska till idrottshallen på Hammarlunden och det var dåligt med parkeringsplatser vid nya 

skolan inritade på det förslag Kommunen visade på samrådsmötet,180424, så fler parkeringsplatser 

behövs. Kommunen talade också om att eventuellt bredda befintlig gångtunnel. I stället kan en ny 

tunnel byggas i östra änden på den nya parkeringsplatsen. Det gör att färre människor går över 

vägen om två tunnlar finns eftersom folk vill gå genaste vägen. 

Om en ny parkeringsplats anläggs på ovan nämnda plats kommer den att kunna användas av 

dem som ska till den nya fina gräsbelagda idrottsplanen (A) och till idrottsshallarna på båda sidor 

av Lövnäsleden. 

 

Den nya parkeringsplatsen bör utformas så att det blir en bra lämna och hämta plats. Det gör att 

färre vänstersvängar behöver göras för de som lämnar/hämtar sina barn med bil. Trots att det 

kommer att byggas en ny lämna/hämta plats på föreslagen plats lämnar på trycket på den 

befintliga lämna/hämta platsen utanför Hammarlunden och den nya lämna/hämta platsen vid 

skolan på Ålvägensidan. 

(C. på bifogad karta) 

 

Till det här tänkte vi att det går att bygga en mindre byggnad i änden på parkeringsplatsen med 

omklädningsrum. Dit går barnen från nya skolan på Ålvägensidan i samlad tropp och byter om de 

dagar de har uteidrott på idrottsplanen. Den kan också användas av Hammarö Fotbollsklubb och 

vid turneringar. 

(B. på bifogad karta) 

 

Eftersom det i det här förslaget inte finns någon idrottsplan med på Ålvägensidan så behöver inte 

skogen vid Ålvägen röras utan kan få vara kvar som den är. Behövs det mer utrymme för att 

eleverna ska få sina 30kvm utrymme så kan skolområdet utökas en bit längst vägen mot 

Anneberg. 

Observera att vårt förslag inte har en uppmätt area. Den måste anpassas så att det blir 30kvm per 

barn. 

(D. på bifogad karta) 

 

Det här förslaget gör också att stora kullen kan omformas och läggas som en vall mellan skolan 

och husen på Ålvägen vilket ger både insynsskydd och ljudavstötning från skolbarnen dagd och 

från ljudet av trafiken på Lövnäsleden. 
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Barn kan bli högljudda och de som eventuellt jobbar skift kan få problem med sömn om inte ljuden 

från skolgården dämpas. 

(E. på bifogad kara) 

 

Synpunkter som stödjer alternativ A. 

Några är tidigare insända, några uppdaterade och några nya. 

1. Den nyligen gjorda folkomröstningen visade att hammaröborna inte vill ha en "storskola". 

2. Hammarlunden uppfyller kravet för antal skolplatser för närområdet, dvs Hammar. Det är barn 

som bor utanför 

Hammarområdet som man bör uppföra en skola till. De bör få chansen att gå i skolan i sitt 

närområde. 

3. De nya bostäder som uppförts och uppförs på Bärstad, Rud, Tynäs gör att en ny skola i stället bör 

placeras närmare de upptagningsområdena. Alternativt att en skola uppförs längst med 

Hovlandavägen någonstans mellan Möruddsvägen och en bit bortom Hästviksvägen. Läggs en 

skola där lättar trycket för både Hammarlunden, Mörmoskolan och Nya Götetorpsskolan. Barnen 

från södra Hammarö, Södra Hammar, Gunnarskär och östra Götetorp kan gå där. Det ger fler 

platser på de nämnda skolorna för barn från områden på Hammarö i öster, norr och väster på 

övriga skolor. 

4. Lövnäsleden är mycket trafikerad och bilarna håller hög fart. Ju mer som byggs på östra 

Hammarö desto mer ökar trafiken. 

En rondell skulle sänka farten men vi tror inte att det är tillräckligt. Rondellen skapar en flaskhals i 

rusningstid och risken för olyckor blir stor med stressade och irriterade bilister. 

5. Grönområdet, där den nya skolan med tillhörande idrottsplan är tänkt att placeras, är mycket 

populärt både av människor och djur. Det sas när Anneberg byggdes att det var så mycket skog 

kvar att boende på Hammar inte behövde oroa sig för att bli av med sin lunga och lekplats. En ny 

skola på föreslagen plats naggar ytterligare på det redan decimerade grönområdet. Bygg inte 

sönder det Hammarö är känt för. Låt det finnas natur mellan bostadsområdena så vi slipper 

storstadskänslan. 

6. Planen är inte förenlig med gällande översiktsplan. 

7. Området för nya skolan är för litet för att det ska finnas plats för en behaglig buffertzon för de 

boende i närområdet mellan skola och villaområde. 

8. En stor oro finns för att Kommunens förslag kommer att öka trafiken på Ålvägen. Både när det 

gäller att lämna och hämta barn och vid träningar och turneringar på den nya idrottsplanen. Det 

skapar olycksrisk för de barn som går och cyklar på Ålvägen på väg till Hammarlunden och senare 

den nya skolan. 

9. De som bor allra närmast får sannolikt bekymmer med parkerade bilar på gatan/vändplanen 

om större idrottsevent hålls på idrottsplatsen vid nya skolan. Gatorna på Ålvägen är redan trånga 

och tillåter inte parkering i någon större utsträckning. Vanligtvis går det bra för man kan gå till 

huset där en eventuell bil blockerar framfarten och be dem flytta bilen. Om det i stället är någon 

som t.ex. spelar fotboll så blir det avsevärt mycket svårare att få tag i ägaren till bilen och få den 

flyttad. 
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Det är inte bara en olägenhet för de boende men också en fara med tanke på utryckningsfordon 

som kan behöva komma fram. 

 

Kommentar: Hur skolområdena kommer att utformas finns det i dagsläget inga 

beslut på så av den anledningen tycker vi inte att man kan göra bedömningen 

storskola eller inte. Detaljplanen medger att genom bestämmelsen skola, att det 

nya skolområdet kommer att ha möjlighet att ha alla de verksamheter som krävs 

inom skola vilket innebär att ett samnyttjande inte är nödvändigt men möjligt.  

Detaljplanen medger skola och inte idrottsområde, vilket innebär att syftet med de 

idrottsanläggningar som anläggs inom området i första och största hand ska vara 

för att bedriva skolverksamhet. 

Finns områden som gränsar närmare till Hammarlunden än Bärstad som idag inte 

har möjlighet att gå på Hammarlunden, som Anneberg tex. 

Det stämmer att trafiken ökar på Lövnäsleden i och med att fler bostäder byggs där 

men en skola placerad på Hammar tror inte kommunen kommer medverka till 

några större ökningar då de flesta redan passerar där på väg till sina arbeten. 

Vad gäller skolans lokalisering så förstår vi att ni boende i området tycker att det är 

synd att delar av er skog kommer att omvandlas till skoländamål men stor del 

kommer att vara kvar. 

Nej det stämmer att planen inte var förenlig med den då gällande översiktsplanen 

och av den anledningen hanteras den med ett utökat förfarande enligt Plan- och 

bygglagen. Dock har kommunen antagit en ny översiktsplan som pekat ut aktuellt 

planområde. 

Vi har kompletterat tidigare trafikutredning med Ålvägen för att se vilka åtgärder 

som behöver göras där för att skapa en tryggare miljö för oskyddade trafikanter. 
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Detaljplanen medger skola och inte idrottsområde, vilket innebär att syftet med de 

idrottsanläggningar som anläggs inom området i första och största hand ska vara 

för att bedriva skolverksamhet. 

Räddningstjänsten kommer inte att sämre möjligheter att nå området snarare bättre 

då de kan köra från Lövnäsleden via skolan och ansluta till Ålvägen via gc-vägar. 

De har också haft planen på remiss och har inga erinringar på aktuellt planförslag. 

 

 

Erik och Anna Bjursén 

Yttrande ang. planförslag till ny skola Hammar, Hammarö kommun 

Invändningar mot att lokalisera en ny skola inom fastigheten Hammar 1:90. 

Vi är boende på Ålvägen xx (Hammar 1:xxx) och anser oss vara en av de mest negativt drabbade 

om det skulle byggas en ny skola enligt det förslag som ligger att lokalisera densamma inom 

fastigheten Hammar 1:90. 

• Utsikt. Vår utsikt från vårt vardagsrum domineras i dagsläget av den öppna ytan med 

bakomliggande kulle. Det är en grön oas som sträcker sig mot himlen. Att denna utsikt 

skulle ersättas av en skola med tillhörande skolgård känns för oss otänkbart. 

• Grönområden. Vi tycker att det är mycket synd att kommunen ens tänker tanken att 

minska på skogs och grönområden i anslutning till villaområden och ersätta den med en 

skola, bollplan samt även göra om den då kvarvarande skogen till skolskog. Det är skönt 

att ha närhet till skogen som ger trevnad med grönska, djur och fåglar. Vi nyttjar skogen 

ofta för att gå promenader i och rasta vår hund i. Den är också en bra avgränsning mot 

Anneberg. 

• Trafiksituation. Trafiksituationen är redan illa som den är i samband med att skolan börjar 

och slutar. Trafiksituationen på Ålvägen kommer säkerligen att förvärras med fler föräldrar 

som vill köra barnen med bil och med fler barn som går/cyklar på Ålvägen. 

• Ljudvolym. Att bo granne med en skola kommer innebära en ökad ljudvolym från skola 

och skolgård. 

• Bus. Att bo granne med en skola riskerar att dra till sig mera bus och skadegörelse för oss 

boende. Som vi redan vet förekommer det bus på Hammarlunden kvällstid. 

• Husvärdering. Med ovanstående punkter i beaktande anser vi att det är en försämring av 

boendekvalitet och att det leder till lägre huspris att bo direkt granne med en skola 

jämfört med hur det är nu. 

• Övrigt. Vi tycker inte att kommunen ska ”inkräkta” på ett äldre befintligt område. De 

boende i ett äldre befintligt område flyttade dit med förutsättningen att inte bli direkt 

granne med en ny skola 

Förslag på lokalisering av den nya skolan 
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Vi tycker att en ny skola ska lokaliseras i närheten av där det redan bedrivs eller har bedrivits 

skolverksamhet. Gärna i anslutning till den nyare bebyggelsen som attraherar småbarnsfamiljer. 

Motförslag till lokalisering av en ny skola, se bild från Googlemaps på sidan 2. 

1. Direkt anslutning till Hammarlunden. 1A ensamt eller i kombination med 1B och 1C. Här 

bedrivs det redan skolverksamhet och det skulle gå att genomföra ett alternativ som inte 

påverkar äldre befintlig bebyggelse. Med detta alternativ skulle man kunna utarbeta en 

lösning med idrottshall i närhet till Hammarhallen med fördelen att tränande lag skulle få 

större möjligheter likt Hammarö Arena. Man skulle också kunna tänka sig att befintlig 

byggnad på Hammarlunden kan vara F-3 skola och de nya byggnaderna som sätts upp i 

1A eller 1B eller 1C kan bli renodlad 4-6 skol. 1C skulle också kunna nyttjas till på och 

avsläppnings zon. Befintlig fotbollsplan är mycket stior och skulle delvis kunna bebyggas t 

ex med idrottshall. Skolskog och bollplan kan nyttjas där nuvarande förslag om 

skolbebyggelse ligger dvs mellan Ålvägen och Anneberg. 

2. I anslutning till Hallersrudsskola och förskola. Här har det bedrivits skolverksamhet i 

decennier. Det borde finnas goda möjligheter att få till en bra lösning med Hallersrusskola i 

söder och med Lövnäsleden i norr. Väl utbyggt nät av cykel och gångvägar finns redan. 

Nära ny bebyggelse och skolskog. 

3. Åkern vid Jonsbol. Åkern verkar inte ha brukats på länge och börjar växa igen med sly. En 

ny lokalisering av skola här skulle kunna nyttjas av barn från Hammar. Hammarlunden kan 

nyttjas till barn från nybebyggelse. 

 

Hoppas att ni tar våra synpunkter i beaktande och tar åt er av de förbättrade förslagen av en ny 

skola. 
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Kommentar: Hammarö kommun har utrett de platser ni föreslagit, men anser att 

aktuellt planområde lämpar sig bättre.  

Vi förstår att ni boende i området blir påverkade av att ert närområde förändras 

och tycker det är tråkigt att delar av angränsande natur kommer att omvandlas till 

skoländamål och hellre ser en annan lokalisering  

 

Robin Ljung 

Jag har några synpunkter angående detaljplan för fastighet Hammar 1:90. 

 

Första synpunkten är angående kullen som ska tas bort.  

Jag förstår att man behöver ta bort kullen för att kunna bygga skolan då kullen inte är en säker 

miljö.  

Men att ta bort kullen innebär att man tar bort det ända skydd mot husen på Ålvägen och 

framförallt så kommer det inte finnas någon tydlig gräns för vart skolområdet slutar.  

Detta innebär hög insyn mot tomter och hus samt inget skydd mot ljudet från skolgården och 

trafiken (om skolgården blir placerad mot syd) 

Ett förslag jag har är att man tar material från kullen som ska tas bort för att göra en liten vall 

mellan skolan och det lilla ”naturområde” som ligger mellan hus och skola. Detta ger en 

avskärmning för närliggande hus och det ger en tydlig markering för barn att skolområdet slutar 

vid vallen. Man kan ju såklart göra ett staket eller en häck längs skolområde men detta ger ju inte 

den naturliga känsla som en vall med t.ex. gräs, träd och buskar på kan ge. Som jag har förstått 

det så är den naturliga aspekten något man vill ta vara på.  

Gör man inte en tydlig markering vart skolområdet slutar så kommer barn tillslut ha gjort det lilla 

naturområdet mellan husen och skolan till en del av skolgården och då har vi husägare skolan 

ända in på tomtgränsen och även barn som kommer in på tomten eller genar.   

Allt material finns där och det är billigare att använda materialet på plats än att köra iväg all 

jord/sten med lastbil.  

Jag kan förstå att man vill göra en liknande avgränsning som finns vid Bärstad Skolan mellan 

bostadsområde och skola, men på Bärstad är det tjock bevuxen skog och utanför vårt hus är det 

öppen yta med några få tallar och någon enstaka björk, vilket inte hjälper till något skydd mot 

insyn eller ljudnivå från barn och annan skolaktivitet. 

Så var snälla att överväga en vall. Jag pratar inte om en 5 meter hög vall som ska täcka synen av 

skolan. Bara något som markerar skolområdet och tar bort insyn och ljud på marknivå. 

 

Min andra synpunkt är trafiken.  

Alla som bor på Hammarö vet om problemet kring trafiken på Lövnäsleden och då pratar jag inte 

om höga hastigheter. Två timmar varje dag så är Lövnäsleden full med bilar och trafiken står 

nästan still. Det är när folk ska till jobbet och när dom ska hem. Mitt i detta ska ungarna hämtas på 

skolorna.  Människor kommer alltid försöka hitta lättaste vägen och en sådan väg är bakvägen till 

den planerade skolan via Ålvägen. Det finns redan i dagsläget en liten parkering som kommer 
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kännas väldigt naturlig som avlämningsplats för den nya skolan. Jag förstår att man gjort 

mätningar på Lövnäsleden. Det är även en väg som många barn väljer att cykla till 

Hammarlunden på i dagsläget, så redan idag används den aktivt och jag tror att det kommer bli 

en smidig väg för de föräldrar som vill slippa trafiken på Lövnäsleden. Om ni ser detta som en 

onödig omväg som ingen kommer använda så är det för att ni inte förstår det verkliga problemet 

med Lövnäsleden och människors naturliga förmåga att hitta egna lösningar.  

Så hur tänker man angående den potentiella trafiken som kan uppstå mitt inne i ett villaområde?  

 

Jag vill avsluta med ett par frågor.  

Som sagt så bor jag på Ålvägen xx. 

Jag vill veta hur mycket mark man kan få köpa? Är det gulmarkerade området på planritningen 

det gäller? Vad är det tänkta priset på marken?  

Jag har inga byggnader på marken men för mig finns det ett intresse att få upp en häck eller 

staket så långt från mitt hus som möjligt. Tomterna på Ålvägen är ju inte direkt stora och att bygga 

staket/häck där marken är idag är inte optimalt.  

Kommentar: Vi har i det nya förslaget, granskningshandling, lagt till en vall på två 

meter mellan skolområde och bostadshusen på Ålvägen 106-115. 

Vi har kompletterat tidigare trafikutredning med Ålvägen för att se vilka åtgärder 

som behöver göras där för att skapa en tryggare 

 miljö för oskyddade trafikanter. 

Det är det gulmarkerade som gäller, vilket är en utökning med 10 meter norrut. 

Exakt hur mycket mark det blir är lite olika per fastighet. Markpriset kommer att bli 

250 kr kvm samt förrättningskostnad. 

Anna Holmqvist 

xxx heter jag och är boende på Ålvägen (Hammar xxx), i närheten av detaljplanen för ny skola. Vi 

vill bara framföra några synpunkter. 

