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1 Planförslagets huvuddrag 

Aktuell detaljplan innebär förslag för en ny skola inom delar av fastigheterna Dergården 1:29, 

Dergården 1:114, Dergården 1:2, Hallegården 1:43 och Torp 2:81. Skolan ska omfatta årskurs 

F-9 samt särskola, med kapacitet för totalt 1000 elever. Till skolan ska även en idrottshall 
uppföras, som ska kunna nyttjas både av skola och föreningsliv. Planområdet utgörs idag av 
naturområde med varierad växtlighet och nivåskillnader. Detaljplanen bidrar till en fortsatt 
utbyggnation av norra Hallsås.

Befintlig gata i norra Hallsås (Skogshöjden) förlängs inom aktuell detaljplan och planläggs som 

allmän gata, där även gångbana, cykelbana och busshållplats ingår. Gatan sträcker sig i 

planområdets norra del. Söder om gatan säkerställs ett område för allmän naturmark. Detta 

område utgör kuperad skogsmark med naturstigar och delvis höga naturvärden. Skolans 

fastighet har till stor del avgränsats genom omgivande nivåskillnader samt område för höga 

naturvärden.  

Område för allmän naturmark omger skolans fastighet även på västra och östra sidan samt 

söderut mot Torpadalsbacken. Allmänheten kommer ha fortsatt tillgänglighet genom området, 

från gång- och cykelbanan vid Torpadalsbacken till Skogshöjden vid befintlig busshållplats 

Hallsås. Inom naturmarken i detaljplanens norra del ska en groddamm anordnas och ett dike 

längs med gatan kommer utgöra spridningsväg för groddjur från en befintlig damm norr om 

planområdet. I planområdets östra del ska ett dike till lekvatten anordnas för groddjur. En 

dagvattendamm ska anläggas inom allmän naturmark, vilken även har betydelse för groddjuren i 

området. 

Inom planområdet finns idag fyra sumpskogsytor varav en kommer att bibehållas intakt. En 

sumpskogsyta centralt i planområdet kommer att fyllas ut och byggas bort och ge plats för 

skolbyggnad. Två sumpskogsytor i norra delen i planområdet kommer delvis att tas i anspråk 

för att anlägga väg in till det planerade skolområdet. Det rör sig om en mindre del av ytorna som 

kommer att fyllas igen och tas bort. Mindre än 3 000 kvadratmeter av sumpskogsytorna kommer 

att påverkas, vilket därmed innebär att kommunen behöver anmäla om vattenverksamhet.  

Från förlängningen av Skogshöjden finns två angöringsvägar till skolans fastighet. En infart i 

nordväst som tillåter fordonstrafik, gång och cykel och en infart i nordöst som tillåter gång och 

cykel. Båda dessa gång- och cykelvägar kommer att vara tillgänglighetsanpassade. Parkering 

sker till största del på parkeringsplats inom allmän plats i anslutning till gatan och utanför 

skolområdet. Detta gäller inte särskoleverksamhetens behov, annan tillgänglighetsparkering 

eller mattransporter. Från Naturslingan i öster anläggs en trappa och gångväg till skolan. Från 

Torpadalsbacken ska en gångväg anläggas och cykelväg får anläggas om det är möjligt med 

hänsyn till nivåskillnader.  

I planområdets nordöstra del, i anslutning till Skogshöjden planläggs teknisk anläggning för 

transformatorstation.  
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 1 Illustrationskarta som visar en möjlig utformning av detaljplanen och största tillåtna byggnadsarea (BYA) 

2 Bakgrund 

2.1 Kommunens val av placering och omfattning av ny skola 

Utbyggnad av Knappekullaskolan och Torpskolan 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-07 (KS16.1071 paragraf 467) att ge förvaltningen i 

uppdrag att snarast starta planeringen av utbyggnad av Knappekullaskolan och Torpskolan till 

F-9 skolor för 600–800 elever för att möta framtida behov.  

Den förstudie som kommunen då genomförde visade att på grund av skärpta krav kring 

maximal bullernivå på skolgårdar bedömdes det inte möjligt att bygga ut Knappekullaskolan så 

som planerat.  

Utbyggnation på Knappekullaskolan eller en ny skola i norra Hallsås 

När bullerproblematiken för den tilltänkta utbyggnaden av nuvarande Knappekullaskolan blev 

känd så prövades två olika alternativ. Dels en helt ny långsmal skolbyggnad på samma tomt 

som nuvarande Knappekullaskolan, dels en ny skola i norra Hallsås. 
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En ny långsmal skolbyggnad på samma tomt som nuvarande Knappekullaskolan skulle innebära 

att trafikbuller styr hur byggnaden ska se ut och därmed hur verksamheten kan verka i 

byggnaden. Det skulle innebära ett ökat behov av korridorer och begränsa möjligheterna till att 

arbetslag. Detta alternativ skulle även innebära närhet till Lerån och en hantering av skredrisk 

samt ett behov av inköp av ytterligare mark intill. Därtill bedömdes trafiksituationen besvärlig. 

Pågående skolverksamhet skulle också påverkas under byggtiden. Däremot bedömdes en 

utbyggnad av Knappekullaskolan vara positivt utifrån närheten till kollektivtrafik och att bevara 

platsens identitet som skola.  

En skola i norra Hallsås bedömdes öka attraktiviteten i dels norra Hallsås men också i Torpadal. 

Skolan tillsammans med idrottshallen bedömdes kunna erbjuda mötesplatser i området och 

skapa möjligheter för föreningslivet att utvecklas även i norra Lerum. Placeringen sågs som 

positivt för verksamheten då det här finns möjligheten att bygga skolan utifrån verksamhetens 

behov. Platsen ger också en trevlig skolmiljö utan trafikbuller. Byggnationen skulle inte heller 

påverka pågående skolverksamhet. Däremot fanns nackdelen att placeringen skulle innebära ett 

längre avstånd till kollektivtrafik jämfört med Knappekullaskolan. 

Antalet elevplatser 

År 2016 gjordes en prognos som visade att befolkningstillväxten inom området norra Lerum 

(exklusive Stenkullen) innebär att antalet barn och ungdomar i grundskoleåldern ökar med cirka 

200 under den närmaste 10-årsperioden. Nuvarande skolkapacitet inom området behöver utökas 

för att möta det ökande antalet elever, skapa möjligheter för aktiva skolval samt ersätta 

tillfälliga paviljonger. Sammantaget innebär detta ett behov av minst 400 nya elevplatser inom 

norra Lerum under den kommande 10-årsperioden, räknat från år 2016.  

Förstudie för lokalisering av ny skola i norra Hallsås 

Förvaltningen fick efter dialog i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 februari 2018 i 

uppdrag att närmare beskriva förutsättningar, effekter och kostnader i samband med en 

lokalisering av en ny F-9 skola i området norra Hallsås. Utgångspunkter var att skolan skulle 

vara placerad i norra Hallsås, dimensionerad för 800 elever F-9, särskilt fokus på 

grundsärskolans behov och tillgänglighetsperspektiv samt en tomt- och fastighetsyta enligt 

kommunens ’Funktionsprogram förskolan och grundskola’. 

Förvaltningen tog då fram en förstudie med förslag på lämplig tomt utifrån det listade behovet 

och med bedömning av miljö, gällande planer, möjligheten för tillfartsvägar för såväl person- 

som varutransporter med hänsyn till boende i området och andra påverkande faktorer. 

Förstudien skulle även belysa vilka effekter en ny skola i området skulle innebära avseende 

trafiksituation. En ekonomisk kalkyl och en tidplan skulle också tas fram. 

Förvaltningen studerade en lämplig lokalisering av en ny skola i norra Lerum med en 

uppskattad tomtyta på drygt 30 000 kvm. Platserna som studerades var dels norr om norra 

Hallsås, dels nordöst om Höjden. Dessa platser såg som möjliga alternativ då det där finns 

obebyggd mark som inrymmer uppskattad tomtyta och då marken där är förhållandevis flack i 

jämförelse med omkringliggande mark. Utöver dessa platser studerades även aktuellt 

planområde inom norra Hallsås. Aktuellt planområde utgörs av kommunal mark med påtagligt 

friluftsvärde i kommunen naturvårdsprogram. De övriga tomtplaceringarna som studerades 

utgör privat mark och högsta respektive högt friluftsvärde. De övriga tomtplaceringarna skulle 

innebära att skolan placerades längre ifrån Lerums centrum och i mer lantliga lägen. 

Av dessa skäl bedömdes aktuellt planområde det mest fördelaktiga att gå vidare med. 



7 

De som bor närmare Torpskolan kan välja denna skola medan de som bor vid Torpadal eller 

Norra/Södra Hallsås kan välja Norra Hallsås skola. En del elever kan få längre väg medan andra 

får närmare till skolan. Båda skolorna ligger inom Lerums tätort. Norra Hallsås pekas ut som 

”utbyggnadsområde” i gällande översiktsplan, varför kommunen ser det som en strategisk 

placering av ny skola.  

Placeringen av skolan inom aktuellt planområde bedömdes tidigt i processen som mest lämpligt 

inom den södra delen, för att undvika de större topografiska nivåskillnader i den norra delen. 

Detta bedömdes lämpligt för att undvika sprängning och ändå tillskapa den uppskattade 

tomtytan.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-17, KS18.980 paragraf 308

Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt påbörja 

detaljplanearbetet på aktuell tomt i norra Hallsås. På tomten ska finnas plats för bland annat en 

skola för minst 500 elever och detaljplanen ska ta höjd för ett framtida och varierande behov av 

verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen ska återkomma med förslag på hur 

trafiksituationen kan lösas på ett effektivt, miljövänligt och framför allt säkert sätt. 