Vår baksida ligger mot vägen som kommer att leda till skolan via Ålvägen. 

Det vi känner att vi är oroliga för är trafiken. Vi har över tid sett och ser hur mycket barn och 

ungdomar det är som kommer cyklandes och gående via Ålvägen när de ska till och hem från 

Hammarlundens skola. 

Även om det i förslaget ligger en huvudinfart för bilar via Lövnäsleden, så kommer många att köra 

sina barn via Ålvägen. Många kommer inte att åka runt hela Hammar och kommatill skolan med 

bil via Lövnäsleden. Jag tänker på de som har barn i de lägre åldrarna i skolan och som t ex 

bor på olika delar av Hammar (typ Segelvägen, Lillmossen, Turessons väg, Båtvägen mm). 

Detta känns som en stor säkerhetsrisk, med ökad trafik för alla dessa barn. 

Förslaget kommer också att öka trafiken inne i bostadsområdet på ett farligt sätt. 

Vi känner också en oro för hur en ev byggtrafik med stora fordon påverkar säkerheten under 

byggnationen. 

På mötet som var tisdag 24/4 så uppfattade vi att förslaget är att nuvarande F-6 ska vara kvar 

liksom högstadiet men att ytterligare en F-6 skola ska byggas vid den nya detaljplanen. 

Det känns lite märkligt att två stora F-6 skolor ska ligga så tätt intill varandra. 
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I övrigt är det synd att ta bort ännu mer av den natur och skog som finns på Hammarområdet och 

i närheten. Tidigare har mycket natur tagits bort både när Anneberg och Östra Rosenlund har 

byggts. 

Har förståelse för att det är svåra beslut och lägen som är nu på Hammarö med ökat invånarantal 

(barnantal till förskolor och skolor) och dåligt skick på både skolor och badhus t ex. 

Hoppas dock att det kan finnas fler alternativ som man kan titta på främst ur säkerhets- och 

trafikaspekter. 

Kommentar: Vi har kompletterat tidigare trafikutredning med Ålvägen för att se 

vilka åtgärder som behöver göras där för att skapa en tryggare miljö för oskyddade 

trafikanter. 

Det finns inga beslut idag på hur skolområdena kommer att se ut i framtiden. Planen 

anger skola vilket innebär att det kan bli F-6 alternativt att man flyttar högstadiet. 

Vad gäller skolans lokalisering så förstår vi att ni boende i området tycker att det är 

synd att delar av er skog kommer att omvandlas till skoländamål men stor del 

kommer att vara kvar. 

 

Alf och Anita Karlsson 

Angående detaljplan för ny skola Hammar i Hammarö kommun. 

Tyvärr gavs vi ej möjlighet att medverka vid samrådsmötet, som hölls den 24 april, pga att kallelsen 

var utskickad den 13 april och kom till oss den 14 april, det vill säga endast 10 dagar före 

samrådsmötet, vilket måste anses vara alldeles för kort tid för ett så stort ingrepp i bostadsmiljön. Vi 

var bortresta på semester. 

Angående placering av ny skolbyggnad borde väl området/skogsområdet söder om och i 

anslutning till Hammarlundens skola vara ett bättre alternativ där det inte finns någon 

bostadsbebyggelse. 

Med tanke på verksamhet och storleken på planerad byggnation kommer troligen värdet på 

närbelägna fastigheter att påverkas negativt, framför allt med tanke på trafik och buller. 

En ny kallelse med en mer rimlig tidsrymd mellan kallelse och mötesdag, skulle ge fler personer 

möjlighet att deltaga och framföra sina synpunkter men tanken var antagligen att så få som 

möjligt skulle beredas tillfälle till detta. 
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Kommentar: Att alla ska ha möjlighet att medverka på dessa samrådsmöten är 

svårt för oss att säkerställa. Utskick har gjorts enligt vad plan- och bygglagen säger 

och är vad vi har att förhålla oss till. Vi har också varit tillgängliga för frågor via 

telefon och mejl. 

Thomas Karlsen och Sofia Sveder 

Här kommer synpunkter som vi på Ålvägen xx har gällande detaljplanen för ny skola på Hammar, 

Hammarö kommun. 

Vi motsätter oss förslaget om att placera en ny skola på Hammar bredvid Hammarlundens skola: 

- Området där den nya skolan planeras är för litet för att det ska kunna finnas ett behagligt 

avstånd mellan bostäder och skola/skolgård. Ljudnivån ökar, vilket kommer att påverka 

boendemiljön negativt. 

- Att bygga bort ännu mer grönområde på Hammar är väldigt olyckligt. Grönområdet är mycket 

omtyckt av oss som bor på Hammar, men även för djuren där. Förstör inte det. Naturområdet 

fungerar som ljuddämpning av trafikbuller, och skapar en god och behaglig naturmiljö för oss som 

bor här. 
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- Förslaget på placering av den nya skolan visar ingen respekt för det resultat som 

folkomröstningen gav. Vi vill inte ha en storskola, vilket det här förslaget i praktiken blir i och med 

att den nya skolan blir lika "nära" som dagens högstadium på Hammarlunden är till 

Hammarlundens F-6-byggnader. Det nya förslaget innebär att vi får en storskola. Att Lövnäsleden 

delar dem åt spelar ju ingen roll i praktiken. 

- En ny skola på föreslagen plats kommer med stor sannolikhet att skapa mer trafik inne på 

Ålvägen, speciellt vid idrottsevenemang och andra event på kvällar och helger. Detta kommer att 

påverka boendemiljön negativt, men blir även ett problem för utryckningsfordon. 

- Sedan anser vi att barnen på den östra sidan ska få en chans att gå i skola i sitt närområde. 

 

Tacksam ifall ni bekräftar detta mejl, så att vi vet att det kommit fram 

Kommentar: Vi anser inte att området är för litet för att rymma en skola i befintligt 

bostadsområde. Däremot har vi lagt in en bestämmelse om vall mellan Ålvägen 

106 och 115. Vi har också minskat ner lite på skolområdet och därigenom ökar på 

naturmarken mellan skolområdet och Ålvägen 115 och 90.  

Vad gäller skolans lokalisering så förstår vi att ni boende i området tycker att det är 

synd att delar av er skog kommer att omvandlas till skoländamål men stor del 

kommer att vara kvar. 

Hur skolområdena kommer att utformas finns det i dagsläget inga beslut på så av 

den anledningen tycker vi inte att man kan göra bedömningen storskola eller inte. 

Detaljplanen medger att genom bestämmelsen skola, att det nya skolområdet 

kommer att ha möjlighet att ha alla de verksamheter som krävs inom skola vilket 

innebär att ett samnyttjande inte är nödvändigt men möjligt.  

Detaljplanen medger skola och inte idrottsområde, vilket innebär att syftet med de 

idrottsanläggningar som anläggs inom området i första och största hand ska vara 

för att bedriva skolverksamhet. 

Räddningstjänsten kommer inte att sämre möjligheter att nå området snarare bättre 

då de kan köra från Lövnäsleden via skolan och ansluta till Ålvägen via gc-vägar. 

De har också haft planen på remiss och har inga erinringar på aktuellt planförslag. 

Det är ganska många områden som ligger i nära anslutning till Hammarlunden och 

inte fått plats där tidigare som till exempel Anneberg. Exakt hur 

upptagningsområdena kommer att se ut kommer att variera i tid med hur antalet 

barn ser ut i bostadsområdena på östra sidan. 

 

Linda Hagman 

Hej! 

Nedan följer ett resonemang kring aspekter som jag som närboende på Ålvägen vill tillföra 

samrådsprocessen i samband med ny detaljplan för skolverksamhet på fastigheten Hammar 1:90. 

 

Inledningsvis vill jag framföra att det är glädjande att den nya översiktsplanen så tydligt pekar ut 
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riktningen på hur Hammarö kommun vill utveckla bebyggelsen inom kommunen på sikt, detta ger 

en ökad förutsägbarhet för alla parter. När vi köpte vårt hus 2015 var det en annan ÖP som gällde 

samt en grönstrukturplan som såg annorlunda ut gentemot kapitlet om grön- och blåstruktur i den 

nya översiktsplanen, mer om dessa kvalitativa skillnader nedan. 

 

Oavsett bakomliggande orsaker till att kommunen hamnat i det läge man har med brist på både 

förskoleplatser och fungerande skolor anser jag att vi har en förståelse för (och med två barn i 

förskoleåldern själva är en del av) det uttalade behovet av ytterligare skolor. Följande 

resonemang är alltså en produkt av en engagerad kommuninnevånare som hoppas på att kunna 

bidra till att den planerade skolan blir riktigt, riktigt bra och ytterligare ett stolt grönt flaggskepp på 

kommunens väg mot en hållbar utveckling. 

 

Sammanfattningsvis upplever jag två aspekter som mer problematiska än andra och dessa är 

trafiksituationen samt decimering av närnaturområde/grönområde. 

 

Trafiksituationen 

I Rambölls trafikutredning framgår hur man tänker sig att koppla skolan till Lövnäsleden och 

Anneberg via bla ny rondell. Det jag undrar över är vilka åtgärder man tänker sig att vidta för att 

uppnå en säker trafiksituation på Ålvägen som idag har karaktären av säckväg in till 

boendeområdet men som idag också till viss del används för att hämta/lämna barn till 

Hammarlundens skola via den lilla parkeringsplatsen i anslutning till GC tunnel under Lövnäsleden. 

Denna trafik kan antas öka iom en ny skola för 500 elever där upptagningsområdet gissningsvis inte 

uteslutande blir från Lövnäshållet utan även från Hammar som det är idag. På delar av sträckan 

Ålvägen som är rak och inbjuder till för hög hastighet förbi både lekplats och in/utfarter utgörs CG 

vägen endast av en målad markering i gatan. På andra delar finns en undermåligt skött och smal 

trottoar som alternativ för cyklande barn som ännu inte är mogna att cykla på trafikerad väg. 

Senaste vintern med mycket snö fanns ingen säker skolväg till Hammarlundens skola via Ålvägen 

och situationen behöver definitivt förbättras med ytterligare utökat elevantal i området (det 

behövs redan nu). Jag har inga svar på hur detta ska göras men vill lyfta denna aspekt som viktig i 

planering och utformning i samband med ny skola. Gårdsgata, chikanlösningar, övergångsställen, 

din hastighet är XX-skyltar eller farthinder kanske kan vara exempel på åtgärder. 

 

För att minska biltrafiken till skolorna (Hammarlunden och den nya skolan) kan det vara vettigt att 

prioritera cykelställ även för cykelkärror eller andra typer av lastcyklar så att dessa kan låsas fast 

under tak för lämnande föräldrar. Det skulle också vara önskvärt att radikalt öka turtätheten på 

linje 901 från 30 min trafik till 10 min trafik om man menar allvar med att pendlare ska växla från 

cykel till kollektivtrafik eller tvärtom. Detta borde gälla hela 901 sträckan där Rosenlund, Anneberg 

och Bärstad tillkommit på kort tid. Turtäthet på 10-min trafik bör gälla för största delen av dagen då 

varje förälder som kanske kan få ett samtal från förskola eller skola vet känslan av att inte kunna ta 

sig dit inom rimlig tid och då istället väljer att ta bilen för ett ökat trygghetsperspektiv när 

kollektivtrafiken inte upplevs tillräcklig eller pålitlig. Det borde ligga inom kommunens mandat att i 
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samråd med Värmlandstrafik komma fram till lösningar för förstärkt kollektivtrafik och ökat turtäthet 

på sträckan. 

 

Detta är mina tankar kring trafiksituationen: 

- Säker skolväg via Ålvägen och åtgärder för hastighetsbegränsning 

- Cykelställ med tak och låsmöjligheter för föräldrar med cykelkärror och lastcyklar 

- Dialog med Värmlandstrafik för ökad turtäthet vid busshållplats Hammarlunden 

 

 

Decimering av närnaturområde/grönområde 

Här finns som jag ser det en målkonflikt mellan olika delar i ÖP samt motstridande intressen mellan 

kommunen som organisation och kommuninnevånare boende främst på Anneberg och Hammar. 

 

”Förskolor och skolor bör placeras på strategiska ställen med tillräckligt stora ytor kring befintliga 

byggnader för att möjliggöra utökningar. Att skapa goda miljöer runt förskolor och skolor i form av 

anläggningar och mötesplatser är också av yttersta vikt.” - ÖP sid 21 

 

Detta är kommunens önskan om att ha en inbyggd flexibilitet i ytterligare utbyggnad av 

skolor/förskolor efter varierande behov över tid samt en önskan om att koppla skolområden till som 

i aktuellt fall en föreslagen idrottshall och fullstor fotbollsplan som skulle ta skog klassad som 

närnatur/grönområde i anspråk. Jag har full förståelse för kommunens önskan om flexibilitet, det är 

det mest rationella ur ett förvaltande och ett samhällsekonomiskt perspektiv. Men som närboende 

upplevs just denna önskan också som ett direkt hot mot grönområdet mellan Ålvägen och 

Anneberg. 

Fastigheten Hammar1:90 utgörs idag till största delen av skog som beskrivs i samrådshandlingarna 

vara av ”ringa intresse” och det må hända att även den kommande naturinventeringen kommer 

fram till att det inte finns några särskilt skyddsvärda biotoper i detta område så att bedömningen 

kvarstår. Men enligt både tidigare ÖP och den just nyligen antagna översiktsplanen är hela 

fastigheten Hammar 1:90 utpekad i kapitlet om grön- och blåstruktur som ett 

närnaturområde/grönområde (se karta på sid 61 i ÖP). 

 

Tittar man på grönstrukturkartan i ÖP så ser man snabbt att stor del av de utpekade 

grönområdena byggs bort på norra sidan av ön till förmån för förtätning. De decimeras till en 

miniminivå och för Hammar 1:90 i den mest otillgängliga delen av terrängen. Detta är inte bara 

ologiskt eftersom grönområdena per definition fyller större funktion i tätbebyggda områden än i 

lantliga områden. Det säger ni faktiskt själva i den nyligen antagna ÖP:n om grönområden där det 

också står att grönområden ska uppgå till minst 3 ha sid 63. 

 

”Dessa områden är avsett att tillgodose många funktioner, som en rik variation av upplevelser och 

aktiviteter och med kvalitéer som främjar ekosystemtjänster. Ekosystemen behöver tätheten, 

biodiversitet och konnektivitet mellan naturområdena. För kommunens invånare ska de ge daglig 
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rekreation i form av vila, lek, promenader, motion och naturkontakt. Områden ska också fungera 

för klimatanpassning som exempelvis dagvattenmagasin vid kraftig nederbörd. Områdena delas 

upp i två typer: Små gröna och blå rum samt grön- och blåområden. De små gröna och blå 

rummen ska finnas i den täta bebyggelsen. De kan vara en sammanhängande yta på 0,1 ha till 3 

ha, som en liten park, äng, bäck eller dagvattenmagasin med växtlighet. De små gröna och blå 

rummen kan sammanlänkas med större grön- och blåområden med en storlek på minst 3 ha. Grön 

och blåområden kan vara till exempel skog, äng, park, våtmarker, insjövikar. De är naturmiljöer 

mellan bostadsområden som avskärmar bostadsområden från varandra, samt verka avskärmande 

och bullerdämpande mot trafikerade vägar. 

 

• Små gröna och blå rum bör nås inom 50-200 m från hemmet och grön- och blåområden bör nås 

inom 500-1000 m från hemmet.” 

 

Min fråga blir då vad kommer kommunen att göra för att på bästa sätt hantera ovan identifierad 

målkonflikt mellan å ena sidan kommunens intresse av att exploatera och hålla hög flexibilitet inför 

ev framtida utbyggnadsbehov och å andra sidan bevarande, förvaltande och tillgängliggörande 

av utpekade grönområde enligt skrivning om grönstruktur i ÖP? 

Jag och flera närboende med mig känner en oro över att kommunen genom förslaget att 

anlägga en fullstor fotbollsplan i direkt anslutning till skolan och därmed ta ner en betydande del 

av skogen ändrar markanvändningen från utpekat grönområde till fotbollsplan. Detta upplevs som 

ett intrång i närmiljön som dessutom strider mot grönstrukturen i ÖP. Att det redan finns en 

fotbollsplan i anslutning till Hammarlundens skola (knappt 200 m från planerad skola längst 

cykelväg) som skulle kunna rustas upp och få en ökad nyttjandegrad gör att behovet av 

ytterligare en fotbollsplan behöver förtydligas. Det känns därför angeläget att kommunen 

motiverar föreslaget intrång i grönområdet och förbiseende av egen grönstruktur i ÖP ytterligare. 