Förvaltningen ska även utreda om det finns möjlighet till en ny vägförbindelse till skolan via 

Olofstorpsvägen och återkomma med en sammanställning över vilka planer som finns för 

framtida bostadsbyggande i området.  

Kommunstyrelsen beslutade vidare att tidplanen för om- och tillbyggnad av Torpskolan 

förändras så att det sker parallellt med bygget av den nya skolan i Norra Hallsås. 

Kommunstyrelsen beslutade även att avbryta uppdraget avseende en om- och tillbyggnad av 

Knappekullaskolan till en förskoleklass- till årskurs 9 grundskola. Kommunstyrelsen beslutade 

att förvaltningen snarast skulle se över hela skolorganisationen i norra Lerum, dvs 

Aspenässkolan, Torpskolan, Knappekullaskolan och den nya skolan i Norra Hallsås. 

Kommunstyrelsen beslutade att Knappekullaskolan inte ska rivas, eftersom kommunstyrelsen 

ser ett behov av Knappekullaskolan även i framtiden. 

Förvaltningarnas arbete enligt det politiska uppdraget, KS18.980 paragraf 308

Förvaltningen har tagit höjd för ett framtida och varierande behov av verksamhet och utreder 

därmed en skola för 800 elever. Detaljplanen däremot tar i sin tur höjd för ytterligare 

elevplatser, totalt 1000 elever, för en långsiktig utbyggnadskapacitet av skolverksamheten i 

kommunen.  

Inom detaljplanearbetet har en trafikutredning tagits fram. Inför granskning har 

trafikutredningen bearbetats ytterligare för att identifiera och säkerställa åtgärder som ska bidra 

till en effektiv, miljövänlig och säker trafiksituation. Vägförbindelsen via Olofstorpsvägen har 

inte bedömts lämpligt att inkludera i aktuellt planarbete.  
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2.2 Utökat planområde 

Planområdet har inför granskning utökats i syfte att kunna flytta på planerad parkeringsplats och 

bevara en sumpskogsyta i nordvästra delen av planområdet. Det utökade planområdet medför 

inte några nya sakägare. Tillkommande markyta utgör 4 000 kvadratmeter och avgränsas 

naturligt av en bergsvägg. Föreslagen markanvändning är detsamma som i samrådet, alltså 

allmän plats för gata och parkering. Se bild nedan. 

2 I bilden markeras det utökade området i detaljplanens norra del. 

3 Planens syfte 

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet för uppförandet av en grundskola F-9 inklusive 

särskola. Skolan ska inrymma totalt 1000 elever och tillhörande idrottshall. Idrottshallen ska 

komplettera Lerums övriga idrottshallar för föreningslivet och utgör därför en ny mötesplats i 

området. Syftet är att i största möjliga mån bevara naturlig topografi och vegetation inom 

planområdet och utveckla det som kvaliteter för skolans utemiljö. Vidare ska detaljplanen skapa 

möjlighet för trygga skolvägar. 
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4 Process, planhandlingar 

Planförslaget är upprättat utifrån Plan- och bygglagen 2010:900. Planbestämmelserna följer 

Boverkets allmänna råd BFS 2020:6. 

Planförslaget består av en plankarta över det område som planen omfattar med tillhörande 

planbestämmelser. Av plankartan framgår hur planområdet delas upp för skilda ändamål och 

vilka bestämmelser som gäller för olika områden. Till planhandlingarna hör även en 

illustrationsplan som visar en möjlig utformning av detaljplanen.  

Till planförslaget hör denna planbeskrivning som förklarar hur planen ska tolkas och 

genomföras. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan fungerar som ett komplement 

till detaljplanen. Till planbeskrivningen biläggs också genomförandebeskrivning och 

behovsbedömning för detaljplanen.  

4.1 Planprocessen och förfarandet 

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande, se bild 2. Myndigheter, allmänheten och 

sakägare ges möjligheter att påverka planförslaget under samråds- och granskningsskedet. 

Detaljplanen antas slutligen av kommunstyrelsen. Antagandebeslut kan överklagas av sakägare, 

under förutsättning att de senast under granskningstiden skriftligen lämnat in synpunkter som 

inte blivit tillgodosedda.  

3 Utökat planförfarande 

4.2 Detaljplanens granskningshandlingar 

Till förslaget hör 

- Plankarta med bestämmelser (1:1000 i A1)

- Illustrationskarta

- Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

- Behovsbedömning

- Grundkarta

- Fastighetsförteckning

Utredningar, granskningshandlingar 

- Geoteknisk utredning, PE, 2021-10-06

- Bergteknisk besiktning och markradonundersökning, Bergab, 2021-10-06

- Markteknisk undersökningsrapport, MUR, PE, 2021-10-06

- Artskyddsutredning, Svensk Naturförvaltning, 2021-10-08

- Naturvärdesinventering med fördjupad artinventering av fåglar och inventering av 
invasiva arter, Svensk Naturförvaltning, 2021-08-25

Här är vi nu 
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- Trafikutredning, Afry, 2021-09-30

- Trafikbullerutredning, Norconsult, 2021-07-01

- VA-, dagvatten- och skyfallsutredning, Tyréns, 2021-09-30

Övrigt underlag, granskningshandlingar

- Social- och barnkonsekvensanalys, AL Studio, 2021-06-30

- Dialog med barn och unga i Lerum om skolgårdens utformning, AL Studio, 2021

- Ekosystemtjänstanalys, Lerums kommun, AL Studio, 2021-06-16

- Gestaltningsstrategi, Lerums kommun, 2021-10-06

Utredningar (samrådshandlingar) 

- Naturinventering, Sweco, 2019-11-07

- Fördjupad artinventering, Svensk Naturförvaltning, 2020-08-30

- Rekreationsutredning, Hifab, 2019-11-05

- Arkeologisk utredning, steg 1, Förvaltningen för kulturutveckling, 2021-06-25

5 Miljöbedömning 

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Kommunen har upprättat en 

behovsbedömning som identifierade aspekter som behövdes studeras i planarbetet. 

Behovsbedömningen har stämts av i kommunsamråd med länsstyrelsen 2019-08-30. 

Länsstyrelsen delade kommunens bedömning.  

Mellan samråd och granskning har kommunen uppdaterat framtagen behovsbedömning. 

Höga naturvärden 

En naturvärdesinventering genomfördes under hösten 2019 och redovisar område för höga 

naturvärden inom planområdet. Delar av område med högt naturvärde planläggs som 

kvartersmark för skola. Dock har skolans fastighetsgräns anpassats för att höga naturvärden till 

viss del ska säkerställas inom allmän naturmark. Vidare att den nordöstra infarten endast tillåter 

gång och cykel, vilket bedöms minska påverkan på natur. 

Bevarandestatus fåglar och groddjur 

Det bedömdes osäkert i naturvärdesinventeringen hur bevarandestatus för hackspett och 

groddjur påverkas i området då utredningen genomfördes under hösten. En fördjupad 

naturinventering genomfördes därför under våren. Den resulterade i att bevarandestatus för 

hackspett eller annan fågel inte bedöms påverkas. Däremot påträffades groddjur och 

utredningen gav rekommendationer för hur detaljplanen ska hantera detta. Detaljplanen 

säkerställer en ny groddjursdamm, spridningsväg för groddjur, groddjurstunnel och lekvatten. 

Inför granskning av detaljplanen har även en naturvärdesinventering och artinventering tagits 

fram för det utökade planområdet. Utöver detta har också en Artskyddsutredning tagits fram, 

som tydliggör detaljplanens åtgärder och påverkan på de påträffade skyddade arterna inom 

planområdet.  
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Sumpskogsområden och markavvattning 

Inom planområdet finns idag fyra sumpskogsytor varav en kommer att bibehållas intakt. En 

sumpskogsyta centralt i planområdet kommer att fyllas ut och byggas bort och ge plats för 

skolbyggnad. Två sumpskogsytor i norra delen i planområdet kommer delvis att tas i anspråk 

för att anlägga väg in till det planerade skolområdet. Det rör sig om en mindre del av ytorna som 

kommer att fyllas igen och tas bort.  

Mindre än 3000 kvadratmeter av sumpskogsytorna kommer att påverkas, vilket därmed innebär

att kommunen behöver anmäla om vattenverksamhet.  

Sumpskogsytorna som avses bevaras skyddas i plankartan. 

Social konsekvensanalys och barnens perspektiv 

En social konsekvensanalys har tagits fram inom planarbetet och bifogas detaljplanen. En 

sammanfattning finns i denna handling.  

Parallellt med att detaljplanen ställdes ut på samråd genomförde kommunen en dialog med barn, 

från förskola upp till årskurs nio inkl. två grupper från grundsärskolan. Totalt deltog sex grupper 

och dialogen genomfördes på olika sätt med respektive grupp men gemensamt var att utreda 

barnens perspektiv på en skolgård, där områdets kuperade terräng var i fokus. Resultatet av 

dialogen är tänkt att användas som kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet. I trafikutredningen 

har man även studerat lämpliga åtgärder för att förbättra framtida skolvägar från omgivande 

bostadsområden.  

Markmiljö 

En miljöteknisk utredning har tagits fram inför granskning. Utifrån analysresultaten bedöms att 

ett saneringsbehov föreligger inom delar av området. Vid eventuella framtida markarbeten bör 

schaktprover tas för att avgränsa och avlägsna föroreningen. Då det ej finns någon känd orsak 

till de förhöjda halterna av alifatiska kolväten bör även en viss vaksamhet råda vid mark- och 

schaktarbeten. Orsaken är att det kan finnas lokala fickor med högre föroreningsnivåer än de 

som påvisats inom ramen för den här undersökningen. 