 

Ett alternativt sätt att resonera kring fotbollsplaner och skolskog 

Under avsnittet ”Ett växande Hammarö - där människan och miljön står i fokus” står det att läsa 

 

”En högre exploatering medför att det går att skapa mervärden i områdena som exempelvis 

aktivitetsparker med medfinansiering av exploatörer. Naturområden som grönområden, parker 

och skolskogar bevaras och integreras i ny bebyggelse.” - ÖP sid 57 

 

Det upplevs som positivt att i detaljplanen utpeka skogen till skolskog och därmed skydda den från 

avverkning. Förändringen av markanvändningen från dagens grönområde till skolskog är inte 

betydande på det sättet att skogen står kvar och kan samnyttjas av fler. Vidare skulle vi uppleva 

det som än mer positivt om man kunde ta helhetsgrepp om hela grönområdet och skriva fram en 

skötselplan och på ett bättre sätt tillgängligöra skogspartiet även söderifrån och med anslutning till 

Ålvägens lekplats. På så vis kan man nå mål om en god bebyggd miljö, följa sin egen ÖP i 

avseendet om grönområden samt skapa mervärden till gagn för många! Kanske kan det inom 

området rymmas aktivitetspark liknande inslag, vindskydd, grillplats osv. En fördel med att utveckla 
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en större del av området och lyfta med det in i planen är att man också skapar ytterligare 

skolskogsutrymme för Hammarlundens, Hallersrud och kommande förskola på Anneberg med 

förbättrad möjlighet till närnaturutflykter. Men kanske främst förvaltar man ett grönområde för de 

boende och skapar mervärden kring detta.  

 

Om skogspartiet i norr närmast Lövnäsleden antas bli den mest nyttjade av den nya skolan kan 

den också med fördel rymma någon typ av upplyst lekplats. Här finns många innovativa och 

kreativa exempel att hämta inspiration ifrån. Vi har ont om belysta lekplatser på ön men gott om 

mörka timmar på året då barn ändå behöver komma ut. Denna lekplats skulle då lätt nås med 

samma tillgänglighet som skolan och kan då komma att fungera som ett nära utflyktsmål för 

många. Vi har inte alltför många lekplatser i skoglig miljö på ön. 

 

Om vi dessutom lyfter skolornas uppdrag om utbildning för en hållbar utveckling så finns det säkert 

många aspekter som ytterligare skulle stärka argumentet att ta till vara på den naturmiljö och 

topografi som finns i området istället för att anlägga en fotbollsplan. Utformningen av skolan, 

skolgård och anslutande skolskog kan med fördel rymma inslag av möjligheter till uteundervisning 

(ex skärmtak) odling i pedagogiskt syfte och fadderskap för bikupor. På detta sätt skulle även 

ekosystemtjänster, biologisk mångfald och andra bidrag till målet om en god bebyggd miljö 

kunna stärkas. Jag själv och fler närboende med mig har ett personligt intresse i att hitta vägar 

fram för en ökad hållbarhet i närsamhället ur ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv och 

jag tycker att kommunen ska ta vara på den chansen till medborgarengagemang. 

 

Detta är mina tankar kring intrång i utpekat grönområde: 

- Differentiera markanvändningen med fotbollsplaner norr om Lövnäsleden i anslutning till 

Hammarlundens skola och större sammanhängande skolskog på fastigheten Hammar1:90 

söder om Lövnäsleden. Till gagn för båda skolorna! 

- Värna om de goda förutsättningarna för den nya skolan att arbeta aktivt med utepedagogik 

genom en väl tilltagen och väl utvecklad skolskog 

- Genom ovan differentiering av markanvändningen undviks en decimering av ett befintligt 

grönområde utpekat i ÖP till ett minimum. 

- Koppla skötselplan till resterande del av grönområdet utanför aktuell detaljplan och skapa 

mervärden genom ökad tillgänglighet, vindskydd, grillplats eller dylikt. 

 

Slutligen vill jag uttrycka min positiva förväntan om att den skola som byggs kommer att leva upp 

till de högsta kraven på hållbart bygg med avseende på kemikalier, energi, innovativ design, god 

miljö för utelek och utepedagogik. Solceller på taket, dagvattenhantering, odlingsmöjligheter och 

välskött skolskog! Det står i samrådshandlingarna att det parallellt med antagandet av ny 

detaljplan pågår arbete med att ta fram underlag för entreprenad. Önskvärt vore att möjliggöra 

för ett dialogmöte även kring skolans faktiska utformning och på så sätt tillvarata 

kommuninnevånarnas engagemang och kompetens i frågan. En skolbyggnad har en tendens att 

påverka generationer av barn framöver vilket jag tycker kan vara värt (och kul) att diskutera! 
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Med vänlig hälsning och gott hopp om ett hållbart projekt å Hammarö kommuns vägnar! 

Kommentar: Vi har kompletterat tidigare trafikutredning med Ålvägen för att se 

vilka åtgärder som behöver göras där för att skapa en tryggare miljö för oskyddade 

trafikanter och boende. För vidare dina önskemål om låsbara cykelställ med tak för 

cykelkärror och lastcyklar till ansvarig förvaltning då detta inte är en 

detaljplanefråga. Vad gäller ökad turtäthet vid busshållsplatsen så förs det en 

diskussion mellan kommunen och Värmlandstrafik om den frågan, och en ny 

busslinje till Rud kommer att starta upp efter årsskiftet som trafikerar förbi aktuellt 

planområde. 

Vad gäller skolans lokalisering så förstår vi att ni boende i området tycker att det är 

synd att delar av ert närliggande grönområde kommer att omvandlas till 

skoländamål, men stor del av grönområdet kommer att vara kvar. I översiktsplanen 

om närnaturområden står det att de ska ha en sammanhängande yta på 0,1 ha till 

3 ha och sammanlänkas till en yta på minst 3 ha, vilket skogsområdet i sin helhet 

runt Ålvägen gott och väl uppnår.  

Detaljplanen medger skola vilket innebär att idrottshall, matsal, forskningslokaler, 

bibliotek, personalkontor, skolgård och parkering som hör till skolverksamheten 

ingår. Anledningen att vi pekat ut naturområdet som gränsar till det nya 

skolområdet som skolskog är just att den typen av pedagogisk verksamhet som du 

nämner ska kunna bedrivas men det behöver även finnas möjlighet att idrotta och 

tex spela fotboll. 

För vidare dina önskemål om att involvera kommunens invånare kring skolan 

utformning till Serviceförvaltningen. 

 

 

 

 

Helle Johansson 

Fick ikväll av en granne högre upp på Ålvägen, vetskapen om att det ska byggas en ny skola 

på vår sida om tunneln under Lövnäsleden! 

Ursäkta mig, men hur tänker Ni ang. biltrafiken till skolan i dagens "curlingsamhälle"?? 

Vi har redan nu problem med trafikanter som EJ håller hastigheten 30 km utanför vårt hus (10) 

Detta kommer att sluta med ett kaos av körande föräldrar som INTE kommer att åka runt för 

att komma till skolan via Lövnäsleden (norrut). 

Ingen ska ju inbilla mig att det INTE kommer att köras Mörtvägen/Ålvägen för att släppa av barnen 

på skolan. 

Framförallt alla som bor på Båt/Segelvägen och från Götetorpssidan, Turessons/Ferlinvägen osv 

osv. 

Har Ni verkligen tänkt igenom placeringen av skolan, eller rättare sagt körväg och parkeringar?? 

En sak till.... 

Vilket hyschhysch om denna planeringen som kommer att beröra de flesta av oss på Ålvägen? 
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VARFÖR? 

Tacksam för svar 

Kommentar: Vi har kompletterat tidigare trafikutredning med Ålvägen för att se 

vilka åtgärder som behöver göras där för att skapa en tryggare miljö för oskyddade 

trafikanter och boende. Tycker inte att det har varit något hyschhysch om 

planeringen av ny skola. Samrådshandlingarna har skickats ut till de närmast 

berörda (grannar till planområdet), planen har kungjorts i NWT, information och 

handlingarna finns att hitta på kommunens hemsida, samt i kommunhuset och 

biblioteket. 

 

Carl Radebrink och Jeanette Harrisson 

Hej, 

Vi bor på Ålvägen XX, fastighet Hammarö Hammar 1:624. Vi är i grunden emot tanken att få en 

skola så tätt inpå vårt hem. Men vi utgår ifrån att ni på kommunen har tittat på andra alternativa 

platser och kommit fram till att detta är det bästa placeringen för en ny skola. 

Därför är vårt fokus på hur vi tillsammans kan få en fortsatt bra miljö, både för skolbarn och för oss 

boende i direkt anslutning till skolan. Här kommer våra synpunkter och förslag på er detaljplan på 

en F-6 skola samt en idrottshall och idrottsplan inom fastigheten Hammar 1:90: 

• Det är viktigt med en avgränsning av skolgården. Staket, plank eller liknande för att inte 

skolbarnen kommer alldeles inpå tomterna på vår gata. På samrådsmötet fick vi inga svar 

på detta. Vi önskar även ett visst avstånd mellan tomtgränserna och gränsen där 

skolgården börjar. Detta ger ett ”luftrum” och förminskar känslan av att ha en skola på 

baksidan av tomten. I detta luftrum skulle förslagsvis en mindre bullervall anläggas som tar 

bort insyn från och till skolan samt fångar upp en del ljud. Det känns viktigt att det kommer 

med i detaljplanen. 

• Placeringar av byggnaderna bör vara så nära lövnäsleden som möjligt. Detta som en 

bullervall samt för att undvika byggnader i nära anslutning till boendetomter. 

• Skolan kommer troligen öka på trafiken på Ålvägen, om inte med bilar så med cyklar. Vi 

som bor här i området vet hur trafikerad gatan är av cyklande och gående barn på 

morgonen redan nu. Detta gör att vi anser att fler farthinder/fartsänkande åtgärder 

kommer behövas på Ålvägen för att öka säkerheten för barnen. 

• I förslaget som diskuterades på samrådsmötet fanns en fotbollsplan planerad i den 

nuvarande skogen mellan Hammar och Anneberg. Här borde de två skolorna 

(Hammarlunden och denna nya skola) kunna dra nytta av den stora grusplan som finns 

vid Hammarlunden. Istället för att bygga en ny fotbollsplan bredvid borde det vara ett 

alternativ att förbättra den nuvarande så att båda skolorna kan använda planen. Detta 

medför att vi Hammaröbor får behålla en del av skogen för en ”grönare” känsla och 

borde även innebära ekonomisk vinning för kommunen. 

• I detaljplanen/beskrivningen står det om möjlighet för oss att köpa till en bit tomt. Ett pris 

och storlek på den tomten vore bra för att veta om detta är intressant. Vi utgår ifrån att 

lantmäterikostnaden är något kommunen står för. 
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Kommentar: En bestämmelse om en två meter hög vall i naturmarken mot Ålvägen 

105 till 115 har lagts till i plankartan, vilket innebär en naturlig avgränsning mellan  

skolområde och bostadsområde. Med hänsyn till gjord trafikutredning och närheten 

till Lövnäsleden kommer byggnaderna att placeras så nära Lövnäsleden som 

möjligt för att skapa en tystare skolgård. 

Vi har kompletterat tidigare trafikutredning med Ålvägen för att se vilka åtgärder 

som behöver göras där för att skapa en tryggare miljö för oskyddade trafikanter 

och boende. 

Detaljplanen medger att genom bestämmelsen skola, att det nya skolområdet 

kommer att ha möjlighet att ha alla de verksamheter som krävs inom skola vilket 

innebär att ett samnyttjande inte är nödvändigt men möjligt och får baseras på de 

behov som finns.  

Det är det gulmarkerade delen i plankartan som är möjlig att köpa till, vilket är en 

utökning med 10 meter norrut. Exakt hur mycket mark det blir är lite olika per 

fastighet. Markpriset kommer att bli 250 kr kvm plus förrättningskostnaden som 

köparen står för. 

 

Henric Aineström 

Till Kommunstyrelsen, Hammarö kommun 

Med anledning av detaljplan för Ny skola, Hammar, Hammarö kommun vill jag härmed framföra 

mina synpunkter, argument och förslag på alternativ. 

Jag var med på samrådsmötet 24 april och framförde mina synpunkter till er. Vill nu också ta dem 

skriftligt. Jag hade på något sätt accepterat bygget av en ny skola på denna plats men när det 

tydligt framgick att det även rör sig om en sporthall samt möjligen en konstgräsplan eller i varje fall 

en fotbollsplan som ska kunna nyttjas kvällar och helger måste jag protestera. 

Jag och många med mig har valt platsen vi bor på för att vi vill ha närheten till skogen men kan 

kompromissa med trånga tomter. Vi har redan idag en skola på lagom avstånd till vårt område 

och det rimligaste vore att bygga en skola närmare de nyare områdena som nu byggs på ön. 

Argument mot att placera en skola med tillhörande sporthall och fotbollsplan på Hammar 1:90 

• vi måste värna och bevara skogen som ett skogsområde, med tanke på att Riksbyggen 

dessutom planerar bygga fjärde etappen av Anneberg i södra delen av skogsområdet 

skulle ett nytt skolområde kraftigt förminska skogsområdet  

• skogen används redan idag flitigt som en skolskog 

• vi vill värna djurlivet i skogsområdet som idag är stort med inslag av rådjur, älg, grävling, 

räv för att nämna några arter 

• det är ok med aktivitet i området under dagtid när vi ändå är på jobbet. På kvällstid och 

under helger vill vi inte ha ljud från en bollplan så nära inpå området 

• det blir en ökad bullernivå för vårt område 

Det finns bättre lämpade områden för en skolbyggnation, här kommer några alternativ 

• ett område som jag föreslår är ängen väster om Nätvägen (utanför Abborrvägen och 
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Gösvägen). Här skulle man få plats med en skola för 500 barn, en sporthall och en 

bollplan. 

Dessutom skulle man samtidigt lindra trafikproblemen vid Nolgård då man s a s leder om 

trafiken i samband med att föräldrar kör sina barn till skolan (trafiken leds enkelt upp på 

Skoghallsleden efter avsläpp på Nätvägen) 

• ännu ett alternativt område är att området öster om Hammarlunden (s k skolskogen) 

används till den nya skolan, en infart till denna skollan skulle kunna vara på samma sida 

som en ny infart till Hammarlunden om grusplanen halveras och görs om till infart och 

avlämningsplats för båda skolorna 

• ett tredje alternativ är att låta den planerade förskolan längre österut längs Lövnäsleden 

byta plats med skolan som planeras på Hammar 1:90  

motargumenten att man vill bevara ängsmark centralt på Hammarö och att marken är lerig. 

Som motargument vill jag framföra att skogsmark har större vikt än ängsmark. Det anses enligt lag 

att viktigare att bevara skogsmark än ängs- och åkermark. 

Att marken är lerig är mer en subjektivt konstaterande än professionellt svar. Här skulle jag föreslå 

att man gör en geoteknisk analys för att se över möjligheten att bebygga området. En ytterligare 

kommentar är att man har byggt villor på andra sidan Nätvägen (Abborrvägen och Gösvägen) 

där marken torde vara lika lerig. 

På tal om lera, området vid Gunnar Turessons väg bedömdes också lerigt men där ansågs det 

möjligt att bebygga med villor och man fick också påla flitigt när man byggde villorna där. 

 

Jag vill på detta sätt alltså be er omvärdera och avstå förslaget att bebygga Hammar 1:90 med 

en skola, sporthall och bollplan. Istället vill jag föreslå att man omgående startar en utredning för 

att kunna köpa in den mark som krävs samt initierar en geoteknisk analys av området för att kunna 

planera för en skola, sporthall och bollplan mer centralt på ön. 

 

Jag hoppas att mina synpunkter värderas och tas med vidare i det här arbetet med att hitta ett 

område för en ny skola. 

Kommentar: Hur skolområdena kommer att utformas finns det i dagsläget inga 

beslut på. Detaljplanen medger att genom bestämmelsen skola, att det nya 

skolområdet kommer att ha möjlighet att ha alla de verksamheter som krävs inom 

skola vilket innebär att idrottshall, matsal, forskningslokaler, bibliotek, 

personalkontor, skolgård och parkering som hör till skolverksamheten får anläggas. 

Då detaljplanen medger skola och inte idrottsområde, innebär det att syftet med 

de idrottsanläggningar som anläggs inom området i första och största hand ska 

vara för att bedriva skolverksamhet. 

Vad gäller det föreslagna området och jordbruksmarken vid Nätvägen så är det 

flera faktorer som talar emot den lokaliseringen tex så ligger den längre ifrån där 

behov av fler skolplatser finns. Området består av åkermark, då jordbruksmark och 

åkermark de senare åren minskat kraftigt i Sverige så anses det nationellt och enligt 
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lag idag att åkermarken är viktigare än skogsmark, varav en mer restriktiv hållning 

bör tas till när man ska ta åkermark i anspråk för exploatering. 

Ann och Lennart Johansson 

Vi tycker förslaget till ny skola med placering vid Ålvägen är mycket dåligt. Ett stort ingrepp i vår 

naturnära boendemiljö riskeras. Stora naturvärden kommer att förstöras bla ett av de få 

kvarvarande berg i dagen med gles tall o granskog. Där finns idag ett rikt fågelliv. Denna plats 

kommer ju att totalt förstöras med den planerade bollplanen. Denna plats är ett mycket väl 

använt ströv och rekreationsområde. Betydligt trevligare att lyssna till koltrastens sång än bullret 

från väg och skola. Bollplanens placering kommer att fungera som en ljudtunnel från 

den planerade rondellen rakt in mot berörda fastigheter och skapa stora bullerproblem. 

Vi har ju valt att bosätta oss här för att ha naturen in på knuten. 

Skolans placering är olämplig för att den placeras alldeles för nära Lövnäsleden med dess höga 

trafikintensiet. Vi är inte mot en ny skola men placeringen är olämplig för kringboende, elever och 

personal. 

Förslag: Placera i stället skolan längs med den betydligt lugnare Lövnäsvägen i skolskogen öster 

om högstadiet på Hammarlunden. Påverkan på boende miljön blir här betydligt mindre, samt att 

elever och personal får en bättre miljö. Mindre trafik/buller från Lövnäsleden. 

Den skogen används idag betydligt mindre trots att det är en skolskog. 

Den natursköna platsen vid Ålvägen med berg i dagen som här tidigare beskrivits används även 

idag av elever och personal. 

Behovet av ytterligare en bollplan är klart överdrivet och ekonomiskt oförsvarbart. 

Satsa i stället på den befintliga bollplanen på Hammarlunden. 

Förslag: gör om den till en spontanidrottsplats för olika aktiviteter. 

Kommentar: Vad gäller skolans lokalisering så förstår vi att ni boende i området 

tycker att det är synd att delar av er skog kommer att omvandlas till skoländamål 

men stor del kommer att vara kvar. 

Orsaken till att man inte väljer att bygga vidare på områden som finns bredvid 

Hammarlundens skola är att de områden idag nyttjas som skolskog av skolan och 

vi kan idag inte av den anledningen bygga ut skolan på de platserna då det skulle 

innebära att fler elever skulle få dela på ett mindre utrymme. Vi vill skapa goda 

miljöer till våra elever med tillräcklig yta att nyttja.  

Bollplan eller inte så finns inga beslut kring det, men någon typ av idrottsplan bör 

finnas på en skola både för idrottslektioner och raster. Detaljplanen medger genom 

bestämmelsen skola, att det nya skolområdet kommer att ha möjlighet att ha alla 

de verksamheter som behövs inom skola vilket innebär att idrottshall, matsal, 

forskningslokaler, bibliotek, personalkontor, skolgård och parkering som hör till 

skolverksamheten får anläggas. Detaljplanen medger skola och inte idrottsområde, 

vilket innebär att syftet med de idrottsanläggningar som anläggs inom området i 

första och största hand ska vara för att bedriva skolverksamhet. 
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Annika Willebrand Karp och Niklas Willebrand 

Med hänseende till förslaget om en ny skola på Hammar 

Vi motsätter oss förslaget att placera en ny skola på norra Hammar 1:90. Vi bor på Ålvägen 109 

fastighet 1: 623 och har vår baksida mot det tilltänkta skolområdet. Att få en skola bakom oss 

förändrar mycket för oss och våra grannar eftersom det kommer bli mer oväsen, trafik och känslan 

att bo naturnära försvinner. Vi bor redan i ett trångt bostadsområde med små tomter och vi 

behöver värna om den gröna ytan som finns mellan Hammars bostadsområde och 

Hammarlundens skola. Vi har bott här i 15 år och valde att flytta hit därför att vi gillade Hammarös 

idé om att bevara den gröna ön men nu byggs det som aldrig förr. Området Hammar är inte stort 

till ytan men varje ledig yta som finns är bebyggd eller planeras att bebyggas och att dessutom ha 

två skolor på denna lilla yta gör att det känns som vi bor i en storstad. När man byggde Anneberg 

sa man att man skulle behålla skog mellan Hammar och Anneberg för att bevara en behaglig 

buffertzon mellan de två områdena. En ny skola på det planerade grönområdet gör att man 

måste åka en bit för att få en känsla av natur och lugn. Vi vill bo i en kommun med goda 

planerare för ön där man tar hänsyn även till de boende som har bott här länge. 

 

Hösten 2017 röstade vi mot en ”storskola”. Förslaget som läggs nu påminner om det förslaget som 

vi inte ville ha då. Även om det finns en väg mellan skolorna upplevs det som en storskola dels 

med tanke på närheten mellan skolorna och dels för att ett samarbete ska ske mellan skolorna. På 

samrådsmötet 180424 uttryckte ni att det är en fördel att skolorna ligger nära varandra eftersom 

man kan bedriva samarbete då. När vi hade folkomröstning framgick det aldrig att det fanns 

planer på att bygga en skola i det här området. Vi känner oss förda bakom ljuset eftersom man 

inte berättade hela sanningen då speciellt med tanke på att kommunen redan i september 2017 

började titta på områden för en ny skola. Vi tror att många hade röstat annorlunda om man hade 

fått veta att det fanns planer på att bygga en ny skola i det här området.  

 

Hammarlunden uppfyller kravet för antal skolplatser för närområdet, dvs Hammar. På Hammar 

finns det inte mycket utrymme att bygga mer och då måste man tänka långsiktigt. Hammarö 

kommun bör ta i beaktning och fundera på var man bygger om 5-10 år. 

 

Det är barn som bor utanför Hammarområdet som man bör uppföra en skola till. Barnen bör få 

chansen at gå i en skola i sitt närområde annars måste de skjutsas till skolan och det är inte 

förenligt med det miljötänk som finns i dagens samhälle. 

 

Med tanke på Hammarö kommuns kortsiktiga planeringar är vi oroliga för att en skolbyggnad för 

500 elever inte kommer att räcka till. Det finns risk för att man kommer att behöva bygga ut den 

tilltänkta skolan och då kommer det att naggas ännu mer på våra få grönområden som är kvar i 

närområdet. Politikern Lillemor Larsson sa efter samrådsmötet (180424) att man får räkna med att 

det kan byggas på de platser som är grönområden som kommunens äger. 
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Vi är även oroliga för att kommunen förlag kommer att öka trafiken på Ålvägen. Det gäller vid 

lämning och hämtning av skolbarnen och vid träning och matcher vid den tilltänkta sporthallen 

och fotbollsplanen. Det finns inte tillräckligt med parkeringsplatser i planlösningen vilket kan 

medföra att man väljer att parkera på gatorna i närområdet dvs. Ålvägen. Gatorna på Ålvägen 

är väldigt trånga och vi har knappt utrymme för besökare till boende i området så hur kommer det 

att bli om det byggs en skola med tillhörande idrottshall och fotbollsplan. 

 

Vi tycker inte heller om att man planerar att ta bort kullen som finns precis bakom vår tomt. Vi är 

många i området som jobbar skift och om vi får en skola med skolgård bakom oss blir det 

naturligtvis mer oväsen vilket försvårar vår livssituation. Om man tar bort kullen kommer vi även att 

höra trafiken från Lövnäsleden. Lövnäsleden är redan nu mycket trafikerad men i och med att 

man bygger på östra Hammar kommer det att bli ännu mer trafik och ännu mer oönskat buller. Vi 

tänker även att en idrottshall och fotbollsplan kommer att medföra att det blir aktiviteter på kvällar 

och helger och det leder i sin tur till att vi får störande ljud i vår omgivning. 

Det här är synpunkter som vi har och vi hoppas att ni kommer att tänka till 

innan ni tar ett beslut som påverkar vår fina närmiljö. 

Kommentar: Vad gäller skolans lokalisering så förstår vi att ni boende i området 

tycker att det är synd att delar av er skog kommer att omvandlas till skoländamål 

men stor del kommer att vara kvar. 

 

Marita Lindman 

Synpunkter på detaljplan för ny skola Hammar. 

Trafiksituationen runt det tänkta skolområdet. Den tänkta skolan kan nås från två sidor. Ena vägen 

kommer från Lövnäsleden och är väl tänkt att vara den väg man ska ta till skolan med bil. Det går 

också att köra upp på Ålvägen och man kan då komma till skolan från den sidan. Ålvägen 

används av många barn för att ta sig gående eller cyklande till Hammarlundens skola. Risken är 

att biltrafiken ökar på Ålvägen och att avlämning av barn sker längs med vägen och att risken för 

olyckor ökar. 

Miljön runt skolan. Skolområdet kommer att vara nära kraftledningar som går mellan skolområdet 

och Lövnäsleden. Buller och avgaser från trafiken på Lövnäsleden som är starkt trafikerad ger en 

dålig utemiljö. Hammarlundens skola har ett mindre skogsparti som dämpar ljud från vägen men 

det kommer inte att finnas mot Hammarsidan då kraftledningen går där. Skog som lekmiljö för de 

små barnen blir ganska begränsad och det är synd för det är mycket uppskattat och kreativt för 

barn. 

Möjligheter till utbyggnad av skolan. Området är tämligen begränsat om man inte tänker sig en 

utbyggnad in mot skogen i området natur. 

Kommentar: Vi har kompletterat tidigare trafikutredning med Ålvägen för att se 

vilka åtgärder som behöver göras där för att skapa en tryggare miljö för oskyddade 

trafikanter och boende. Vad gäller avstånd till kraftledning, buller samt föroreningar 

har allt detta utretts och tagits hänsyn till i detaljplanen. I östra delen av 

skolområdet finns möjligheter att ha lite mer skogsmiljö på skolgården, detta 
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område kan även knytas ihop med skogen söder om skolområdet vilket kommer 

ge eleverna stora möjligheter till skog som lek- och undervisningsmiljö. 

Det stämmer att området är aningen begränsat för utbyggnad, men bedömningen 

är att mer skolplatser än planerat finns det inte behov av på denna plats. 

 

Helene och Peter Johansson 

Som boende på Ålvägen motsätter vi oss en ny skola på den tilltänkta platsen av följande orsaker; 

-Det kommer skapa en ökad trafiksituation för oss som bor på hela området. Idag är vägen längs 

ålvägsbacken redan en trafikfara då det är många barn och unga som cyklar där. Det är en 

trång vägsituation redan som det är med den bil/moped/cykeltrafik som finns. Oavsett om en 

rondell byggs på lövnäsleden kommer den inte attrahera trafikanter fån båtv,, segelv,,gösv.,laxg 

o.s.v. Med detta sagt så kommer det att bli mer trafik i alla former. 

-Vi köpte vårt hus med anledning av att det trots allt var en naturtomt med skog på vår baksida 

och ingen som helst störning eller insyn. Vi är också skattebetalare i den här kommunen och önskar 

naturligtvis också få bli hörda. Tror INGEN av beslutsfattarna vill ha skolrast i sin trädgård?! 

-Ljudvolymen från skolområdet kommer att vara ett problem, många som bor här arbetar skift. 

-Gällande att bygga en fullstor fotbollsplan i skogen så skulle det innebära störningar många av 

dygnets alla timmar från aktiviteter där. Dessutom skulle den naturliga dämpningen från vägen 

saknas när skogen försvinner. Besökare skulle utnyttja vår gata som parkering vilket skulle vara ett 

stort hinder för boende på gatan samt räddningstrafiken som ev behöver komma fram. Undrar 

också varför man inte satsar på den fotbollsplan som finns på Hammarlunden, den kunde rustas 

upp och bli en konstgräsplan. Då finns det en bra parkering i anslutning till aktiviteten. 

-Förstör inte vår fina skog och natur. Här bor rådjur, igelkottar, hackspettar och grävling. Hammarö 

borde bevara den naturliga skogspartierna i kommunen som ger oss en vacker närmiljö. 

-Vi förstår att ni tänker på invånarna när det gäller behovet av en skola, men tänk på oss också. Vi 

tror att detta är mer eller mindre klart redan. Om/När skolan börjar byggas önskar vi att man 

använder schaktmassorna och skapar en "bullervall" mellan vår baksida och den nya skolan. 

Detta skulle bevara insynsskydd och skapa en naturlig ljuddämpning. 

Kommentar: Vi har kompletterat tidigare trafikutredning med Ålvägen för att se 

vilka åtgärder som behöver göras där för att skapa en tryggare miljö för oskyddade 

trafikanter och boende.   

Vad gäller skolans lokalisering så förstår vi att ni boende i området tycker att det är 

synd att delar av er skog kommer att omvandlas till skoländamål men stor del 

kommer att vara kvar. 

Bollplan eller inte så finns inga beslut kring det, men någon typ av idrottsplan bör 

finnas på en skola både för idrottslektioner och raster. Detaljplanen medger genom 

bestämmelsen skola, att det nya skolområdet kommer att ha möjlighet att ha alla 

de verksamheter som behövs inom skola vilket innebär att idrottshall, matsal, 

forskningslokaler, bibliotek, personalkontor, skolgård och parkering som hör till 

skolverksamheten får anläggas. Detaljplanen medger skola och inte idrottsområde, 
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vilket innebär att syftet med de idrottsanläggningar som anläggs inom området i 

första och största hand ska vara för att bedriva skolverksamhet. 

En bestämmelse om en två meter hög vall i naturmarken mot Ålvägen 105 till 115 

har lagts till i plankartan. 

 

Jonas Berg och Jenny Andersson 

Det är inte lämpligt att anlägga en skola på föreslaget område. 

Skolan förändrar förutsättningarna kraftfullt för redan befintliga fastigheter på Ålvägen som är 

tätbebyggt med små tomter. Många har valt att bosätta sig här pga dess lugna läge. Att placera 

en skola så nära redan befintlig bebyggelse är inte bra. 

Det är stor skillnad att uppföra en skola på det avståndet om det görs samtidigt som boenden 

uppförs. 

Förlagsvis kan skolan byggas antingen i Hallersrudsskogen eller på den gamla åkern vid Nätvägen. 

Att det är åkermark och att det är krångligt att planlägga där är ett väldigt dåligt argument då 

stora delar av Hammarös bebyggelse ligger på gammal åkermark. Denna plats är bra 

placeringmässigt med tanke på upptagningsområden som Hammar, Hälltorp, Nolgård, Jonsbol, 

Klöverud, Götetorp etc. 

Hallersrudsskogen ligger inte kloss inpå befintlig bebyggelse och skulle passa bättre. Argument som 

att det ligger nära hagar och känslig verksamhet kan ifrågasättas. Är det skrotfirman längs med 

Hallersrudsvägen som avses så är det hög tid att åtgärda det problemet genom ett föreläggande 

att städa upp. 

En annan mycket oroande aspekt är den stora trafikökning som skulle ske på Ålvägen. Det är 

redan idag en farlig väg för den stora mängd barn som går längs Ålvägen. En ny skola skulle 

innebära ännu fler barn samt många föräldrar som lämnar barn på skolans baksida, dessa fordon 

trafikerar dessutom vägen både på vägen in och ut. Alla som ska lämna sina barn med bil och 

som bor på Ålvägen, Båtvägen, Laxvägen, Gäddvägen, Segelvägen, Lillmossen, Abborvägen, 

Gösvägen, Sikvägen + vägar i Skoghall skulle välja att lämna på baksidan av skolan för att undvika 

trafiksituationen på Lövnäsleden. 

Om detta blir verklighet är det en nödvändighet att Ålvägens övre del kör ut på Lövnäsleden (Det 

är idag olagligt långa avstånd för utryckningsfordon att nå de övre delarna av området, se 

trafikutredningen från 2004). 

Det skulle bli mycket störande verksamhet på helger i form av idrottscuper och andra evenemang 

med stor påverkan för boende på Ålvägen. 

Kommentar: Vad gäller skolans lokalisering så förstår vi att ni boende i området 

tycker att det är synd att delar av er skog kommer att omvandlas till skoländamål 

men stor del kommer att vara kvar. Era förslag på andra områden har varit under 

diskussion under lokaliseringsprocessen. Gällande jordbruksmarken vid Nätvägen 

så är det flera faktorer som talar emot den lokaliseringen tex så ligger den för 

längre ifrån där behov av fler skolplatser finns. Området består av åkermark, då 

jordbruksmark och åkermark de senare åren minskat kraftigt i Sverige så anses det 

nationellt och enligt lag idag att åkermarken är viktigare än skogsmark, varav en 
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mer restriktiv hållning bör tas till när man ska ta åkermark i anspråk för exploatering. 

Området vid Hallersud har varit föremål för flera typer av verksamhet, men det går 

inte att komma ifrån att det är et komplicerat område. Delar av marken är 

förhållandevis blöt, området gränsar till ett ställverk samt ligger i ganska nära 

anslutning till hästgårdar samt verksamhetsområde. 

Vi har kompletterat tidigare trafikutredning med Ålvägen för att se vilka åtgärder 

som behöver göras där för att skapa en tryggare miljö för oskyddade trafikanter 

och boende.   

Räddningstjänsten kommer inte att sämre möjligheter att nå området snarare bättre 

då de kan köra från Lövnäsleden via skolan och ansluta till Ålvägen via gc-vägar. 

De har också haft planen på remiss och har inga erinringar på aktuellt planförslag. 