6 Tidigare ställningstaganden 

6.1 Nationella ställningstaganden 

Riksintressen 

Inget riksintresse eller Natura 2000 område finns inom eller i anslutning till planområdet. 
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6.2 Regionala ställningstaganden 

Strukturbild för Göteborgsregionen 

Göteborgsregionens, GR, medlemskommuner har

gemensamt beslutat om hur den regionala strukturen ska 

utvecklas, främst med avseende på tillväxt och allmänna 

kommunikationer.   

Målen i Hållbar tillväxt ger, tillsammans med målbilden 

för K2020, anvisningar för vad som bör utgöra de 

grundläggande delarna i en övergripande strukturbild 

med huvudstråk och gröna kilar.  

Lerum är beläget inom ett av de utpekade huvudstråken 

där utveckling ska ske med stöd av en attraktiv pendel- 

och regiontågstrafik.  

Utvecklingen av Lerum är både i enlighet med och en 

viktig del i genomförandet av strukturbilden. 

Planförslaget för Norra Hallsås bidrar därmed till hållbar 

tillväxt i enlighet med strukturbilden.  

6.3 Kommunala ställningstaganden 

Vision 

Lerums kommun har som vision att bli Sveriges ledande miljökommun 2025 och dess ledord - 

hållbarhet, kreativitet och inflytande - har valts därför att de ansetts som viktiga hörnpelare i ett 

hållbart samhälle. Lerums kommun har tagit fram flera planer och strategier för att vägleda 

arbetet mot Sveriges ledande miljökommun. 

Översiktsplan 

Intentionerna i kommunens översiktsplan, ÖP 2008 med aktualitetsförklaring 2014, är att 

tillväxten i första hand ska ske i befintliga tätorter. Lerum som huvudort ska utvecklas genom 

både förtätning och expansion. Norra Hallsås pekas ut som område för framtida 

bostadsbyggande och utbyggnationen av området utgör även en av översiktsplanens 

utvecklingsstrategier. Norra Hallsås har påbörjats med byggnation av etapp 1, som främst består 

utav en blandning av olika bostäder. Aktuell detaljplan utgör nästa etapp i området. 

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanens intentioner att fortsätta utvecklingen av Norra 

Hallsås.  

Detaljplan 

Del av föreslagen allmän naturmark i aktuell detaljplan är i gällande detaljplan reglerad som 

lokalgata. Detaljplanen heter Bostäder i Norra Hallsås, etapp 1 och vann laga kraft 2006-07-21.

Genomförandetiden för Detaljplan Bostäder i Norra Hallsås, etapp 1 gick ut 2016. Lokalgatan

var tänkt som en genomfartsgata för bostäderna längs Skogskullevägen och Naturslingan samt 

framtida bostäder inom det område som nu planläggs som skola. I aktuell detaljplan bedöms 

marken mer lämpad att bevara som naturmark i kombination med gång- och cykelväg med 

hänsyn till områdets höga naturvärden. Det bedöms inte heller lämpligt att anlägga en 

4 Strukturbild för regionen. 
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genomfartsgata från Naturslingan till skolans område. Istället angörs skolan från en separat 

infart från Skogshöjden. 

Gällande detaljplan Norra Hallsås etapp 1, omtag 1a som vann laga kraft 2010-11-12 anger

huvudgata och huvudgata/torg inom de ytor som behövs för angöring till skolan och därmed 

är föreslagna åtgärder planenligt. Genomförandetiden för Norra Hallsås etapp 1, omtag 1a går

ut år 2020. 

I övrigt är området inte detaljplanelagt tidigare. 

6.4 Övriga styrdokument 

Lerums kommuns parkeringspolicy, KF 2010-09-09 

Enligt Lerums kommuns parkeringspolicy ligger det aktuella planområdet utanför 

tätortszonen och inom den yttre zonen. I policyn anges antal parkeringsplatser för olika 

typer av verksamheter inom kommunens olika zoner. För bland annat idrottshallar saknas 

policy och därför har en parkeringsutredning ingått i detaljplanens trafikutredning. För mer 

information om detaljplanens hantering av parkering, läs mer under kapitel 10.  

Kulturmiljöprogram 2001 

Lerums kulturmiljöprogram från år 2001 berör inte aktuellt planområde eller närliggande 

bebyggelse. 

5 Detaljplan Norra Hallsås etapp 1, omtag 1a, 2010-11-12 

5 Detaljplan Bostäder i Norra Hallsås, etapp 1, 2006-07-21 

6 Detaljplan Bostäder i Norra Hallsås etapp 1b, 2009-03-05 

Röd linje visar var aktuell 

detaljplans planområdesgräns 

ligger i förhållande till de 

omgivande, gällande 

detaljplanerna. 
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Klimatstrategi 

Lerums kommuns klimatstrategi från år 2010 innebär att kommunen ska bidra till 

kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt skapa förutsättningar för boende och 

verksamma i kommunen att göra klimatsmarta val. Man vill minska koldioxidutsläpp per 

invånare och minska klimatpåverkan från kommunens egna verksamheter. Även anpassa 

samhället till och förbereda medborgarna på den klimatförändring som sker. 

För aktuell detaljplan innebär detta att genom plankartans utformning skapa goda 

förutsättningar för boende och besökare att välja hållbara resor. Öppna dagvattenlösningar kan 

integreras i skolans utemiljö, för att synliggöra och bidra till kunskap om klimatförändringar. En 

framtagen dagvattenutredning redovisar förslag på hantering av dagvatten och skyfall. För mer 

information om detaljplanens hantering av dagvatten och skyfall, läs mer under kapitel 10. 

Energiplan 

Syftet med planen är att främja hushållning med energi samt verka för en säker och tillräcklig 

energitillförsel. I energiplanen finns uppsatta mål för energiförbrukningen både för invånare och 

kommunens verksamheter. 

Aktuell detaljplan för en ny skola skapar tillfälle för kommunen att med sin verksamhetslokal 

följa de uppsatta målen. För mer information om skolans planerade uppvärmning, läs mer under 

kapitel 10. 

Klimatanpassningsplan 

Klimatanpassningsplanen för Lerum från år 2015 pekar på de klimatförändringar som kan 

förutses, konsekvenserna av dessa förändringar och hur de kan hanteras. Flera viktiga 

klimataspekter inom samhällsbyggande har att utretts under detaljplanens samrådsskede, så som 

översvämning, skyfall, skred, ras och biologisk mångfald. För mer information om hur 

detaljplanen hanterar skyfall och ekosystemtjänster, läs mer under kapitel 10. 

Lerum strategiska VA-planering 

Planområdet ligger inte inom kommunens verksamhetsområde för VA. Däremot är etapp 1 

inom Norra Hallsås påkopplat VA-nätet och aktuellt planområde kommer att anslutas.  

Handbok för dagvattenhantering 

Handboken har tagits fram för att fungera som ett konkret verktyg i det dagliga arbetet med 

dagvattenfrågor. Inom arbetet med aktuell detaljplan har en VA-, dagvatten- och 

skyfallsutredning tas fram. Handboken utgör då ett underlag. För mer information om hur 

detaljplanen hanterar dagvatten, läs mer under kapitel 10. 

Lerums Naturvårdsprogram 

I naturvårdsprogrammet har områden klassificerats som friluftsvärde eller naturvårdsvärde. 

Friluftsvärde utgör rekreativa värden medan naturvärde utgör vetenskapliga värden. Aktuellt 

planområde är utpekat som högt rekreativt naturvärde, klass 3. Området beskrivs som 

bostadsnära rekreation, med kvaliteter som tilltalande strövvänlig skog, gott som stigar, rikligt 

med blåbärsris, bostadsnära. Vid all hantering av exploatering, tillståndsprövning och 

skötselplanering ska riktlinjerna för gällande hänsynsnivå följas. Riktlinjerna får endast frångås 

om en ny naturvärdesinventering tydligt visar att klassningen ej är befogad. 
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I framtagen naturvärdesinventering studeras detaljplanens konsekvenser på natur- och 

rekreationsvärden. För mer information om hur detaljplanen hanterar natur- och 

rekreationsvärden, läs mer under kapitel 10. 

7 Plandata 

7.1 Läge, areal 

Planområdet ligger i Norra Hallsås, ca 1,5 km nordväst om Lerums centrum. Planområdet 

omfattar knappt 10 hektar.  

6 Planområdet markerat med vit streckad linje, karta: Lantmäteriet 

7.2 Markägande 

Marken ägs av kommunen och består utav fastigheterna Dergården 1:29, Dergården 1:114, 

Dergården 1:2, Hallegården 1:43, Torp 2:81. 

8 Planeringsförutsättningar 

8.1 Bebyggelse 

Befintlig bebyggelse 

Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Området består av naturmark med kuperad 

terräng och blandad löv- och barrskog.  
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Bebyggelse i planområdets omgivning 

Området är till största del omgärdat av bostadsområden, av olika karaktär. Åt öster och nordöst 

angränsar området till etapp 1 av Norra Hallsås, som består utav både enbostadshus och 

flerbostadshus, byggt under 2010-talet. Åt väster angränsar området till äldre bebyggelse, av 

blandad karaktär som inte är detaljplanelagt. Åt söder angränsar området till enbostadshus från 

60-talet. Åt norr och nordväst är idag obebyggd mark som utgör kommande etapp inom Norra

Hallsås.

8.2 Trafik 

7 Planområde inom vit streckad linje. Några av de omgivande gatorna anges i text på 
kartbilden. 

Vägar 

Aktuellt planområde och Norra Hallsås nås huvudsakligen av fordonstrafik via Skogshöjden 

som är en matargata med separerad gång- och cykelväg och som ansluter till Alingsåsvägen. 

Skogshöjden är 7 meter bred och har en hastighetsgräns på 50 kilometer per timma.  

Naturslingan är en väg som ansluter till Skogshöjden strax öster om planområdet. Vägen 

sträcker sig upp på en höjdrygg och slutar med en vändplan och angöring till planområdet är 

inte möjlig för fordonstrafik.  

Från söder genom Hallsås ansluter Kring-Alles väg till Richters väg och Gatekullen men dessa 

gator når inte ända fram till planområdet utan övergår till en gång- och cykelbana 

(Torpadalsbacken). 

Från väster ansluter gator inom Torpadal till planområdet genom Torpadalsbacken. 
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Gång och cykelvägar 

8 Bild från trafikutredning, Afry, 2021, visar omgivande gång- och cykelvägnät. 

Gång- och cykelbanan längs Skogshöjden förbinder området med centrum men den byter sida 

om körbanan ett par gånger. Gång- och cykelbanan är separerad från bilvägen med ett dike på 

större delen av sträckan.  

Mellan Baron Oxenstiernas väg och Richerts väg samt mellan Richerts väg och Kring-Alles väg 

finns det gång- och cykelvägar som går parallellt med vägarna. Gång- och cykelvägarna är 

smala, kantas av häckar och staket på båda sidor. Det kommer anslutande gång- och cykelvägar 

från alla tvärgator och det är bristande sikt. 

Kollektivtrafik 

Närmaste busshållplats heter Hallsås och är en ändhållplats utformad som en vändslinga. 

Hållplatsen trafikeras av linje 531 som går i halvtimmestrafik under högtrafiktimmarna och en 

gång i timmen övrig tid. Restid med linjen är omkring 11 minuter till Lerum station och 22 

minuter till Floda station. 
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8.3 Mark och landskap 

9 Bergsrygg längs planområdets östra sida 

Marken är kuperad och inom planområdet, längs med förlängningen av Skogshöjden, skapas en 

naturlig avgränsning mellan skolområdet och gatan. Skogshöjden ligger på +87 meter över 

angivet nollplan och naturområdets högsta toppar ligger på omkring +97 meter över angivet 

nollplan.  

Längs med planområdets östra sidan sträcker sig en brant bergsrygg, som också utgör en tydlig 

avgränsning mot det bostadsområde som ligger ovanpå berget. En annan bergsrygg avgränsar 

planområdet i nordväst. 

Planområdet utgörs av barrskog, barrblandad lövskog och blandskog. Sumpskog finns i 

nordväst, centralt och i sydost. I den östra gränsen finns en trädklädd bergbrant. Skogen är i 

stort flerskiktad med äldre gran och tall med inslag av lövträd som ek, björk, rönn, sälg och asp. 

Inom planområdet finns skogsstigar i både öst-västlig riktning och nord-sydlig riktning. 

Stigarna löper igenom skogen, längs berget åt öster och förbi sankmarkerna i mitten av 

området. 
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8.4 Natur 

10 Planområdet 

Framtagna naturvärdes- och artskyddsutredningar 

Inom arbete med detaljplanen har fyra utredningar tagits fram gällande naturvärden och 

skyddade arter. 

- Naturvärdesinventering, Sweco, 2019-11-07

o Syftet med naturvärdesinventeringen var att identifiera och avgränsa samt 
bedöma och dokumentera geografiska områden som är av betydelse för 
biologisk mångfald inom inventeringsområdet.

o Inventeringen genomfördes med tilläggen: visst naturvärde (naturvärdesklass 
4), detaljerad artredovisning, värdeelement och inventering av möjliga bohål 
och födosöksområden för mindre hackspett.

- Fördjupad artinventering, Svensk Naturförvaltning, 2020-08-30

o Syftet med fördjupad artinventering var att en grundlig fågelinventering och en 
utredning av groddjur med fokus på större vattensalamander.

- Naturvärdesinventering med fördjupad artinventering av fåglar och inventering av 
invasiva arter, Svensk Naturförvaltning, 2021-08-25

o Då planområdet utökas inför granskning togs en kompletterande 
naturvärdesinventering fram, inkl. artinventering. Syftet med inventeringen var 
att identifiera, dokumentera och naturvärdesklassa de naturvärden som finns 
inom området. I uppdraget ingick även en fördjupad artinventering av fåglar, en 
analys av föreslagen detaljplans påverkan på skyddade arter, inventering av 
invasiva arter.

- Artskyddsutredning, Svensk Naturförvaltning, 2021-10-07

o Syftet med artskyddsutredningen var att besvara de frågor som Länsstyrelsen 
har ställt till kommunen angående detaljplanens påverkan på groddjur och 
fåglar. Frågorna gäller hur otillåten störning eller försämring/skada kan 
undvikas för skyddade arter, samt hur förutsättningarna är för de skyddade arter
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som genom detaljplanen förlorar områden för fortplantning, vila och 

övervintring att tillgodose sina behov genom motsvarande områden i 

närområdet.  

o Vidare syftade artskyddsutredningen till att summera planförslaget och att ge en

helhetsbild av åtgärder och påverkan.

Naturvärden 

En naturvärdesinventering (Sweco, 2019) togs fram inom planarbetet under hösten 2019. Totalt 

13 naturvärdesobjekt karterades under inventeringen, 1 bedömdes ha högt naturvärde 

(naturvärdesklass 2), 8 påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och 4 bedömdes ha visst 

naturvärde (naturvärdesklass 4). Naturvärdena är kopplade till skoglig kontinuitet och att 

området är rikt på fuktighetsföredragande mossarter och död ved i olika nedbrytningsstadier och 

dimensioner. Se bild nedan. 

Inför granskning av detaljplanen utökades planområdet i norr för att kunna flytta planerad 

parkeringsplats och gata från de sumpskogsytor som finns i området. Då togs en kompletterande 

till naturvärdesinventering (Svensk Naturförvaltning, 2021) fram. Se bild nedan. 

Naturvärdesobjekt 1, som har påtagligt naturvärde, utgörs av en sydvänd bergbrant med stor 

trädslagsblandning. Det är allmänt med död ved och inom bergsbranten finns lodytor, block och 

hällar som bitvis översilas. Naturvärdesobjekt 2 har visst naturvärde och utgörs av en tallskog 

på myrmark. Trädskiktet domineras av tall med enstaka gran och björk. Marken är fuktig med 

sumpmossor i bottenskiktet där vitmossor dominerar. 

11 Bild från framtagen naturvärdesinventering (Sweco, 2019) som redovisar olika 
naturvärdesklasser inom planområdet. Högt naturvärde (klass 2) indikeras med rött, påtagligt 
naturvärde (klass 3) indikeras med ljusorange och visst naturvärde (klass 4) med gult. 
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12 Bild från naturvärdesinventering (Svensk Naturförvaltning, 2021) med naturvärdesobjekten 
med det nummer som hänvisas till i text. Påtagligt naturvärde (klass 3) indikeras med ljusorange 
och visst naturvärde (klass 4) med gult. 

Läs mer om hur detaljplanen påverkar och hanterar utpekade naturvärden och sumpskogsytor 

under kapitel 10. 

Sumpskogsytor 

I framtagen naturvärdesinventering (Sweco, 2019) identifierades tre naturvärdesobjekt som 

sumpskog: område 01, 03, och 08.  

Inför granskning av detaljplanen genomförde kommunen en digital inmätning av 

sumpskogsytorna. Se bild nedan.  

13 Bild visar inmätta sumpskogsområden (transparent blå färg) ovanpå bild från framtagen 
naturvärdesinventering (Sweco, 2019), där område 1, 3 och 8 pekades ut som sumpskog. 

Läs mer om hur detaljplanen påverkar och hanterar utpekade naturvärden och sumpskogsytor 

under kapitel 10. 
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Skyddade arter 

Skogsödla 

Skogsödla förekommer i större delen av landet och återfinns i olika typer av miljöer såsom 

skogsmark, öppet kulturlandskap, vägslänter och trädgårdar där den livnär sig på insekter och 

andra småkryp. Den föder levande ungar och går i södra Sverige i dvala från oktober till och 

med mars. Skogsödla bedöms använda planområdet för födosök, som reproduktionsområde, 

viloplats och som övervintringshabitat.  

Inga andra kräldjur har observerats under de utförda inventeringarna i området men det innebär 

inte att området inte hyser andra arter av kräldjur. Kopparödla och huggorm är två andra 

fridlysta arter som mycket väl skulle kunna finnas inom utredningsområdet.  

Läs mer om hur detaljplanen påverkar skyddade arter under kapitel 10. 

Revlummer 

Den skyddade arten revlummer har konstaterats inom områden som ska exploateras. Enligt 

artportalen.se finns revlummer konstaterad i skogsmark i stora delar av kommunen, så även i 

planområdets närhet. Revlummer är enligt artfakta.se bedömd som livskraftig och förekommer i 

större delen av landet.  

Läs mer om hur detaljplanen påverkar skyddade arter under kapitel 10. 

Fåglar 

Under inventeringen av fåglar 2020 noterades 24 arter inom inventeringsområdet. Ytterligare 

två arter noterades under den fördjupade fågelinventering som utfördes i samband med NVI:n 

för det kompletterande området under våren och försommaren 2021. Totalt har 26 arter noterats 

inom utredningsområdet för fågel varav fyra är upptagna i Rödlistan 2020. 

Samtliga fågelarter är fridlysta i hela landet enligt 4 paragraf i Artskyddsförordning 2007:845. 
Fridlysningen innebär att man avsiktligen inte får döda, skada eller fånga djur och det gäller 

även ägg. Man får inte störa fåglarna, speciellt inte under deras parnings-, uppfödnings-, 

övervintrings- och flyttningsperioder. Fortplantningsmiljöer och viloplatser får heller inte 

förstöras eller skadas. 

Inventeringsområdet bedöms utgöra livsmiljö för samtliga noterade arter och detaljplanen 

riskerar därför att bryta mot Artskyddsförordningen.  

Alla arter är skyddade men inte nödvändigtvis alla individer och en bedömning om hur arter 

påverkas lokalt, regionalt och nationellt ska alltid göras och prövas i enskilda fall.  