Hur en idrottsplats på skolan ska se ut eller användas finns det i dagsläget inget 

beslut kring, men någon typ av idrottsplan bör finnas på en skola både för 

idrottslektioner och raster. Detaljplanen medger genom bestämmelsen skola, att 

det nya skolområdet kommer att ha möjlighet att ha alla de verksamheter som 

behövs inom skola vilket innebär att idrottshall, matsal, forskningslokaler, bibliotek, 

personalkontor, skolgård och parkering som hör till skolverksamheten får anläggas. 

Detaljplanen medger skola och inte idrottsområde, vilket innebär att syftet med de 

idrottsanläggningar som anläggs inom området i första och största hand ska vara 

för att bedriva skolverksamhet. 

 

Håkan och Pia Sandberg 

Hej, 

Vi har inget att erinra om detaljplanen. 

Men vi har 2 önskemål 

1. Att man behåller parkeringen/vändplanen, gärna gör om den till en riktig parkering. Ringen som 

avslutar Ålvägen är så smal och med många in/utfarter så det blir jättetrångt när bilar parkerar på 

gatan. 

2. Om det är möjligt, undvika att sätta fönster på byggnadens 2:a våning mot Ålvägen. Eller i alla 

fall inte så många. 

Kommentar: Vi har kompletterat tidigare trafikutredning med Ålvägen för att se 

vilka åtgärder som behöver göras där för att skapa en tryggare miljö för oskyddade 

trafikanter och boende. En möjlighet till avlämningsplats även för de som kommer 

från Ålvägen har lagts till. 

Att sätta en bestämmelse om att inte ha fönster mot Ålvägen på andra våningen 

kan innebära att planen blir svår att genomföra då vi har Ålvägen både söder och 

väster om planområdet.   

 

Thomas Ivarsson 

Hej! 

Vi bor idag på Ålvägen på Hammar. Sen vi flyttade in 2015 tycker vi att trafiken och ljudnivån ökat 
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markant från Lövnäsleden. Därför tycker vi att i samband med skolbygget på Hammar även skulle 

göra något åt ljudnivån från vägen som inte lär bli mindre när skolan byggs. Delar av Sikvägen, 

hela Anneberg och hela Rosenlund har redan idag bullervall, därför tycker vi att även vi på 

Ålvägen borde ha detta. 

Hopps ni kan beakta detta vid framtagandet av detaljplanen. 

Kommentar: Detta kommer inte att vara en fråga vi kan hantera i denna detaljplan, 

däremot för jag vidare era synpunkter till ansvarig förvaltning dvs 

Serviceförvaltningen. 

 

Boende Anneberg  

Cecilia Berglund 

Synpunkter angående Detaljplan för Ny skola, Hammar och Detaljplan Östra Anneberg. 

Jag har deltagit vid två samrådsmöten i Kommunhuset. 24e april angående ”Detaljplan för Ny 

skola, Hammar”, samt 26 april angående ”Detaljplan Östra Anneberg”. 

 

Vår fastighet (Fasanvägen 12, Hammar 1:969) som ligger i Annebergs norra hörn påverkas i allra 

högsta grad av de planerade förändringar som nu är på gång, inklusive detaljer i samband med 

Rosenlund (rondellen) som jag tyvärr tidigare inte tagit del av. 

 

Under samrådsmötena framfördes många argument mot att Hammar 1:90 ska förändras på det 

sätt som kommunen nu föreslår. En skolas placering på denna fastighet över huvud taget 

ifrågasattes och anslutningsväg till den tänkta rondellen från Anneberg ifrågasattes även det. Att 

man vill behålla skogen var ett argument, trafiksituationen ett annat. 

 

Då planen inte är förenlig med gällande översiktsplan och utpekat som närnaturområde i 

kommunens grönstrukturplan och i mycket hög grad påverkar de angränsande fastigheterna, 

men även närliggande fastigheter, borde man verkligen lyssna på de åsikter som framförts, både 

från samrådsmötena och det som kommit in skriftligen. 

 

Under samrådsmötenas diskussioner och ifrågasättanden framfördes det från kommunens 

tjänstemän att samhällsnyttan behöver gå före allmänna intressen i vissa fall. Att kommunen 

behöver fler skolor får väl anses som givet, däremot placering av skolor kan diskuteras. 

Tjänstemännen bedyrade att man tittat på olika platser men att detta var den enda plats som 

lämpade sig för en ny skola. Med det som utgångspunkt kommer vår fastighet att få en liten sträng 

skog kvar som granne i väster som sedan övergår i en stor och öppen idrottsplan. Det fridfulla läge 

som gjorde att valet föll på denna tomt försvinner därmed. 

 

Den rondell som är tänkt kommer relativt nära vår fastighet, men sänker å andra sidan hastigheten 

för de bilar som passerar vilket är positivt. Mängden bilar kommer dock att öka i samband med en 

skola vilket för oss såklart är negativt. Det som dock är värre, är den tänkta nya dragningen av väg 

söder om Lövnäsleden, mellan kraftledningarna och den grönskande bullervallen längs norra 
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Anneberg. 

 

I ritningarna kommer denna väg, speciellt svängen in mot rondellen, mycket nära vår fastighet 

och det kommer att bli köbildning där då bilar från hela Anneberg och Östra Anneberg inkl 

förskola ska ansluta till Lövnäsleden denna väg. Detta påverkar hela norra längan av Annebergs 

fastigheter. Min uppfattning är att anslutningsvägen, specifikt direkta svängen mot rondellen, 

kommer att komma för nära vår fastighet och väsentligt påverka det attraktiva läget vår tomt har 

och som hade stor betydelse när vi bestämde oss för denna tomt. Vem står för denna 

värdeminskning? 

 

Varför köa upp allt i en enda stor rondell från alla håll och kanter? Jag skulle vilja att ni ser över 

möjligheterna att istället (även) ha en mindre rondell vid nuvarande utfart från Anneberg till 

Lövnäsleden. Till denna rondell ansluter då Anneberg från nuvarande Annebergsväg och Östra 

Anneberg inkl ny förskola kan ansluta från deras tänkta nybyggda väg där parallellt med 

Lövnäsleden. På så sätt sprider vi ut köbildning vid morgontrafiken. Det sänker också hastigheten 

på Lövnäsleden vilket är positivt. Vidare blir det inte dubbel körsträcka (Lövnäsleden plus nya 

vägen) för de som kommer österifrån och ska in till Anneberg, Östra Anneberg eller nya förskolan 

vilket sparar både miljö och störmoment för boende både på Anneberg och Rosenlund. 

 

Sett till samhällsnyttan och allmänna intressen så ser jag inte hur samhällsnyttan med den 

föreslagna dragningen av vägen skulle trumfa allmänna intressen och därför borde man kunna 

tänka om på denna punkt och se över möjligheterna att anlägga en liten rondell vid nuvarande 

utfart av Anneberg. Den kostnad man sparar på vägsträckan som uteblir norr om Anneberg borde 

täcka upp för en liten rondell. 



41 

 

 

Sen undrar jag också om verkligen väg och cykelväg får plats mellan Lövnäsleden/kraftledningen 

och Annebergs bullervall? Har det gjorts ordentliga mätningar här? Under samrådsmötet 

framfördes röster som sade att det inte finns en chans att detta ska få plats. Jag har själv inte varit 

ute och mätt, men genom att bara titta så ser jag ju att det onekligen ser tajt ut. Om det görs om 

med rondell vid nuvarande utfart för Anneberg så blir det gott om plats för en cykelväg längs 

Lövnäsleden denna sträckning. 

 

För oss är bullervallen inte bara en bullervall utan även något grönskande att blicka ut över från 

våra villors nordligt placerade fönster. Grönskan i sig sommartid dämpar även det ljudet av trafik 

effektivt. Att vallen med grönska på finns kvar är av yttersta vikt för Annebergs norrliggande 

fastigheter. 

 

I diverse olika skisser skiljer sig rondellens placering något, ju längre österut desto sämre för vår 

fastighet. Vad kommer verkligheten att bli? Jag är rädd att rondellen och anslutningsvägen 

kommer att hamna närmare vår fastighet än vad man tänkt sig och att man kommer att göra 

åverkan på bullervallen. 

Kommentar: Vi tar i all planläggning emot och tar ställning till de synpunkter som 

finns. Samhällsnyttan är ett allmänt intresse och att man inte vill ha en skola bredvid 

sin fastighet är ett enskilt intresse, som kanske flera delar. Vår roll som tjänstemän i 
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en kommunal förvaltning är att väga de allmänna intressen mot de enskilda och ta 

fram de underlag som krävs för att politikerna ska kunna ta det rätta beslutet.  

En kompletterande trafikutredning har gjorts för att se om det är möjligt att anlägga 

en cirkulationsplats även vid Annebergskorset och därmed slippa anlägga en 

parallell gata för biltrafik utan i så fall enbart för gång och cykel. Detta är dock en 

fråga som hanteras i detaljplanen östra Anneberg, och planen kommer att ritas om 

så att den parallella vägen tas bort och en cirkulationsplats för Annebergskorset 

ritas in. Placeringen på cirkulationsplatsen finns redan bestämd i detaljplanen för 

Rosenlund som vann laga kraft under 2013.  

 

Thomas Berglund 

Synpunkter 

Avseende detaljplan för ny skola, Hammar 

Placering av ytterligare byggnation kring Lövnäsleden som ökar på trafikintensiteten vid ett antal 

tidpunkter över dygnet är helt olämplig. Denna typ av byggnation (skola, fritids, 

förskoleverksamhet) behöver fördelas över större geografiska områden för att jämna ut 

trafikbelastningen bättre. Lövnäsleden fungerar idag otillfredsställande vid flera tidpunkter då 

köbildning börjar redan vid Hammarlunden för att fortsätta till efter rondellen vid Stora COOP. 

Situationen har inte blivit bättre sedan Bärstadskolan togs i drift. Nu är dessutom förskolan på 

Bärstad i drift. Föräldrar har inget alternativ än att skjutsa sina barn med bil i stor utsträckning 

eftersom Hammarö kommun inte tillhandahåller tillfredsställande skolskjuts. Enda färdvägen är 

Lövnäsleden. Därav att det är helt olämpligt att ytterligare bygga ut verksamheter som endast kan 

nås via Lövnäsleden utan att en uppgradering/utbyggnad av hela Lövnäsleden till dess anslutning 

till Hammaröleden genomförs. Någon sådan utbyggnad är inte med i det presenterade förslaget 

från Hammarö kommuns sida. 

 

Ur trafiksynpunkt är det helt olämpligt enligt förslaget att lägga en anslutningsväg parallellt med 

kraftledningar, dessutom med GC-väg parallellt. Trafikmatningen skall således ske för hela 

Anneberg (inklusive det tillkommande Östra Anneberg) via denna matarväg till en rondell vid skola 

Hammar. Där skall både boende inom Annebergsområdet samsas med till- och från-trafiken för 

skola Hammar. En mycket bättre lösning är att bibehålla befintlig Annerbergsväg, göra om dess 

anslutning till Lövnäsleden till en rondellösning. Parallellt med Lövnäsleden skall endast GC-vägen 

behållas. Genom detta uppnår man en lösning som är mera kostnadseffektiv (det blir billigare och 

skattebetalarnas medel förvaltas således mindre oaktsamt). Genom att Annebergsvägen ansluts 

mot Lövnäsleden med en rondellösning där även Östa Bärstad ansluts får man två rondellösningar 

på Lövnäsleden vilket kommer att inverka på trafiksäkerheten positivt. Området är ett vidimerat 

korsningsstråk för vilt och Lövnäsleden har 70 km/h som hastighet idag vilket skapar farliga 

situationer på en väg som ej är dimensionerad för den trafikbelastning den utsätts för. Det är också 

positivt ur ljudsynpunkt då hastigheten sänks. 

 

Det presenterade förslaget är kraftigt underdimensionerat vad avser fordon och trafiksituation som 
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uppkommer i samband med verksamhet vid skola/förskola. Planen beskriver parkeringsplatser som 

verksamheten kräver för dels personal men även för skolskjuts samt skjutsande föräldrar. Som 

jämförelse kan vi ta planen för Bärstadskolan som visade sig vid driftstagande vara kraftigt 

underdimensionerat och där parkeringsytor samt avlämningsfickor införts och i princip fördubblat 

parkeringsytan mot ursprunget. Än dock är inte situationen bra ur trafiksäkerhetssynpunkt och det 

är fortfarande brist på parkeringsytor samt avlämningsytor. Den föreslagna platsen för ny skola 

Hammar, kommer helt enkelt inte att räcka till. 

 

Bullersituationen för intilliggande fastigheter efter etablerandet av en skolverksamhet med 

tillhörande idrottshall är inte utrett. Här kommer det också att bedrivas verksamhet på kvällar och 

helger i och med tillhörande idrottshall och idrottsplan. Det måste utformas bullerdämpande 

konstruktion mot samtliga småhusboenden runt om för att drägliga boendevillkor skall bibehållas. 

Att behålla natur (som dessutom skall nyttjas som skolskog) är helt olämpligt ur bullerdämpande 

perspektiv eftersom den typ av skog kommer att helt sakna undervegetation samt ingen 

markvegetation. Endast kala stamma kvarstår och de är ej bullerdämpande. 

 

VA-situationen är bristfälligt presenterad. Redan idag har stora delar av Fasanvägen problem med 

vattenförsörjningen. Dock ej ur trycksynpunkt utan flödesmängd. Kommunen har inte åtgärdat 

denna brist och situationen torde ej bli bättre då skola Hammar skall etableras. 

 

Den kanske största synpunkten mot skola Hammar är än dock Hammarö kommuns agerande 

genom att helt överge en etablerad översiktsplan som har legat till grund för enskildas val av 

boende, genom att helt ändra inriktning på ett område som klassats som naturyta/parkområde till 

att helt få nytt fokus med skolverksamhet (dessutom med hänvisning till en ny översiktsplan som är 

under utredning). Detta i redan etablerade villakvarter. Befintlig detaljplan har en verksamhet för 

området i paritet med översiktsplanen och att nu helt ändra inriktningen för detaljplanen med 

annan inriktning skall stärkas med synnerliga skäl. Dessa skälen är ej redovisade. Att dessutom 

ändra inriktning radikalt på detta sätt kräver också att det allmänna kompenserar det enskilda 

substantiellt. 

Detta för att hålla de enskilda skadefria med tanke på den totala omvärdering av området i stort 

(Anneberg och Hammar) samt specifikt de närmast berörda fastigheterna. 

Hammarö, dag som ovan 

Kommentar: Att jämföra Bärstadskolan med denna nya skola är inte en helt riktig 

jämförelse. Om det blir en F-6 skola på området kommer det att bli en skola för 

närliggande områden vilket innebär att många elever har möjlighet att ta sig med 

gång eller cykel till skolan. Om det blir en 7-9 skola så tar sig många elever på 

egen hand, antingen via skolskjuts, gång, cykel eller moped. Detta gäller ej för 

Bärstadskolan där flera elever kommer från Tynäs, Rud och Lindenäs och därmed 

har längre avstånd till skolan. Trafikutredningen har gjorts med hänsyn till antalet 

elever och personal och man med det underlaget tagit fram behov av 

parkeringsplatser. 



44 

 

Den parallella vägen från Anneberg till nya cirkulationsplatsen är inte fråga för 

denna detaljplan då den ingår i detaljplanen för Östra Anneberg men kommer att 

tas bort då en kompletterande trafikutredning visar att en cirkulations0plats även 

vid Annebergskorset är en bättre lösning.  

Hur en idrottsplats på skolan ska se ut eller användas finns det i dagsläget inget 

beslut kring, men någon typ av idrottsplan bör finnas på en skola både för 

idrottslektioner och raster. Detaljplanen medger genom bestämmelsen skola, att 

det nya skolområdet kommer att ha möjlighet att ha alla de verksamheter som 

behövs inom skola vilket innebär att idrottshall, matsal, forskningslokaler, bibliotek, 

personalkontor, skolgård och parkering som hör till skolverksamheten får anläggas. 

Detaljplanen medger skola och inte idrottsområde, vilket innebär att syftet med de 

idrottsanläggningar som anläggs inom området i första och största hand ska vara 

för att bedriva skolverksamhet. Vad gäller naturmarken ocjh skolskogen så kan 

man i ytterkanterna av skogsområdena som gränsar mot bebyggelsen behålla sly 

och undervegetation som fungerar både dämpande mot buller och som 

insynsskydd. 

Sannolikheten att vi plockar i VA endast från Fasanvägen är relativt liten och vi 

känner till att det finns vissa problem som beror på: 

1. Fasanvägen ligger högt och har därför lägre tryck än på flera andra ställen på 

Hammarö. Dock inte så pass lågt tryck att det anses behöver åtgärdas. 

2. Flera fastigheter i området hade mycket dåligt tryck (det gick inte att duscha 

på övervåningen), men där var rören inte kapade ordentligt vid anslutning in till 

husen. Husbyggarna hade slarvat, men vi hittade felet och åtgärdade det. 