Samtliga noterade arter är vanligt förekommande i Sverige och i regionen. Inga arter är klassade 

som hotade, utan alla rödlistade arter är listade i kategorin nära hotad, NT, i Rödlistan 2020. 

Inga av de noterade arterna är listade i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv (SLU Artdatabanken, 

2021). 

Skyddsåtgärder 

Om området ska exploateras är det oundvikligt att livsmiljöer för fåglar går förlorade då det i sin 

helhet utgörs av myr-eller skogsmark. Detaljplanen kommer därför innebära en förlust av 

livsmiljöer för fåglarna. För att minska påverkansgraden på arterna ska detaljplanen utformas så 

att påverkan blir så liten som möjligt och förlust av värden ska i den mån det går ersättas genom 

skydd- och kompensationsåtgärder. 

Läs mer om hur detaljplanen påverkar och hanterar skyddade arter under kapitel 10. 

Groddjur 
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Inom utredningsområdet för groddjur har fyra arter av groddjur noterats: vanlig groda, vanlig 

padda, mindre vattensalamander och större vattensalamander.  

Större vattensalamander omfattas av Artskyddsförordningen och är fridlyst i hela landet enligt 

4, 5 paragraferna. Övriga tre groddjur är fridlysta i hela landet enligt 6 paragrafen i

artskyddsförordningen. Samtliga arter bedöms använda planområdet för födosök, viloplats och 

som övervintringshabitat och reproduktion av vanlig groda konstaterades i en tillfällig lekmiljö 

i den södra delen av området. Det tillfälliga lekvattnet kan endast användas av vanlig groda och 

vanlig padda och troligen med varierande resultat. Förutsättningarna för groddjur i närområdet 

är goda och värdekärnan, lekdammen ligger utanför detaljplanerat område, omkring 130 meter 

norr om planområdet. 

Skyddsåtgärder 

Detaljplanen kommer innebära en förlust av livsmiljöer för groddjur. För att minska 

påverkansgraden på arterna kan detaljplanen utformas så att påverkan blir så liten som möjligt 

och förlust av värden ska i den mån det går ersättas genom skydds- och kompensationsåtgärder. 

Läs mer om hur detaljplanen påverkar och hanterar skyddade arter under kapitel 10. 

8.5 Rekreation 

Aktuellt planområde är utpekat som påtagligt rekreativt naturvärde, klass 3, i kommunens 

naturvårdsprogram. Området beskrivs som bostadsnära rekreation, med kvaliteter som 

tilltalande strövvänlig skog, gott som stigar, rikligt med blåbärsris, bostadsnära.  

En rekreationsutredning har tagits fram inom arbete med detaljplan. Läs mer om resultaten av 

denna under kapitel 10. 

8.6 Fornlämningar 

En arkeologisk utredning, steg 1, har tagits fram inom arbete med detaljplanen. Utredningen 

visar att det inte förekommer några tidigare okända fornlämningar inom planområdet. 

8.7 Geotekniska förhållanden 

Marken inom planområdet utgörs främst av berg. I mitten av området finns även sandig morän 

och i nordvästra delen finns en del glacial lera.  

En geoteknisk utredning har tagits fram inom arbete med detaljplanen, läs mer under kapitel 10. 

8.8 Markmiljö 

Norr om aktuellt planområde finns två nedlagda skjutbanor. Skjutbanorna ligger dels i 

nordvästlig riktning, cirka 120 meter lång, dels i västlig riktning, cirka 300 meter lång. Enligt 
tidigare underlag utfördes det, i samband med planering av bostäder norr om planområdet, 

miljötekniska undersökningar samt en fördjupad riskbedömning av de nedlagda skjutbanorna. 

Utförda utredningar visar att det förekom förhöjda halter av bly, koppar och zink samt PAH i 

de ytliga jordlagren. 

En miljöteknisk markundersökning har tagits fram inom aktuellt planarbete, läs mer under 

kapitel 10.  
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8.9 Teknisk infrastruktur 

Vatten, avlopp 

Planområdet är idag inte anslutet till det kommunala VA-nätet. 

Dagvatten 

Planområdet utgörs idag av skogsmark och det skapar goda förutsättningar för att bromsa vatten 

och hindra erodering av marksediment. Det är därför positivt att bevara så mycket skogsmiljö 

som möjligt. Inom planområdet finns flera sumpskogsområden. 

Rinnvägar sträcker sig söderut från höjdryggen i planområdets norra del och samlas upp i tre 

delavrinningsområden, enligt bild nedan. Planområdet ligger i huvudavrinningsområde Göta 

Älv och består utav delavrinningsområden som tillhör till Säveån och Lerån. 

En VA- dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram inom arbete med detaljplan, läs mer 

under kapitel 10. 

14 Lokala delavrinningsområden 

Uppvärmning 

Planområdet ligger utanför kommunens fjärrvärmenät och tidigare etapper av Hallsås har inte 

heller blivit anslutna.  

El/tele/fiber 

Inom planområdet finns idag varken el, tele eller fiber men det finns i omgivande 

bostadsområden. 
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Avfallshantering 

Avfallshantering ska följa kommunens föreskrifter om avfallshantering, 2011. Körbanans 

bredd ska vara minst 3 meter. Hämtningsfordonet ska kunna vända vid vändplan eller korsning 

men backning får inte ske längre sträckor. Vändradie på vändplats för vara minst 10,5 meter. 

8.10 Hälsa och säkerhet 

Buller 

Planområdet utgör idag ett skogsområde och är omgivet av bostadsområden. Omgivande gator 

har låga trafikmängder och planområdet befinner sig över 1 kilometer ifrån järnväg och E20. Det 

är låga ljudnivåer inom planområdet idag. 

Farligt gods 

Aktuell detaljplan är mer än 150 m ifrån E20 och Västra stambanan som är utpekade 

transportleder för farligt gods.  

Luftkvalitet 

Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer, MKN, för utomhusluft som 
presenteras i Luftkvalitetsförordning (2010:477). Normerna syftar till att skydda människors 

hälsa och miljön. 

Beräkningar av Luftvårdsprogrammet från 2010 visar att partikelhalter underskrider normen i 

Lerum. Beräkningar för luftkvaliteten gjordes 2012 med avseende på kväveoxid. Miljömålen för 

år och/eller timme överskrids längs E20 genom långa sträckor i Lerums tätort, vissa platser både 

för år och timme. Överskridanden av miljömålet sker upp till cirka 100 meter från E20. Aktuell 

detaljplan berörs inte.  
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9 Planförslaget 

Detaljplanen skapar möjlighet för en ny skola och idrottshall i Lerum. Placeringen bedöms 

innebära goda möjligheter till att barnen i närområdet själva kan ta sig till skolan och att skolan 

bidrar till ett mer sammanhängande norra Lerum. 

Detaljplanen gör det möjligt att skapa en skola med stora, varierade friytor och bevarad 

uppvuxen vegetation. Befintlig skogsmark utgör unika kvaliteter för utformningen av en skola 

och naturen bidrar positivt till både lek och barnens hälsa.  

Befintlig gata inom Hallsås, Skogshöjden, förlängs i norra delen av aktuellt planområde. Allmän 

naturmark bevaras mellan skolans fastighet och förlängningen av Skogshöjden. Naturmarken 

utgör både en skyddade barriär mellan skola och trafik samt möjliggör fortsatt rekreation genom 

bevarande naturstigar. 

Skolans parkering, utrymme för busshållplats och avlämningsytor föreslås i anslutning till 

Skogshöjden. Endast fordonstrafik enligt tillgänglighetskrav, för särskoleverksamheten och 

matleveranser eller andra varutransporter är tillåtna fram till skolan. Avståndet mellan entré och 

avlämningsytor är ungefär 200 meter.

Fyra angöringsvägar möjliggörs för gång- och cykeltrafikanter. Från Skogshöjden i nordväst 

föreslås separerad gångväg och cykelväg skiljt från gata för fordonstrafik. Från Skogshöjden i 

nordöst föreslås separerad gångväg och cykelväg genom allmän naturmark. Denna gångväg och 

cykelväg ansluter till befintlig busshållplats Hallsås. Båda de angöringsvägarna från 

Skogshöjden ska vara tillgänglighetsanpassade. Från Naturslingan i öster är marken brant ner 

till skolan och här ska en trappa med ramp anordnas. Från söder, vid Torpadalsbacken, ska en 

gångväg anläggas samt cykelväg om det är möjligt med hänsyn till nivåskillnader. 

I detaljplanens nordöstra del planläggs teknisk anläggning för transformatorstation. 

Den bevarade naturmarken utgör ett bostadsnära grönområde, med delvis höga naturvärden och 

erbjuder rekreativa stråk. Skolområdet upptar en stor del av detaljplanens yta och en konsekvens 

vid byggnation är att en del av de stigar som finns i området försvinner. Planerade gång- och 

cykelvägar säkerställer allmänhetens fortsatta tillgänglighet genom området.  

Detaljplanen kommer att tillskapa en groddjursdamm inom planområdets nordvästra del. En 

spridningsväg ska ordnas mellan befintlig damm norr om planområdet och föreslagen damm 

inom planområdet. Detta tillsammans med ett dike och tillhörande vattenrik miljö i 

planområdets sydöstra del ska sammantaget bidra till att inte försämra livsmiljö och grodor 

jämfört med nuläget. 

En dagvattendamm planläggs inom planområdet södra del.  

10 Planförslagets utformning 

10.1 Användning av mark 

Detaljplanen reglerar ytor för skola med idrottshall, gata, parkering, teknisk anläggning och 

natur.  

Kvartersmark för skola har till stor del avgränsats med hänsyn till rådande höjdskillnader samt 

att i största möjliga mån bevara utpekat område med höga naturvärden. 
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Allmän plats för natur säkerställer områdets fortsatta användning som bostadsnära rekreation. 

Naturmarken sträcker sig längs angränsande bostäder åt både öster, väster och söder. Detta 

syftar till att säkerställa allmänhetens fortsatta tillgänglighet i ett stråk på östra sidan, men även 

att bidra till både skolans och angränsade bostäders upplevelse av närhet till naturen. 

Allmän plats gata utgör en förlängning av Skogshöjden och möjliggör för både lokaltrafik, 

gång- och cykelväg samt busshållplats. Allmän plats parkering avser parkeringsplats för skola 

och idrottshall. 

Teknisk anläggning syftar till att möjliggöra en transformatorstation för skolans behov. 

10.2 Skola 

Detaljplanen reglerar omfattningen av byggnation på platsen genom högsta tillåten 

byggnadsarea, BYA, 7 300 kvadratmeter. Byggnaden är tänkt att placeras centralt på

fastigheten. Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad är 21 meter ovan markens medelnivå 

omkring byggnad. Detta möjliggör en skolbyggnad i fyra våningar.  

Största tillåtna byggnadsarea per komplementbyggnad är 25 kvadratmeter och sammanlagt 

högst 200 kvadratmeter. Utöver detta får väderskyddade cykel- och mopedparkeringar uppföras. 

Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnader är 4 meter ovan markens medelnivå 

omkring byggnad.  

Placeringen av skolbyggnaden inom skolans fastighet avgränsas genom ytor som prickas och 

regleras genom planbestämmelser för varsam hantering av mark och vegetation. Syftet är att 

bibehålla ett respektavstånd till bostäder, minimera påverkan på omgivande vegetation och 

bevara en skogskaraktär inom skolgården. 

Illustrationer som visar förslag på utformning av skolgården eller skolbyggnaden är endast 

exempel på hur det skulle kunna se ut. 

Skolans fastighet och friyta 

Aktuell detaljplan utformas för en skola, F-9 med kapacitet för 1000 elever, inklusive
särskoleverksamhet med cirka 50 elever. Skolans fastighet utgör cirka 42 500 kvadratmeter.
Gator, förråd, cykelparkering samt lastning och lossning inom skolans fastighet beräknas utgöra 

minst 5 000 kvadratmeter. Största tillåten byggnadsarea regleras i plankartan och är 7 300 
kvadratmeter, samt 200 kvadratmeter för komplementbyggnader. Kvarvarande yta, cirka 30

000 kvadratmeter utgör skolans friyta vilket innebär cirka 30 kvadratpeter per barn, vid fullt

utbyggd skola.  

Boverket beskriver att friytan på en skola ska användas till lek, rekreation samt fysisk och 

pedagogisk verksamhet. Parkering, förrådsbyggnader samt lastning och lossning ingår inte i 

friyta. Inte heller skolgård på takterrasser får räknas in i friyta. Boverkets rekommendationer är 

en friyta på 30 kvadratmeter per barn i grundskolan. Friytan ska vara stor nog att det fungerar

med varierad terräng och vegetation utan omfattande slitage.  

Utöver ytans storlek är det viktigt att beakta tillgänglighet, säkerhet och förutsättningar att 

använda ytan för verksamheten. Det bör finnas varierad terräng- och vegetationsförhållande 

samt goda sol- och skuggförhållanden. Vegetation är viktigt för utemiljön av flera anledningar. 

En varierad vegetation stimulerar lek och skapar goda förutsättningar för halvskuggiga lägen.  

Särskoleverksamheten föreslås ha en utemiljö som är anpassad för de elever med särskilda 

behov i anslutning till verksamhetens entré och hemvist. Utgångspunkten är dock ändå att stora 

delar av hela skolans friyta går att nyttja för särskolan.  
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Dialog med barn och unga 

Under samrådsskedet genomfördes en dialog med barn och unga om skolgårdens utformning. 

En rapport har tagits fram och utgör bilaga till detaljplanen. I rapporten återges elevernas direkta 

förslag på innehåll, bilder från dialogträffarna samt avslutande rekommendationer. Några av 

dess rekommendationer återges nedan. 

Dialogarbetet har visat att det är positivt om anläggandet av skolan tar tillvara på naturmiljön 

och höjdskillnader. I rapporten redovisas elevernas förslag på utformning och innehåll av 

respektive elevgrupp. Sist finns avslutande reflektioner och rekommendationer utifrån den 

samlade bilden av alla dialogträffar. 

Elever har gett många förslag på hur traditionella lekredskap, så som gunga, rutschkana, 

klätterställning m.m., kan integreras i naturmiljön. Det har varit tydligt att eleverna uppskattar 

den framtida skolans förutsättningar med träd, berg och sluttningar.  

Eleverna framhåller att naturmiljön kan användas för lek utan inslag av traditionella lekredskap. 

Eleverna kom med många förslag på hur och varför lekredskap kan placeras i förhållande till 

varandra. Klätterställningar föreslogs ofta i kombination med funktioner som balansgång, 

hinderbana och rutschkana. Lekredskap integrerade i naturen och i förhållande till varandra gör 

att leken kan utvecklas och ta ny riktning. Från balans till klättring till koja.  

Genom att fördela stora öppna ytor, däribland sportytor, i mindre enheter eller rumsligheter kan 

fler barn och unga känna sig trygga att ta platsen i anspråk. Detta har betydelse för att kunna 

skapa en trygg och jämställd skolgård.  

Det behöver finnas olika platser för att sitta ner tillsammans och prata. Med fördel utformas 

sittytor ihop med befintlig vegetation och nära skolbyggnaden. Flera elever lyfte värdet av tak 

för en trivsam miljö under årets alla väder.  

För särskoleverksamhetens elever behöver den trygga zonen erbjuda god uppsikt och vara helt 

tillgänglighetsanpassat för att eleverna ska kunna röra sig fritt. Lekmiljön kan genom olika 

markunderlag skapa en variation i ljud och visuell upplevelse. Låga murar eller broar över 

vatten kan skapa en spännande miljö och öva balansen. Det är viktigt med låga kanter, något att 

hålla sig i och för de synsvaga underlättar markeringar på marken.  

Närmast skolbyggnaden bör det inte endast finnas trygg zon medsmåskalig lek och 

umgängesytor utan det behöver också finnas ytor och redskap för aktiv lek och sport. Detta för 

att eleverna själva lyfter en problematik med att hinna påbörja till exempel en bollsportsmatch 

på de kortare rasterna.  

Flera elever har föreslagit särskilda teman på lekredskap. I likhet med större temalekplatser 

finns det här en möjlighet att skapa något unikt inslag som blir en del av den framtida skolans 

identitet. 

Entréer 

Skolan kommer att utformas med en större entré mot nordväst. Ytterligare en större entré 

föreslås åt öster, varifrån många elever bedöms komma till fots eller cykel. 

Särskoleverksamheten föreslås få egen entré. Utöver de större entréerna föreslås skolbyggnaden 

utformas med flera mindre entréer, för att skapa gena och direkta kopplingar mellan inom- och 

utomhusmiljö.  

Infarter och entréer för matvarutransporter och övriga varutransporter samt för avfallsfordon bör 

vara säkra. De ska vara avskilda från gång-och cykelvägar och övriga entréer, tydligt markerade 

och placerade. 
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Skolbyggnadens placering och utformning 

Som bilaga till detaljplanen har kommunen tagit fram en gestaltningsstrategi. 

Gestaltningsstrategin visar kommunens viljeriktning för utformning och gestaltning av den nya 

skolan. Dokumentet ska utgöra stöd för det fortsatta arbetet, så som vid bygglovsskedet. 

Gestaltningsstrategin sammanfattas följande 

• Skapa unik arkitektur på naturens villkor

• Naturen ger förutsättningar

• Arkitekturen inspireras av naturen

• Rita byggnader med omsorg om detaljerna

• Byggnader placeras i landskapet med varsamhet

• Låt naturen krypa inpå husen

• Undvik sprängning, utfyllnad och onaturliga slänter

• Låt vägarna följa landskapet

Trafik10.3 

I framtagen trafikutredning (Afry, 2021) studeras trafikmängder och kapacitet på vägnätet, ett 

trafikförslag för planområdet presenteras i Bilaga 1 till trafikutredningen och flertalet åtgärder 

utanför detaljplaneområdet presenteras sist i rapporten. 

Föreslagna åtgärder utanför planområdet 

Det kuperade landskapet tillsammans med ett osammanhängande cykelvägnät omkring 

planområdet innebär att förutsättningarna är mer gynnsamma för fotgängare än för cyklister. 

Det är endast längs med Skogshöjden som det finns en gång- och cykelväg hela vägen upp till 

planområdet. Förutsättningarna på den sträckan skulle kunna optimeras genom minimering av 

behovet av att korsa vägen, enhetlig utformning och robust hastighetssäkring på de platser där 

fotgängare och cyklister ändå behöver korsa vägen, samt god belysning och allmänt underhåll 

på hela sträckan.  

Utgångspunkten är att all fordonstrafik ska angöra skolan via Skogshöjden vilket också är den 

enda vägen till skolan trots att den inte är tillgänglig för alla på grund av den branta lutningen. 

GC-kopplingar från vägen är dock tillgänglighetsanpassade. 

De förslagna åtgärderna på de anslutande gatorna har delats upp efter prioritering i tid, på kort 

och längs sikt. Prio 1 – bör vara klar när skolan öppnar. Prio 2 – kan färdigställas inom ett par 
år efter öppnandet. 

Mer information om de föreslagna åtgärderna finns i trafikutredningen. I detaljplanens 

genomförandebeskrivning redovisas vilka av dessa åtgärder som kommunen planerar att 

genomföra. 