 

Susanne Edman och Mattias Ljung 

Synpunkter till den föreslagna skolan på fastigheten Hammar 1:90 

Skolan 

• Ändringen av detaljplanen gör att kommunen kommer att ta bort en stor del av den ”gröna 

lungan” som idag finns mellan Anneberg och Ålvägen. Precis som kommunen själva skriver, 

används den regelbundet, av många närboende. Kommunen har precis skövlat all skog vid V 

Rosenlundsvägen, planerar att tillåta bostäder söder och öster om Anneberg och då är den 

nuvarande skogen mellan Anneberg och Ålvägen ännu mer viktig! 

• Kommunen har inte redovisat någon budget för skolprojektet. 

• Kommunen har inte redovisat alternativa förslag till placering av skolan 

• Kommunen har inte redovisat något noll-alternativ till skolan. 

• Det är oklart när trafikmätningen, som är ett underlag till skolan, gjordes. Oerhört många 

bostäder har blivit inflyttningsklara i närtid och biltrafiken på Lövnäsleden har ökat markant. 

• Skolans placering ligger alldeles för nära Lövnäsleden med all den tunga trafik som går där. 

• Aktivitetsplanen som är planerad i skolskogen behövs inte. Att göra som diskussionen gick 

på samrådsmötet är inte aktuellt; konstgräs, belysning och läktare. Använd befintliga 

aktivitetsplaner på Hammarlunden, som idag knappt används alls (om skolan måste byggas). 
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• Det är inte lämpligt att bygga en skola bredvid en annan. Sprid ut skolorna med tanke på 

trafiken till och från dem. Olika skolor har olika upptagningsområden. 

• Inga realistiska alternativ till trafiklösningar är presenterade, titta på dagens trafikkaos på 

Bärstadsskolan (toppad med en avsläppsplats längst in på parkeringen). Skolan saknar 

dessutom trygga gc-vägar till och från skolan.  

Vägen 

• Det verkar som att kommunen avser att öka biltrafiken istället för att minska den utifrån 

skolans placering 

• Att täppa till dagen utfart för annebergsborna och leda trafiken parallellt med Lövnäsleden 

på en ny väg, som också den saknar en budget, betyder en ökad hastighet och ett ökat 

utsläpp av koldioxid, inte minst med tanke på alla de barn som dagligen blir skjutsade till och 

från Bärstadskolan. Denna lösning gynnar endast bilisterna. 

• Det är överhuvudtaget inte lämpligt att ha en gigantisk skola med en stor huvudled rakt 

igenom skolgården, vilket blir ett resultat av kommunens plan. 

Förslag 

• Byt plats på skolan med den tilltänkta förskolan öster om Anneberg. Då sprider ni ut 

skolorna, sparar skogen mellan Anneberg och Ålvägen samt ger de nyinflyttade öster om 

Anneberg m.fl. nära till skolan. 

• Sätt upp kommunens första trafikljus vid dagens utfart fr Anneberg, detta minskar 

hastigheten på Lövnäsleden och minskar tomgångskörningen på Annebergsvägen som idag är 

oerhört stor. 

• Gör en utfart där den nya rondellen är planerad, för de som bor på V Rosenlund. Detta för att 

minska trafiken på Lövnäsleden. Som det nu är måste alla boende åka runt sitt område för att 

komma hem. 

Kommentar: Vad gäller skolans lokalisering så förstår vi att ni boende i området 

tycker att det är synd att delar av er skog kommer att omvandlas till skoländamål 

men stor del kommer att vara kvar. 

Nej någon budget för förslaget har inte redovisats och det beror på att det inte finns 

någon budget att redovisa då inget beslut om att bygga skolan ännu tagits. 

Vi har sett över flera alternativ till lokalisering av en ny skola men kommit fram till att 

detta är bästa platsen med närheten till befintligt skolområde samt att kommunen 

här äger marken. Alternativa platser vi tittat på har antingen inte varit lämpliga pga 

exempelvisläget, mark- eller ägoförhållanden eller har behövts användas till 

förskola. 

Noll-alternativet är att vi inte har plats för alla våra elever i kommunens skolor och 

det är inte ett alternativ då kommunen har skyldighet att tillhandahålla skolplatser 

för kommunens alla barn. 

En ny mätning har genomförts på Lövnäsleden vilken visar på en ökning av trafiken 

dock inte så stor att det påverkar planens genomförande. 

Vi har tagit till ett tillräckligt stort avstånd mellan skolan och Lövnäsleden. 
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Hur en idrottsplats på skolan ska se ut eller användas finns det i dagsläget inget 

beslut kring, men någon typ av idrottsplan bör finnas på en skola både för 

idrottslektioner och raster. Detaljplanen medger genom bestämmelsen skola, att 

det nya skolområdet kommer att ha möjlighet att ha alla de verksamheter som 

behövs inom skola vilket innebär att idrottshall, matsal, forskningslokaler, bibliotek, 

personalkontor, skolgård och parkering som hör till skolverksamheten får anläggas. 

Detaljplanen medger skola och inte idrottsområde, vilket innebär att syftet med de 

idrottsanläggningar som anläggs inom området i första och största hand ska vara 

för att bedriva skolverksamhet, att det ska vara belyst idrottsplats med läktare har 

inte kommunen tagit fram några förslag på. Skolskogen är till för att trygga 

tillgången på närliggande skog för skolan och dess elever och ger möjlighet till lite 

mer åtgärder än allemansrätten, som tex vindskydd. 

Det finns idag inga beslut på hur den nya skolan ska användas och det finns 

fördelar som samordningsvinster med att ha två skolor nära varandra och så finns 

det andra fördelar med att sprida ut dom. Här med de förutsättningar som finns 

anser vi att fördelarna med att ha skolorna nära varandra överväger. 

En trafikutredning är framtagen Ramböll som presenterar lämpliga lösningar av till- 

och utfart av området samt gc-vägar och parkeringar. 

Hur kommunen avser att öka biltrafiken med tanke på skolans lokalisering har jag 

svårt att förstå. Detta är ett område som många redan passerar idag på väg till sitt 

arbete och ett område med många närliggande bostadsområden som kan nå 

skolan gående och cyklande. 

Att stänga av korsningen Annebergsvägen och anläggandet av en ny parallell 

gata hanteras inte i denna planen utan i detaljplanen för Östra Anneberg. Däremot 

har kompletterande utredning visat att en cirkulationsplats även i korsningen för 

Annebergsvägen är en möjlig och även bättre lösning än att anlägga den 

parallella vägen. 

Det är inte meningen att eleverna flera gånger dagligen ska behöva passera 

mellan de olika skolområdena utan varje skola ska i huvudsak sköta sina egna 

verksamheter, förutom vad gäller viss specialpedagogik. 

Om vi anlägger en skola mer östligt skapar vi däremot förutsättningar för ökad 

biltrafik på Lövnäsleden. 

Angående trafikljus vid korsningen Annebergsvägen är detta en planfråga för 

detaljplanen för Östra Anneberg. 

Baserat på vad den kompletterande trafikutredningen visade så kommer 

cirkulationsplatsen försörja Rosenlund och den nya skolan, dvs inte längre 

Anneberg. 

Katarina Lenefjärd 

Enligt miljöbalken (MB)ska alla som vidtar en åtgärd skaffa sådan kunskap som behövs för att 

åtgärden inte ska medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön. Hur kommer 

trafik och utsläpp påverka barn när en skola läggs bredvid en starkt trafikerad väg? Hur 
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säkerhetsställs det att emmissioner från kommande trafiken inte ger negativa effekter på barns 

hälsa utifrån skolans placering och ökade trafiken i området? 

Vilka beräkningar har gjorts? 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) och naturresurslagen är det planeringens uppgift att 

åstadkomma goda sociala levnadsförhållanden och att medverka till en ändamålsenlig struktur 

av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Bebyggelsemiljön 

ska utformas med hänsyn till behovet av god trafikmiljö. 

Viktigt är att göra en faktainsamling och probleminventering gällande tänkt trafik och barns behov 

då de är oskyddade trafikanter. Utformningen av den fysiska miljön påverkar barns hälsa och 

välbefinnande. budget för förslaget bör redovisas 

Vad händer med befintliga skolor på Hammarö, hur är placeringen samt storlek tänkt på övriga 

låg/ mellanstadieskolor? Då en bättre spridning ger ökad närhet för elever. 

Enligt forskning, som lämnats till riksdag ger ca 200 elever en kostnadsoptimal skola åk 1-5. Varför 

göra en storskola på litet område? 

Visa alternativ till översiktsplanen. 

Kommentar: Det är riktigt att detta ska utredas och också därför vi prövar åtgärden 

i en detaljplan, vars process består i att pröva lämpligheten för att bebygga 

området med det som planen avser. 

Hänsyn har tagits till de riktlinjer och bestämmelser som finns kring hälsofrågor som 

buller, luftföroreningar mm. 

Trafikutredningar har gjorts och har även kompletterats med Ålvägen och 

oskyddade trafikanter samt en ev cirkulationsplats för korsningen vid 

Annebergsvägen för att ersätta den föreslagna vägen mellan Hammar och 

Anneberg. 

Den framtida planeringen bör, i första hand, syfta till att säkerställa fortsatt god 

kvalitetsutveckling genom att ge eleverna optimala förutsättningar för lärande och 

lärarna de bästa möjligheterna för undervisning.  

En av anledningarna till att ha flera mindre skolenheter i en kommun är att eleverna 

själva ska kunna ta sig till skolan utan någon form av transport. Då Hammarö 

kommun inte tillhör denna skara utan mer är typen av en tätbefolkad kommun är 

bussning inte avgörande i frågan. Därför är detta är ett problem av mindre art för 

oss i Hammarö kommun. 

När man planerar antalet skolor, var de ska finnas, organisationen i dem och andra 

åtgärder som kan sammanfattas i begreppet stödfunktioner, som alla ska samverka 

till att kärnverksamheten, undervisningen och elevernas måluppfyllelse, får 

optimala förutsättningar är det av största betydelse att man vet hur stödfunktionerna 

och kärnverksamheten samspelar. Den samlade forskningen (t ex John Hattie) är 

överens om att klassrumsprocesserna, det s.k. kollegiala lärandet samt mötet 

mellan elever och lärare i klassrummet, spelar en avgörande viktig roll för 

elevernas möjligheter att nå måluppfyllelse. 
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Johan Nilsson och Anna Olsson 

Michael och Jennie Fröling 

Yttrande över detaljplan för ny skola, Hammar 

2013 köpte vi varsin tomt på Anneberg, Rödhakevägen xx & xx. Valet av tomter avgjordes av 

den direkta närheten till skogsområdet som vi ansåg var värdefullt med tanke på våra barns 

uppväxt. 

Vi har inget emot att man bygger en ny skola i vår närhet men är oroliga för att det kommer att 

ske en framtida utbyggnad på området som kommer att ianspråkta det värdefulla skogsområdet. 

Vi vill därför ha garantier för att så inte blir fallet. 

Värdet av ett skogsområde i närheten av bebyggelsen styrks av kommunens egna skrivningar 

i Översiktsplan 2018, vilket citeras nedan. 

”Bakgrund 

…Flera studier har visat att människors hälsa och välbefinnande förbättras genom 

utomhusvistelse. Barn som tillbringar mycket tid i naturen har en bättre 

koncentrationsförmåga, bättre motorik och är generellt friskare än barn som tillbringar 

dagarna inomhus. Naturupplevelser under tidiga år är också grundläggande för känsla och 

engagemang för naturen. Man har även sett att tillfrisknande från olika sjukdomar och 

återhämtning från stress har ett tydligt samband med tillgången till natur. Fysisk inaktivitet 

är idag också ett av de största hoten mot vår hälsa, samtidigt som friluftsliv utgör en av de 

vanligaste formerna av fysisk aktivitet i Sverige. Vistelse i skog och mark är alltså av stor 

betydelse för vår hälsa och det är av stor vikt att ha naturområden i nära anslutning till sin 

bostad. 

Avståndet till naturområdet är avgörande för hur ofta detta besöks, vilket gör att det är 

extra viktigt att beakta vid planläggning av nya bostäder och verksamheter. Att ge den tätortsnära 

naturen ett bättre skydd, inte minst för friluftslivet är även ett led i att uppnå 

miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö̈. Den fysiska planeringen bör användas som 

styrmedel för att uppnå detta mål...” 

”Närnaturområden 

Dessa områden är avsett att tillgodose många funktioner, som en rik variation av upplevelser 

och aktiviteter och med kvalitéer som främjar ekosystemtjänster. Ekosystemen behöver 

tätheten, biodiversitet och konnektivitet mellan naturområdena. För kommunens invånare 

ska de ge daglig rekreation i form av vila, lek, promenader, motion och naturkontakt…” 

Trafik 

Vi känner det också angeläget att trafiksituationen till nya skolan och in till Anneberg löses 

på det sätt som beskrivs i kommunens trafikutredning med rondell som visar anslutning till 

Lövnäsleden samt beskrivning av gc-väg och att detta sker före byggstart av nya skolan för 

att eliminera risker för våra barn under byggtiden. 

För Bärstadsskollan har trafiksituationen ännu inte lösts och gc-vägar ännu inte byggts, vilket 

är en risk för barnen och som innebär att många väljer att köra barnen i bil till skolan. Detta 

vill vi undvika för den nya skolan på Hammar. 
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Kommentar: Att lämna garantier för något är inte helt rätt anser jag då varken jag 

eller någon annan tjänsteman eller politiker har rätt att avlägga några löften eller 

garantier då man inte vet vad som kan komma att hända i framtiden. Dock ser jag 

det som osannolikt! 

Stor del av skogen och naturen som närnaturområdet består av ska bevaras och 

kommer fortfarande att ge möjlighet till utevistelse och rekreation i form av vila, lek, 

promenader, motion och naturkontakt… 

Det är absolut vår plan! Lokaliseringen och upptagningsområdet för den nya skolan 

här på Hammar skiljer sig väldigt mycket från lokaliseringen och 

upptagningsområdet för Bärstadskolan. Här ligger flera bostadsområden i nära 

anslutning till skolan och med gc-vägar som knyts samman. Det gäller däremot inte 

på Bärstad där det endast är de som bor på Bärstad som har goda möjligeheter att 

ta sig till skolan via gc-vägar. Vad gäller Anneberg, Tynäs, Rud och Lindesnäs finns 

inte de möjligheterna tyvärr vilket innebär att många tar sig till skolan med bil 

istället.  

 

Henrik Viklund 

Hej 

Jag har läst igenom förslaget på ny skola F-6 på Hammar mellan Fasanvägen och Ålvägen. Några 

funderingar från min sida. 

- varför bygger man inte ut Hammarlunden istället? Eller bygger i skogen öster om högstadiet? 

- Själva skolans placering känns väl ok, men varför måste skolan ha mark mellan Ålvägen och 

Fasanvägen? Även om tanken är att det ska vara ”skolskog” så känns det olustigt att det går att 

bygga där. 

- Vi har hela tiden fått höra att det inte ska avverkas några träd för att det finns nån viktig fågel i 

skogen bakom oss. Har den flyttat, eller varför kan man nu plötsligt ta en tredjedel av skogen till 

skolgård? 

- Att man väljer att bo på Hammarö är ju delvis för att man vill ha nära till naturen. Men Hammarö 

väljer att bygga kvarter efter kvarter med så små tomter att man måste ge rutinmässig dispans för 

bygglovet. Husen är för nära tomtgränsen. Ska ni nu också börja utnyttja varje litet skogsparti 

mellan kvarteren så blir det en väldigt trist framtid. 

 

Sammanfattning. Skolan är en sak, men låt bli att pressa in något i utrymmet mellan Fasanvägen 

och Ålvägen. 

Kommentar: Man har inte tillräcklig yta på Hammarlunden då de ytorna används 

som skolskog idag. Det som är kvartersmark (röd yta) finns för att det ska finnas 

tillräcklig yta för skollokaler samt utemiljö enligt de riktlinjer som finns. Naturmarken 

är naturmark men där kommunen avser att skriva ett skolskogsavtal som innebär 

att man i den skogen får göra lite mer än allemansrätten tillåter som tex sätta upp 

vindskydd eller markera ut stigar. Skolskogarna brukar också vara populära att 

nyttja av de närboende då de skogarna är lite bättre skötta än vanlig naturmark. 
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Karin och Erik Fridh  

Anna Falk och Peter Lind 

Synpunkter angående detaljplan för ny skola på Hammar 

Hej, 

Vi heter Karin Fridh och Anna Falk och bor på Fasanvägen xx och Fasanvägen xx 

i närheten av detaljplanen för den nya skolan. Vi vill framföra några synpunkter. 