Genom att satsa på åtgärderna som beskrivs i utredningen blir Skogshöjden trafiksäker för 

oskyddade trafikanter samtidigt som den förblir det mest attraktiva och effektiva alternativet för 

motordrivna fordon som ska till och från skolan. 

Ett par åtgärder i trafikutredningen har ansetts så pass komplexa att det inte kan förväntas vara 

klara till skolans öppnade och de kommer kräva mer omfattande utredningar:  
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Bygg ut till GC-bana på västra sidan Skogshöjden samt studera möjlig cykelkoppling mellan 

Häradsvägen och skolan. 

Mellan samråd och granskning har trafikutredningen tydliggjort påverkan på gator och trafik 

inom Hallsås och Torpadal samt längs Skogshöjden, utifrån inkomna synpunkter under 

samrådet. 

Trafikförslag 

Ett trafikförslag har tagits fram för att visa hur en möjlig trafiklösning kan se ut när den 

föreslagna skolan byggs ut, se Bilaga 1 till Trafikutredningen. På vägarna till skolan norrifrån, 

från busshållplatser och parkering, har det varit en förutsättning att lutningen inte får överstiga 5 

%. Söderifrån är det inte möjligt att få till helt tillgängliga vägar på grund av de topografiska 

förhållandena. 

15 Trafikförslag i trafikutredning (Afry, 2021) Bilaga 1 

Huvudgata 

Förslaget innebär att Huvudgatan, Skogshöjden, förlängs västerut med samma typsektion som 

idag, se bild nedan. Ungefärliga höjder har satts med hänsyn till tillgänglighet, 

grundvattennivåer och VA-ledningar. 

16 Principsektion för Huvudgatan (förlängningen av Skogshöjden) 

Koppling till skolgården och 

placering av väderskyddad 

cykelparkering studeras i 

senare skede. Plankartan 

möjliggör koppling både norr 

och söder om sumpskogen. 
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Gatan föreslås även fortsatt vara en återvändsgata och avslutas med en vändplats för boggiebuss 

så att linjebusstrafiken och skolbussarna kan vända. I gatans avslut föreslås en bom, likt idag, 

för att möjliggöra räddningsväg för räddningstjänsten. Vändplatsen bör ingå i detaljplanen och 

planläggas som gata. Busshållplatsen utformas som en fickhållplats för två bussar, oberoende 

av varandra, och yta finns för att utrusta den med en väntkur mm. 

Skolgata 

En ny separat gata för leveranser till skolan och angöring till särskolan samt parkering för 

rörelsehindrade, PRH, föreslås i den västra delen av planområdet.

17 Principsektion för Skolgatan 

Gång- och cykelvägar 

Gång- och cykelvägen föreslås vara cirka 5,0 meter bred, 2,0 meter för fotgängare och 3,0

meter för cykel, samt inte luta mer än maximalt 5,0 procent mot skolan för att vara tillgänglig.

Då området är kuperat innebär gång- och cykelvägen ett intrång i naturen och på delar av 

sträckan kommer det bli branta skärningar om intrånget ska minimeras. För att öka tryggheten 

är det viktigt att tänka på belysning samt att skärningarna inte blir för höga, för att minska 

känslan av instängdhet.  

För att skapa kopplingar för fotgängare och cyklister söderifrån föreslås en ny gång-och 

cykelväg, ner till den befintliga gång- och cykelvägen mellan Gatekullen och Torpadalsbacken. 

Eftersom området är mycket kuperat i dessa delar kan gång- och cykelvägen inte göras fullt 

tillgänglig, utan istället följa befintliga stigar och marknivå så långt som möjligt, dock med en 

maximal lutning på 8 procent. Där så är möjligt föreslås bänkar och vilplan kompensera de

längre sträckorna med hög lutning (mer än 5 procent). Det kan också bli aktuellt med trappor

på de allra brantaste partierna. Dessa utrustas i så fall med skenor som gör möjligt att rulla en 

barnvagn eller cykel upp och ner för trappan. 

För att skapa en koppling mellan skolan och Naturslingan i sydvästra delarna av planområdet 

föreslås en trappa. Trappan bör göras bred och utrustas med vilplan och skenor som gör det 

möjligt att rulla en barnvagn eller cykel upp och ner för trappan. I anslutning till trappan bör 

även bänkar placeras ut. 

Koppling till skolgården från illustrerad gång- och cykelbana (bild 14) studeras i ett senare 

skede. Gång- och cykelbana in till skolgården får inte anläggas inom sumpskogen. Plankartan 

möjliggör koppling både norr och söder om sumpskogen. 

Kollektivtrafik 

Idag finns det en hållplats i anslutning till planområdet som trafikeras av linje 531. Denna går i 

halvtimmestrafik under högtrafiktimmarna och en gång i timmen övrig tid. Eftersom skolan 

ligger på en höjd kan förbättrad kollektivtrafik vara ett effektivt sätt att minska bilresandet. En 

viktig del av attraktiviteten för kollektivtrafik är flexibilitet. I Trafikverkets alstringsverktyg 

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

skola med 1000 elever. 
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I samband med byggnation av skolan behöver busshållplats Hallsås byggas om. Den önskas

utformas som stopphållplats eftersom dessa har hög trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter när 

de hindrar fordon att köra om bussen när den står på hållplatsen. 

Parkering 

Kommunens parkeringspolicy anger att verksamhetens behov av parkeringsplatser för bilar och 

cyklar ska tillgodoses inom planområdet. Då idrottshallen kommer vara till användning för både 

skola och föreningsliv har kommunen valt att planlägga parkeringen inom allmän plats. Skolan 

är tänkt att byggas av kommunen. Vid en försäljning så ska parkeringsköp upprättas.  

Trafikutredningen visar ett parkeringsbehov enligt tabellen nedan. 

Av de 112 bilparkeringsplatserna är fördelningen 67 platser för personal, 6 platser för 

parkeringsplatser för rörelsehindrade och 39 för övriga. I trafikförslaget föreslås de 6 

parkeringsplatserna för rörelsehindrade placeras i skolbyggnadens närhet, medan övrig 

parkering föreslås på en större parkeringsyta i anslutning till huvudgatan, cirka 300 meter norr 

om skolan.  

Parkeringen föreslås få en egen in- och utfart öster om anslutningsvägen till skolan. På så vis 

skapas goda möjligheter att separera leveranstrafik samt trafik till särskolan från övrig trafik till 

skolan och samtidigt undvika hämtning och lämning vid skolbyggnaden. 

Eftersom verksamheten i idrottshallen i huvudsak kommer ske på kvällar och helger kan 

samnyttjande ske med skolans parkering. 

Lerums parkeringspolicy har inga specifika p-tal för mopeder. En jämförelse har istället gjorts 

med en inventering av Torpskolan i centrala Lerum. Utredningen visar att det kan vara bra att ta 

höjd för ca 20 parkeringsplatser för moped.  

Några elever kan antas använda mopedbil, men antalet antas vara på en nivå som inte påverkar 

parkeringsberäkningarna i stor utsträckning. De hänvisas därför till ordinarie parkering. 

Avstånd mellan hämta/lämna och skolans entré 

I kommunens parkeringspolicy anges att För förskolor och skolor som har årskurs 0-3 bör 

särskilt beaktas behovet av angöring för att lämna och hämta barn. I parkeringspolicyn anges 

rekommenderade gångavstånd mellan parkering och olika funktioner. Mellan boendeparkering 

och bostäder anges till exempel rekommenderat gångavstånd om max 200 meter. För förskola 

och skola anges inte något specifikt avstånd men rekommenderat avstånd bör hanteras enligt 

besöksuppställning vid angöring, alltså 50 meter.  
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18 Bild från kommunens parkeringspolicy från 2011 

Av parkeringspolicyn framgår att behovet av så kallad angöringsplatser bör utredas i varje 
särskilt fall. Som angöring betraktas dels den kortvariga uppbilställning som fordras för av- 

och påstigning, dels den tillfälliga biluppställning som fordras för på- och avlastning av gods, 
gäller även lastkajer. För förskola och skola handlar detta om parkeringsplatser för hämta/

lämna.  

I detaljplanplanen utgör avståndet mellan hämta/lämna och ungefärlig placering av huvudentré 

cirka 200 meter. Förvaltningen har formulerat följande motiv till avsteg från kommunens 
parkeringspolicy gällande avstånd för F3. 

• Inmätta sumpskogsområden prioriteras tillsammans med friyta för barnen högre än

parkeringsyta. Kommunen har gjort anpassningar i planförslaget för att minska

ianspråktagandet av sumpskogsytor. Kommunen bedömer det inte lämpligt att leda in

trafik till skolområdet, framförallt då detta påverkar friytan. Planområdets topografiska

förutsättningar gör det svårt att placera parkeringsplatsen närmre skolan.

• Avståndet mellan skola och parkering är ungefär detsamma som avståndet mellan skola

och kollektivtrafik, vilket kan främja kollektivtrafikresande.

• Yta för hämta/lämna föreslås närmst skolan, jämfört med parkering för besökare och

personal. Yta för hämta/lämna prioriteras alltså först av de olika parkeringsytorna.

• En trafiksäker gång- och cykelbana finns mellan hämta/lämna-parkeringen och

skolbyggnaden och ingen körbana behöva korsas av gång- och cykeltrafikanter.

• Det finns exempel i ett flertal kommuner där gångavståndet mellan förskola och

angöringsparkering är längre än Lerums maxavstånd 50 meter.

• Utöver detta ska det förtydligas att det finns parkering vid skolbyggnaden för

rörelsehindrade, färdtjänst, leveranser och cykel/moped.

• Ett längre avstånd mellan skolan och parkeringsplatsen även minska vårdnadshavares

benägenhet att skjutsa till skolan och istället öka det hållbara resandet.