Det vi känner och är oroliga för är att det kommer bli en ökad trafik i området. De som bor runt 

omkring Fasanvägen som tex. Rödhakevägen, Morkullevägen och även det nya kvarteret som är 

planerat. De kommer säkert att köra in vid våra hus och släppa sina barn uppe i kurvan vid 

Fasanvägen 12 så att barnen kan gå därifrån istället för att åka runt till skolan. Det är otroligt 

mycket barn som går och åker på vår gata för att ta sig till och från skolan varje dag. Risken för att 

en olycka med ett barn ska ske kommer då att öka rejält. Samt att våra egna barn springer mellan 

husen och utövar olika aktiviteter ute på gatan. 

Vi tycker även att det är synd att ännu mera natur på Hammar kommer att gå förlorad och 

speciellt i ett område som idag är fullt av barn som leker och andra som är ute med sina djur. Det 

är ett otroligt rikt djurliv i skogen som förstörs om det kommer byggas mer. Hammarlunden 

använder idag skogen till aktiviteter med barnen som tex skolavslutningar, lär sig om djur och 

växter. Det finns även en oro att våra barn inte kommer kunna att leka i skogen på samma sätt 

som tidigare då en skolgård ofta blir en samlingspunkt för tonåringar att umgås på under kvällar 

och helger. Detta medför en större risk för skadegörelse på vår egendom och hög ljudvolym från 

ungdomarna. Vi kommer heller inte våga släppa ut barnen lika mycket i skogen som de älskar att 

vara i om det blir ett tillhåll för äldre barn. 

Vi funderar också på hur säkerheten runt skolvägen till Hammarlunden kommer se ut då den idag 

är väldigt säker utan biltrafik i närheten. Där har vi svårt att se hur både en skola, idrottshall, 

skolgård, parkering och bussförbindelser ska få plats på denna yta utan att påverka en säker 

transportsträcka för barnen som idag går på Hammarlunden och tar sig dit via Anneberg. 

 

Vad har ni för planer framåt när ni bygger? Eftersom det är prickad mark där ni tänker bygga 

skolgård så kan ni inte utöka ytan något mer vid behov lägre fram. Vår fundering är hur ni tänker 

långsiktigt. Kommunen växer ju hela tiden så varför inte förlägga en skola på en yta som kan växa. 

Vårt förslag till andra tomter att bygga skola på är Östra Anneberg, bakom Hammarlundens 

Högstadium, där det idag är en mycket större yta. Det går även att bygga till fler våningar på 

Bärsta skolan. Ett återstående problem är ju Hammarlundens dåliga miljö och ska man renovera 

den så kan man ju även bygga två våningar där och göra skolgård bakom högstadiet och göra 

F6-åk6 skolgård större vid fotbollsplanerna. 

En annan fundering är, om vi bygger en ny lågstadieskola så kommer det att bli ännu fler barn som 

ska gå på Hammarlundens högstadium. Det byggs ju mer och mer bostäder ut mot södra 

Hammarö så varför inte bygga en skola ut mot Rud. Eller varför inte Sätterstrand. 

 

Vi tycker även att ni kommer att förstöra vår fristad hemma genom att slå upp en skola 40 meter in 
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i skogen från vår tomtgräns.Vi har betalt dyra pengar för att få den baksidan som vi har idag och 

vill gärna behålla lugnet och skogen i befintligt skick. 

Alice och Emilia 7 år säger: 

Det bästa med skogen bakom husen är alla djur som vi ser och att vi har så många roliga 

gömställen. 

Vart kommer Rådjuren flytta? 

Vad händer med våra hemliga ställen och kojor? 

Kommer massa andra barn att vara där? 

Kommer dom spola is på planen som ska byggas här? 

Om det är stora barn där törs vi inte gå dit och leka. 

Frågor och funderingar 

* kommer vi att få någon ersättning om ni bygger? Tänker på om det blir sprickor i huset pga att ni 

spränger. 

* Vi har betalt extra för tomterna och nu finns risken för en värdeminskning på huset, hur ställer ni 

er till det? 

* Vad för slags plan kommer att byggas (strålkastare, läktare, gräsplan, spola is på vintern) Hur ser 

den långsiktiga planen ut? 

* Blir det höga stängsel runt hela skolan? 

Kommentar: Ser det som väldigt osannolikt att man kommer att köra längst in på 

Fasanvägen för att släppa av sina barn till skolan. Men skulle det bli ett problem får 

vi se över åtgärder för det då.  

Stor del av skogen och naturen som närnaturområdet består av ska bevaras och 

kommer fortfarande att ge möjlighet till utevistelse och rekreation i form av vila, lek, 

promenader, motion och naturkontakt och yta för djuren att uppehålla sig vid. 

Anledningen att vi prickar/ kryssar mark är för att trygga att den ytan inte blir 

bebyggd med huvudbyggnader då vi anser att de ska ligga i den västra delen. Vi 

anser dock att man kan upprätta vissa komplementbyggnader på ytan men för att 

trygga att tillräcklig yta för utemiljö ska finnas har vi även lagt in en 

exploateringsgrad. Den här planen prövar möjligheten för en skola för 500 elever, 

men det finns idag inga beslut på att bygga den och då inte heller på hur stor den 

ska vara vilket innebär att den till och börja med kanske blir mindre och att man 

bygger ut allt eftersom hur behoven ser ut. 

Anledningen att vi inte bygger ut Hammarlunden eller Bärstadskolan är att det inte 

finns tillräckligt med yta.  

Skolområdet hamnar ca 40 meter från er fastighet, själva skolbyggnaden hamnar 

minst 100 meter från er fastighet. 

Gällande barnens frågor; Rådjuren kommer att ha skog att röra sig i söder om 

skolområdet. Har ni kojor och hemliga ställen på kommunens mark så finns aldrig 

någon säkerhet för att de finns kvar. Kommunens mark är till för alla! 

Om några byggnader kommer att få skador pga byggnationen så får man givetvis 

ersättning för detta! 
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Vet inte riktigt vad ni menar med att ha betalt extra för tomterna? Ingen kommer att 

få någon ersättning för att kommunen nyttjar sin egen mark. 

Vad för slags plan som kommer att byggas är inte beslutat. Detaljplanen medger 

genom bestämmelsen skola, att det nya skolområdet kommer att ha möjlighet att 

ha alla de verksamheter som behövs inom skola vilket innebär att idrottshall, 

matsal, forskningslokaler, bibliotek, personalkontor, skolgård och parkering som hör 

till skolverksamheten får anläggas. Detaljplanen medger skola och inte 

idrottsområde, vilket innebär att syftet med de idrottsanläggningar som anläggs 

inom området i första och största hand ska vara för att bedriva skolverksamhet, att 

det ska vara belyst idrottsplats med läktare har inte kommunen tagit fram några 

förslag på. 

Finns ingen bestämmelse om att stängsel måste anläggas i plan, så det tror jag inte. 

 

Inkomna yttranden under den extra samrådstiden 

Arbetsgrupp Hammar och Anneberg bestående av Cecilia Berglund, Erik Bjursén, Linda Hagman, 

Katarina Lenefjärd, Robin Ljung och Maria Olsson 

 
 Anledningen till arbetsgruppens bildande var att Maria pratade med Anna Åhs en tid efter 

samrådsmötena angående inkomna samrådsyttranden och besvarandet av dessa från 

kommunens sida. I detta samtal erbjöds Maria ett möte med Anna/kommunen för att diskutera 

och framföra ytterligare synpunkter angående detaljplanerna. Maria kunde ta med sig någon eller 

några representanter från de närboende. I samtalet med Anna framkom att synpunkter behöver 

lämnas före midsommar.  

Med bakgrund av detta samlade Maria ihop till ett möte för intresserade i närområdet. Detta möte 

mynnade ut i att en arbetsgrupp bildades för att samverka kring synpunkter till mötet med 

kommunen. Mötet bokades och genomfördes 12 juni. Noteringar från mötet återfinns i slutet av 

detta dokument.  

Under mötet den 12 juni berättade Anna Åhs att ny samrådstid inom kort kommer att göras till följd 

av ny kommunlag för digital anslagstavla. Detta innebär att man får förnyad möjlighet att skicka in 

synpunkter. Vi har inte sett att denna nya samrådstid har utlysts ännu. Oavsett ny samrådstid eller 

ej så har vi blivit lovade att få lämna in synpunkter som beaktas som samrådsyttrande. Detta 

dokument skickas därför in till kommunen enl ö k före midsommar.  

Vår huvudståndpunkt är att vi är emot detaljplaneförslaget om ny skola på Hammar 1:90.  

Vi som bor i närområdet upplever att området är för litet att uppföra en skola med tillhörande 

funktioner. Vi anser att vi redan har en bra skola i området och att uppföra en skola till bredvid en 

redan befintlig skola borde inte vara nödvändigt. Det upplevs som en konsekvens av 

markägandeförhållande snarare än att det speglar ett verkligt behov i ett välskött skolbestånd.  

Trafiksituationen på Lövnäsleden är redan idag ansträngd och med en ny skola på Hammar 1:90 

kommer den situationen förvärras. Även kringliggande vägar kommer att påverkas vilket skapar 

oro för föräldrar som låter sina barn själva ta sig till skolan. Även utformningen av skolan är en orsak 
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till oro då den planerade fotbollsplanen blir ett stort störande moment för närområdet. Vi vill 

behålla grönområdet, behovet är stort både för människor och djur.  

I översiktsplanen så är delar av Hammar 1:90 utpekat för skolverksamhet. Om en skola inte uppförs, 

finns det något annat kommunen tänker sig eller får då området vara orört? Vad gäller för de 

delar av Hammar 1:90 som ligger utanför aktuell detaljplan? (Vi avser skogsområdet, det framkom 

på mötet att 1:90 är i princip hela Hammar, vi har trott att det endast är det området som varit 

med på kartan i dokumenten för den nya skolan)  

Om en skola ändå blir verklighet så har vi genom en arbetsgrupp, skapad på eget initiativ från 

närboende till den planerade skolan, utifrån närboendes åsikter samt inkomna samrådsyttranden 

till kommunen, sammanställt följande problembilder med tillhörande förbättringsförslag. 

Trafiksituationen  

Trafiksituationen Ålvägen, Fasanvägen och generellt  

Problembild:  

Det har hänt mycket i trafiken sedan de underlag vi tagit del av gjordes. Det borde göras 

nya/uppdaterade utredningar/underlag för trafikflöden och prognoser. Ålvägen och Fasanvägen 

ligger utanför detaljplanen för Hammar 1:90. Vi upplever att underlaget är bristfälligt och inte 

speglar den verklighet boende ser. Särskilt vintertid används dessa redan idag som smitvägar för 

lämnande/hämtande föräldrar. Befintlig skola på Hammarlunden och tilltänkt ny skola på Hammar 

kommer att med råge täcka det närliggande upptagningsområdet, även om det kommer variera 

över tid och årskullar. Detta kommer att öka andelen elever som tar sig längre väg för att komma 

till skolan även med tillfartsväg söderifrån.  

Oro finns för att framkomligheten för räddningstjänsten påverkas negativt.  

Förslag:  

• Fysiska åtgärder behövs för att fartsäkra och skapa en säker skolväg på både 

Fasanvägen och Ålvägen  

• Ökad turtäthet till 10-min trafik på 901 (för att lättare kunna ta bussen efter att ha lämnat 

barn till fots eller cykel)  

Kommentar: En kompletterande trafikutredning har gjorts för att se över 

trafiksäkrande åtgärder för Fasanvägen. Att många ska ta bilen för att lämna vid 

Fasanvägen har vi svårt att se men om det skulle visa sig att så är fallet får man se 

över trafiksäkrande åtgärder där då. Från och med nästa år kommer en till busslinje 

trafikera området vilket innebär en ökad turtäthet.  

 

Trafiklösning för hämta/lämna  

Problembild:  

Ny skolan + Hammarlunden innebär ett större upptagningsområde än närområdet. Detta kommer 

att öka trafikmängden.  

Nya skolan kommer även att nyttjas för hämtning/lämning av barn som går på Hammarlunden. 

Redan idag stannar man och släpper av vid busshållsplatserna där.  

Trafiklösningen måste utformas på ett sådant sätt att ett tillfredsställande flöde uppstår. Det finns 

goda och dåliga exempel att lära av bland övriga skolor i Kommunen. Vi upplever att 
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prioriteringen av trafiksituationen är nödvändig i och med den ökande trafikmängden på 

lövnäsleden. Det krävs åtgärder för att öka tillgängligheten både med och utan bil. Vi upplever 

inte att tillräckliga åtgärder har satts in från början i andra sammanhang.  

Förslag:  

• Tillräckligt bra lösning utan att premiera bilen men för att undvika trafikkaos  

• Ytterligare en avlämningsplats även på Hammarlundens sida sammankopplad med 

rondellen och ytterligare en gångtunnel kopplat till detta.  

• Väl utbyggda cykelställ med tak och låsmöjligheter för föräldrar med kärror och lastcyklar 

med möjlighet att ladda el cyklar (lastcyklar) under dagen om man växlar till annan cykel 

eller buss  

• Ökad turtäthet till 10-min trafik på 901  

• Skolbussar  

• Om skolan omlokaliseras till plats med större yta finns möjlighet att anlägga 

pendlarparkering i anslutning till skola.  

Kommentar: Detta område har väldigt goda förutsättningar för att ta sig till och från 

skolan gående och cyklande. 

Vi kommer inte anlägga en avlämningsplats för skolan på Hammarlunden sida vill 

man stanna där för att man tex har barn på båda sidor funkar det samt gång- och 

cykeltunnel finns för att ta sig mellan skolområdena. 

Exakt hur cykelställen kommer att utformas är inte en planfråga utan får tas i 

samband med planering av utformning och byggnation av skolan. 

Om ökad turtäthet se tidigare svar. 

Skolbussar kommer att användas om behov finns 

Det finns en pendlarparkering vid Nolgård och kommer att anläggas en vid 

Bärstadskolan, dock ser vi inte det behovet här. 

 

Tillräckligt antal parkeringar  

Problembild:  

Med för få parkeringar i anslutning till idrottshallen kommer Fasanvägen och Ålvägen att 

användas för parkering, särskilt vid större event. Det behöver även finnas plats för bussparkering. 

Antalet parkeringar hänger tätt samman med om det blir idrottshall och fotbollsplan eller bara 

idrottshall. Vilket P-tal planerar man för och vilket P-tal gäller idag på Hammarlunden för 

jämförelse?  

Förslag:  

• Anlägg tillräckligt med parkering i relation till hur sporthallar och ev fotbollsplan förväntas 

användas. Fler än närboende kommer att använda anläggningen i samband med cuper 

och turneringar.  

• Skapa flexibel lösning för parkeringar på skolgården vid sportevenemang på kvällar och 

helger  
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• Ingen fotbollsplan. Parkeringsbehovet minskar och trafiken kvällar och helger minskar.  

• Plats för skolbuss  

Kommentar: En utredning har visat på behovet av parkeringsplatser. I och med 

nästa frågeställning har ni själva gett ett utmärkt förslag på en flexibel lösning för 

detta. Dock inte en fråga som behöver hanteras i planen. 

Vad för slags plan som kommer att byggas är inte beslutat. Detaljplanen medger 

genom bestämmelsen skola, att det nya skolområdet kommer att ha möjlighet att 

ha alla de verksamheter som behövs inom skola vilket innebär att idrottshall, 

matsal, forskningslokaler, bibliotek, personalkontor, skolgård och parkering som hör 

till skolverksamheten får anläggas. Detaljplanen medger skola och inte 

idrottsområde, vilket innebär att syftet med de idrottsanläggningar som anläggs 

inom området i första och största hand ska vara för att bedriva skolverksamhet. 

Skolbuss ska enligt utredning ha möjlighet att ta sig in och vända och vänta in 

elever i vändzonen. 

 

 

Ingen parallell väg söder om Lövnäsleden  

Problembild:  

Att få plats med en parallellväg till Lövnäsleden, GC väg och tillräckliga avstånd mellan kraftgata 

och bullervall med bakomliggande befintlig bebyggelse är tveksamt. Påverkan med kraftigt ökad 

trafik för de med tomtgräns mot tilltänkt trafiklösning blir stor. Anneberg växer och därmed också 

antal bilar som ska ansluta till den nya rondellen denna väg. Bilar från Anneberg som ska österut 

eller bilar österifrån som ska till Anneberg måste först genom den nya rondellen. Att stänga av 

nuvarande utfart från Anneberg är därför en dålig idé.  

Förslag:  

• Stäng inte av nuvarande utfart från Anneberg, anlägg rondell och stryk parallell väg till 

Lövnäsleden längs norra Anneberg.  

• Anlägg endast GC-väg söder om lövnäsleden  

• Låta nuvarande bullervall längs Fasanvägens norra del vara intakt  

Kommentar: Synpunkt noteras och planhandlingarna kommer att uppdateras, dock 

inte i denna planen utan i den planen det berör; detaljplanen för Östra Anneberg. 

 

Närboendemiljö  

Förtätning av tätbebyggt område  

Problembild:  

Vid förtätning av redan tätbebyggt område genom att bygga en skola förändras områdets 

karaktär. Därför önskar de närboende att hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Detta är en stor oro i 

många av de insända synpunkterna till kommunen på planförslaget och för de med tomt direkt 

angränsande till Hammar 1:90 finns en farhåga att fastighetsvärdet kommer påverkas negativt.  

Förslag:  
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• Vallar med vegetation i flera skikt för minskad påverkan på närboendemiljö Ålvägen 

(väster och söder om skolområde)  

• Placering av byggnader inom planområdet i möjligaste mån med avstånd till befintlig 

bebyggelse, längs lövnäsleden. Gärna likvärdiga avstånd så att inte enskild missgynnas 

med hänsyn till fastighetsvärde  

• Utformning av byggnader med hänsyn till befintlig bebyggelse i termer av estetiskt utryck 

och form, färg och materialval med hänsyn till reflektioner  

• Svar önskas på vem som kommer betala lantmäterikostnader för avstyckning för 

närboende  

• Om befintlig grusväg längs skogspartiets västra del asfalteras och ljussätts, ta då hänsyn till 

intilliggande fastigheter vid planering av belysningen så att dessa inte påverkas för mkt. T 

ex placering, ljusstyrka etc.  

• Anlägg inte fotbollsplan. Fotbollsplan tar stor del av skogen i anspråk och påverkar 

närmiljön avsevärt mycket mer än skola och idrottshall. Påverkan av en fotbollsplan är stor 

på kvällar och helger. Det finns fotbollsplaner i närheten som kan rustas upp och som 

ligger bättre placerad sett till omgivning (öppnare ytor, längre avstånd till bostadshus).  

Kommentar: Vall på två meter har lagt in planområdets södra del i plankartan. I 

väster finns dock en vall redan som ska bevaras. 

Byggnadernas placering kommer i första hand att ta hänsyn till att skapa en god 

utemiljö för våra elever. 

Det finns inga bestämmelser i planen som reglerar byggnadernas utformning 

förutom vad gäller höjd. 

Lantmäterikostnader bekostas av köparen av marken. 

Ljussättning av gc-väg är inte planfråga men för den vidare till serviceförvaltningen 

Angående vidare frågor om fotbollsplan se tidigare svar  

Markanvändning  

Problembild:  

Delar av utpekat planområde för bebyggelse strider mot utpekat grönområde i 

grönstrukturplanen.  

Förslag:  

• Ingen fotbollsplan  

• Ändra det prickade området till skolskog i plankartan  

• Rusta upp fotbollsplanen på hammarlunden istället för att anlägga en ny  

• Begränsa till 2-parallellig skola för att inte behöva så stor mark  

Kommentar: Angående vidare frågor om fotbollsplan se tidigare svar 

Eleverna måste ha en skolgård, skolskogen är ett komplement till detta. 

Behovet är en skola för 500 elever och genom detaljplanen prövar vi möjligheten 

för detta. 

Utformning av skola  
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Eftersom det i dagsläget inte går att påverka själva utformningen av skolan är vår önskan att 

kommunen ger möjlighet till insyn och påverkan när det arbetet aktualiseras. 

Noteringar ”on the fly” under möte med Hammarö kommun tis 12 juni kl 8.  

Från arbetsgruppen: Linda Hagman, Robin Ljung, Cecilia Berglund. Från Hammarö kommun, Anna 

Åhs och Hanna Andesh.  

Vi kikade/pekade på kartor medan vi diskuterade. Diskussioner längs resan besvarade många av 

våra frågor och punkter.  

Vall planerad för insyn norra Hammar, 2 m. Naturavgränsning. Som västra vallen, som lämnas i 

befintligt skick, ej kikat på att förlänga den i nuläget, men noterades av Anna.  

Nuvarande parkering kanske blir bra avsläppningsplats. Ny trafikutredning beställd för Ålvägen. 

Trafikutredning också beställd för cirkulationsplats vid utfart Anneberg.  

Kvartersmarken minskad något, kortad söder, ökat avstånd Ålvägen. Kryssad som tidigare, dvs 

komplementbyggnader.  

Fotbollsplanen, inte så stora visioner och planer som det lät på samrådsmöte. Men man vet dock 

inte om det kan bli föreningsbokningar av planen.  

Skola F-6 idag. Men man vet ej, kommer ändra formulering. Skola, oklart om F-6 eller högstadie. 

Flexi. Politiker måste framöver ta beslut om vilken typ av skola det blir.  

Färre parkeringar än Bärstad med motivering fler närboende, gång och cykelmöjligheter. Sämre 

möjligheter för spridda boende att ta sig utan bil till Bärstad, längre avstånd.  

Man räknar inte med P-tal. Trafikutredningen är det som tagit fram parkeringsförslag, antal. Baserat 

på hur övriga skolor ser ut idag.  

Parkering från vår sida lyftes som ett problemområde när folk kommer parkera runtomkring vid 

evenemang. Nyttja skolgård, lastzon etc som parkering helg/kväll nämndes av Anna. 

Parkeringsförbud på Ålvägen kan bli lösning om problem uppstår. Ändra folks beteende är inte 

bara…  

Många har önskat att utöka Hammarlundens skolområde. Västra ytan blir för trångt, södra också. 

Östra används som skolskog, så den vill man inte ta från Hammarlunden.  

Ovisshet upplevd från närboende kring rykten om att Hammarlunden måste byggas om, saneras 

etc. Vad händer? Man vet inte än.  

Separata utredningar öa Anneberg och skola Hammar.  

Ny busslinje ut till Rud pågår förhandlingar med Karlstads kommun.  

Om nånting, så breddas nuvarande tunnel, men inte en till. Men behov måste uppstå först. Men 

Anna tar med sig diskussion om en gångtunnel till.  

Köparen står för alla kostnader vill tillköp av mark. 250kr/kvm + förättingskostnad. Köp samtidigt för 

att minska förrättningskostnad. Möjlighet att köpa nu eller senare. Men rekommendation är att 

köpa nu. Ökat värde på dessa fastigheter med ökad yta, vilket är bra sett till oron för minskat 

värde på närliggande fastigheter. 

Insyn i utformning av skola förs vidare av Anna.  

Naturmark, det som är grönt idag, pratas om att bli skolskog. Skötselplaner görs bara på parkmark. 

Men om det blir skolskog ser man över tillgängligheten. Avtal med bildningsförvaltningen skrivs om 

det blir skolskog. Lite mer än allemansrätt ur en skolas perspektiv.  
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Ny samrådstid (inom väldigt kort) kommer att göras, men alltså inte nytt möte, för att uppfylla 

digital anslagstavla med ny kommunlag. Kommer annonseras i tidning etc. Oklart om det kommer 

att skickas ut brev. Samma underlag (Skola, Öa Anneberg samt Götetorp). Till hösten sedan 

kommer nya planer med de förändringar som idag visades att tas med. Man kan inte överklaga 

något som tagits hänsyn till. Besvärshänvisning kommer att skickas ut. Men man kan alltså skicka in 

mer under nya samrådstiden.  

Mark och miljödomstol vid överklaganden.  

Ej köpa till mark för Anneberg (fråga som kommit från fastighet på Anneberg).  

1:90 är hela Hammar… Detta är DEL av 1:90.  

Lämpligt att skicka in vår grupps synpunkter under granskningsförfarandet, dvs inte lika stor ide att 

skicka in under pågående (nya) samrådstiden. Dvs någon gång under hösten.  

Håll koll på Hammarös hemsida för att länka till i grupperna när info kommer ut om samrådet. 

 

Linda och Linus Granzell 

Hej 

Vi är oroliga för trafiksituationen i samband med byggnation av skola/cirkulationsplats samt 

beskriven utfart från Annebergsområdet. 

Att detta skulle påverka bullervallens placering/utformning 

Blir svårare för boende på Annebergsområdet att ta sig ut i från området. 

Mätningarna som har gjorts och uppskattas speglar inte dagens trafiksituation. Det passerar fler 

bilar än vad som uppgetts sedan tidigare. 

En byggnation av en så stor skola kommer att skapa störande ljud och ljus från 

strålkastare/skolbelysning samt ökad trafik 

Kommentar: Annebergskorset och den nya parallella vägen berör inte denna 

planen utan detaljplanen för östra Anneberg. Men en kompletterande 

trafikutredning har gjorts som visar att det är möjligt att behålla den nuvarande 

korsningspunkten till Anneberg och vid behov anlägga även där en 

cirkulationsplats, vilket innebär att den nya vägen mellan Hammar och Anneberg 

inte blir aktuell. Den kompletterande trafikutredningen har även utgått från nya 

trafikmätningar på Lövnäsleden. 

Jag tror inte att boende på Anneberg kommer att påverkas av ljus och ljud från 

skolan i någon större omfattning. 

 

 

Naturskyddsföreningen 

Samråd detaljplan för ny skola Hammar 

 

Hammarö Naturskyddsförening menar att de förslag till lösningar av cykelvägar som presenteras 

inte tar hänsyn till framtida möjligheter att utforma en hållbar led för arbetspendling till Karlstad 

och Skoghall utan till och med kan innebära problem att förverkliga en sådan. En detaljplan bör ta 
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hänsyn till detta och beakta de krav som ställs på en attraktiv cykelled så att de cykelvägar som 

planeras kan komma till nytta i framtida pendlingsleder för cyklar.   

Kommentar: Om du menar att de inte är fastställda i plan så beror det på att vi inte 

vill begränsa skolområdets utformning i detta skede genom att fastställa gc-vägen 

utan anser det bättre att hitta en helhetslösning. Annars anser vi inte att de 

motverkar utan snarare förbättrar förutsättningarna för hållbara transportsätt 

 

 

Medverkande tjänstemän 

Samrådsredogörelsen är sammanställd av planarkitekt Anna Åhs, Kommunledningskontoret i 

samverkan med tjänstemän från andra förvaltningar. 
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Minnesanteckningar Samrådsmöte 

Detaljplan för ny skola Hammar, Hammarö kommun   

Plats: Sessionssalen, 24 april- 2018. 17:30-19:00 

Medverkande från kommunen: Anna Åhs, Hanna Andesh, Lars-Åke Tärnbro, Lillemor Larsson, Sven-Arne Rundin 

& Joakim Axelsson.  

 

 

Frågor och synpunkter under mötet: 

 

• Frågor kring fastighetsförteckning (utskick) och samrådsredogörelse 

• Frågor kring att bevara skogen, att inte ta ner för mycket. Används av många i området 

• Nämner kullen i området, att de vill behålla den för den är tjusig.  

• Protesterade när Anneberg byggdes, mycket skog togs i anspråk som de boende blev lovade skulle 

vara kvar. Grönområdet naggades i kampen av Anneberg, och kommer naggas av ännu mer. De vill 

ha kvar sitt skogsområde/närnaturområde. 

• Södra delen av skolområdet ligger en kulle, avses inte behålla. Bullerfråga kring boende som bor 

närmast kulle om borttagning av kullen kommer leda till bullerproblematik. Funderingar kring insyn, 

ljudnivå etc. Anna informerar att man inte behåller kullen av den anledningen men att man kan göra 

andra åtgärder. Som häck eller likande och skärmar av.  

• Frågor kring avgränsning av skolgården, hur man avgränsar. Kanske med en häck eller liknande.  

• Bra förslag att titta på skolor, funderar hur de områdena ser ut som vi valt att inte gå vidare med. 

Nämner att detta område är mindre än Hammarlundens, förstår inte hur vi ska få plats med 500 

elever på detta område eller hur en så stor byggnad ska få plats i området. Anna nämner att varje 

elev behöver kvm per barn att röra på sig. Berättar om riktlinjer. Samt att vi måste bygga en skola på 

den östra sidan.  

• Vilka barn är tänkta att gå i den nya skolan? Kommer från bärstasd rud etc. upptagningsområden 

ändras. Tycker att barn ska få gå i skola i sitt närområde. Rekommenderar att lägga en skola mellan 

mörmorn och hästviken, man tar upp mer barn- kommunen äger inte marken. Alla vill inte sälja 

marken till kommunen.  

• Tycker att man ska etablera där man bedrivit skolverksamhet förut, mellan Hallersrud och 

Lövnäsleden.  

• Menar på att skolskogen på Hammarlunden inte nyttjas. 

• Upprörd över skolan, att den är så nära bostadsområdet och nära en trafikerad väg. Menar på att 

föräldrar kommer att åka bakvägen och lämna barnen på Ålvägen. Man vill inte åka genom 

rondeller och tar hellre Hallersrudsvägen.  

• Nämner trafikmätningen, att 2008 var det inga problem att komma ut på Lövnäsleden. Menar på att 

trafiksituationen är ohållbar.  

• Menar på att 200 bilar har flyttat in på Rosenlundsområdet i och med det nya bostadsområdet.  

• Blir en stor risk för olyckor trots en rondell, folk är stressade. Anna trafiktäthet på Hammaröleden och 

Nolgårdsrondellen. 

• Hammaröleden 13-14.000 Lövsnäs 6.000 fordon per dygn. 

• Får köra extra långt för barnen inte har skolskjuts. Tycker de på Anneberg har blivit misshandlade.  

• Nämner kraftledningen, att placera skolan så nära. 

• Tycker det är krystade beslut bakom planen, så är det inte vi har tagit fram utredningar och tagit höjd 

för allt. 
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• Nämner Ålvägen, att alla kommer ta den vägen som genväg och köra genom bostadsområdet. 

Många barn cyklar och går där.  

• Infrastrukturen inte hängde med Bärstadsskolan. 

• Vilka andra alternativ/platser har vi tittat på. Finns det någon långsiktig lokaleringsplan.  

• Undrar om det blir något annat än skola 

• Vad händer om Hammarlunden döms ut, vart ska de eleverna ta vägen.  

• Kommunen har beställt moduler, - det är till Mörmon informerar Lillemor.  

• Är det inte ett alternativ att bygga på höjden på Hammarlundens skola, inte optimalt då det redan 

idag är trångt, och med ytor ute. Får inte plats med 500 elever till på den ytan. 

• Vad händer med marken på Hammarlunden, går det inte att bygga upp en ny skola där 

• Varför informerades det inte om förutsättningarna vid omröstningen för skolan. Borde stått utförligare  

• Vilka områden har tittat på och inte valts, Hallersurd? 

• Mängden skogsmark mellan bostadsområden kommer kraftigt att förminskas, när man bygger mellan 

riksbyggens fyrbohus och anneberg. 

• Tycker att det ändå blir en storskola trots att Lövnäsleden delar av området.  

• Tycks finnas problem på alla småområden. Snabba lösningar, finns inga möjligheter att bygga om 

eller bygga ut.  

• Tittar vi på prognosen över ökningen. Vad pekar på att vi inte kommer att öka. Kommer växa på 

östra delen. 

• Kan man lägga ut bostadsbyggandeprognosen och befolkningsprognos på hemsidan 

• Lämnat in förslag på att man ska ha en avlämningsplats på Hammarmacken. Diskuterat 

avlämningsplatser. Uppmuntra från kommunens sida att lämna på avlämningsplatser.  

• Varför har man inte dialog med pedagogerna vad de anser är säkert vid hämtning och lämning. 

• Vad tänker man för slag idrottshall 

• Sett andra skisser på möjlig utformning av byggnaderna i trafikutredningen. Tycker att det är viktigt att 

veta hur byggnaderna ska stå. Hur kan man påverka placering på byggnaderna.  

• Undrar om avståndet till kraftledningen, vad ska det vara för avstånd.  

• Nämner att Lövnäsleden och tunneln under skapar nyfikenhet mellan barn som kommer gå mellan 

skolorna. Är en trafiksäkerhetsfråga att de inte springer över vägen istället för tunneln. – Menar på att 

man kan bredda tunneln.  

• Kommer bli mer ljud för de boende.  

• Ska vändplanen vara kvar på Ålvägen 

• Kulle, en vall vad blir det men den, den ska bevaras. 

• Hur ser kommunens ekonomi ut att kunna köpa mark 

• Hur blir det med mörmoskolans mark/plats när den blir ledig. Kan inte föräldrarna välja att lämna 

barnen där.  

• Upplever att vägen gör det till en storskola, menar på att det är en väg som avskärmar ett 

skolområde och inte tvärtom att det är två skolområden.  

• Finns det någon utredning från arbetsmiljöverket om att förlägga en skola så nära en trafikerad väg 

• En fullstor hall kan man hyra ut och möjliggör för spontanaktivitet 

• Är det öppet för diskussion om andra möjliga placeringar av skolan.  
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• Man planerar för F-6, de barnen kommer växa upp och gå högstadiet. Finns det beredskap för det 

om 10-15 år. 

• Vem besvarar synpunkterna som inkommer, och hur går det till politiskt. Funderingar kring 

samrådsredogörelsen.  

• Vad gör man av bullret när man tar ner skog, och bygger skolan och gör en fotbollsplan.  

• Känns som att de blir överkörda, att kommunen redan har bestämt sig 

• Tycker att utskicket är hemligt, samrådskretsen  

•  

 

 

 Minnesanteckningar sammanställt av Hanna Andesh 

 