Särskola och träningssärskola 

Särskolan kommer ha en egen entré med möjlighet för angöring av färdtjänst. Entré och 

tillhörande parkering ska enbart användas av särskolan för att de ska kunna lasta i och ur i lugn 

och ro. 
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Leveranser och avfallshantering till skolan 

Leveranser till skolan ska kunna ske med 12-meters lastbil, LBn. Både leveranser och 

avfallshantering är svåra att styra i tid och bör därför inte korsa stråk för oskyddade trafikanter 

mer än nödvändigt. 

Räddningstjänst 

Räddningstjänsten måste ha åtkomst till samtliga byggnader inom området. Förutom nya 

bilvägar kan även cykelvägar med fördel utformas så att de kan användas av räddningstjänst vid 

behov. Under arbetet med projektet behövs dialog med räddningstjänsten.  

Den befintliga Räddningsvägen ersätts med en förlängning av Skogshöjden. Förbindelsen med 

Torpadalsstigen behöver vara öppen som räddningsväg under byggtid och efter. 

Trafikalstring 

Trafikalstringen är baserad på två trafikrörelser per fordon, alltså resa dit och tillbaka. 

För att beräkna den sammanlagda trafikalstringen används resultatet av trafikalstring utifrån 

Trafikverkets alstringsverktyg, eftersom denna summa är något högre än beräkningarna utifrån 

antal parkeringsplatser. 

Trafiken som alstras från idrottshallen antas inte påverka maxtrafiktimmen, då den sker främst 

under kvällstid och helger. Den adderar däremot till årsdygnstrafiken, vilken är relevant för att 

beräkna bullernivåer. 

Den befintliga trafiken på Skogshöjden uppmättes 2015 till 250 ÅVDT, strax norr om 

korsningen med Naturslingan varför skolan kommer att bidra till en väsentlig ökning av trafiken 

längs vägen. 

Kapacitet på vägnätet 

Trafikutredningen visar god kapacitet längs Skogshöjden och dess korsningspunkter, även med 

tillkommande trafik från skolan samt beräknad trafik för planerade bostäder och äldreboende 

vid Höjdenhemmet. Eftersom resulterande belastningsgrader är långt från gränsvärdet finns det 

stort utrymme för felmarginaler och ytterligare exploatering i Norra Hallsås. 

Beteendepåverkande åtgärder 

För att uppnå en trafiksäker och trygg trafiksituation kring skolan föreslås att de 

rekommenderade fysiska åtgärderna i utredningen kompletteras med beteendepåverkande 

åtgärder, vilka listas i Trafikutredningen på sidan 43. Att satsa på beteendepåverkande åtgärder

som hjälper till att höja statusen på de hållbara trafikslagen samt minska antalet vårdnadshavare 

som skjutsar sina barn till och från skolan, kan resultera i att trafikmiljön avlastas under 

hämtning- och lämningstider. Detta kan bidra till ökad trafiksäkerhet, framkomligheten och 

trygghet samt ge eleverna positiva erfarenheter, upplevelser och förbättra deras hälsa.  
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10.4 Natur 

Ekosystemtjänstanalys 

Kommunen kommer under 2022 att fortsätta arbetet att integrera ekosystemtjänster i plan- och 

exploateringsprocessen, genom att ta fram riktlinjer för kompensationsåtgärder och 

grönytefaktor, vilket är beslutade åtgärder i åtgärdsplanen i naturvårdsprogrammet. Till dess att 

riktlinjer är på plats behöver kommunen hantera frågorna utifrån förutsättningarna i respektive 

plan.  

En ekosystemtjänstanalys enligt Boverkets metod ESTER har tagits fram inför granskning av 

detaljplanen. Detta sammanställs i ett PM med identifierade åtgärder och utgör en bilaga till 

detaljplanen. 

Ekosystemtjänstanalysen redovisar alternativ 1, samrådsversionen, och sedan redogörs för de 

ytterligare förbättringar som gjort med hänsyn till bevarande av sumpskogsytor. Denna 

anpassning av planförslaget har minskat påverkan på flera ekosystemtjänster men metoden 

ESTER möjliggör inte en redovisning av olika grader av negativ eller positiv påverkan. I PM 

framgår i text vilka förbättringar som anpassningen innebär. Kort kan det sammanfattas genom 

att av de 30 frågor som påverkades negativt av samrådsversionen är det 13 frågor som påverkas 

negativt i en mindre utsträckning av granskningsversionen. Sammantaget bedömer kommunen 

att justeringar i granskningsförslaget med hänsyn till sumpskogar innebär en stor förbättring för 

ekosystemtjänsterna i området. 

Framtagen ekosystemtjänstanalys omfattar 7 förslag till åtgärder. I PM anges mer i detalj vad de 

olika åtgärder innefattar och vilka ekosystemtjänster som blir kompenserade. 

1. Åtgärdsplanen ska uppdateras med aktuellt planområde och planlagd naturmark

I detaljplanens genomförandebeskrivning anges att kommunens Åtgärdsplan för Norra

Hallsås ska uppdateras vid antagande av detaljplan. Kommunen ansvarar för detta.

Skötselplanen ska uppdateras med aktuellt planområde och planlagd naturmark. Syftet

är att förbättra förutsättningar för biologisk mångfald och skyddade arter inom området.

Död ved ska bevaras och tillskapas inom allmän naturmark inom planområdet.

Åtgärdsplanen ska även uppdateras om skyltar inom planområdet mot vandringsleder

norrut, för att stödja rekreationsvärdet inom området.

Skötselplanen ska även innefatta åtgärder för damm som finns norr om planområdet.

2. Skyddsåtgärder groddjur

I detaljplanens plankarta och planbeskrivning framgår vilka skyddsåtgärder för groddjur

som planeras. I detaljplanens genomförandebeskrivning anges att kommunen ansvarar

anläggande av damm före markarbeten i området. I genomförandebeskrivningen anges

också att naturvårdssakkunnig ska medverka i detta arbete.

3. Utformning av föreslagna åtgärder för dagvatten och skyfall

Dagvattenutredning och skyfallsutredning anger vilken volym vatten som behöver tas

om hand inom planområdet och ger även förslag till hur det kan göras. I

planbeskrivningen anges att val av växtmaterial och en meandrande form av diken är

värdefullt att beakta vid utformning av fördröjningsåtgärder i kombination med

skolgården. Utformning av föreslagna åtgärder enligt ovan blir en fråga vid projektering
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av skolans fastighet och skolgård. Det är kommunen som ansvarar för projektering och 

byggnation av skolan. 

4. Detaljplanens utformning och fördelning av allmän plats eller kvartersmark

Detaljplanens syftar till att möjliggöra för en skola och en idrottshall. I trafikutredning

för detaljplanen ingår att säkerställa tillgänglig lutning fram till skolan från vägar norr

om planområdet, för både gata och gång- och cykelbana. Plankartan säkerställer allmän

naturmark mot bostäder i väst samt stråk söder-nordöst samt stigar i norra delen av

planområdet.

5. Inbjudande för allmänheten när skolan är stängd

Under framtagande av social konsekvensanalys inom detaljplanearbetet har det framgått

att kommunen ser positivt på att allmänheten kan nyttja lek- och motionsytor när skolan

är stängd. Under arbetet har det också framkommit att hela skolgården eller fastigheten

inte är tänkt att stängslas in, så som vid förskolor.

6. Skolgårdens utformning, vid detaljplaneskede

Naturvårdssakkunnig bjuds in till möte som handlar om utformning och gestaltning av

skolan, tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekt. Naturvårdssakkunnig och

landskapsarkitekt får också möjlighet att samordna sig separat. På detta sätt fångas

frågor upp i arbetet med utformning av detaljplaneförslaget. I planbeskrivning anges att

val av växtmaterial och en meandrande form vid utformning av diken bör beaktas.

Skolans fastighet påverkar i stor utsträckning av hantering av dagvatten och skyfall.

7. Skolgårdens utformning och framtagande av gestaltningsprogram, vid projektets

programskede

Vid program-/projekteringsskede av skolan finns det stora möjligheter att med rätt

kompetens och målsättning både bevara, återskapa och tillskapa ekosystemtjänster. Det

är kommunen som ansvarar för både projektering och byggnation av den nya skolan.

Kommunikationen mellan inblandade aktörer inom planering och projektering är viktig

för att fånga upp frågorna. Från detaljplaneskedet finns vissa övergripande

ställningstaganden och beskrivningar i planhandlingar och utredningar. Men det är först

inom program/projekteringsskedet som många av frågorna blir möjliga att styra. För att

utformningen av skolgården och föreslagna avrinningsvägar/diken ska kunna dra nytta

av naturens tjänster och skapa de mervärden som anges ovan för en långsiktigt hållbar

markanvändning behöver kommunen bjuda in personer med kompetens inom naturvård,

landskapsarkitektur, trädgård och klimatanpassning.

Naturvärden 

Område med höga naturvärden kommer att minska men detaljplanen säkerställer ett 

sammanhängande skogsområde inom allmän plats. Målsättningen med utformningen av skolans 

fastighet har bland annat varit att begränsa utbredningen åt öster med hänsyn till höga 

naturvärden, vilket framgår av framtagen Naturvärdesinventering (Sweco, 2019). Tidigare 

planlagd (men ej utbyggd) gata inom detaljplanen Bostäder i Norra Hallsås etapp 1 (2006) 

släcks ut och marken planläggs istället som natur, gång och cykel. Samtidigt har skolans friyta 

prioriterats framför höga naturvärden och därför tas stora delar i anspråk.  

Sumpskogsområden och vattenverksamhet 

Inom planområdet finns idag fyra sumpskogsytor varav en kommer att bibehållas intakt. En 

sumpskogsyta centralt i planområdet kommer att fyllas ut och byggas bort och ge plats för 
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skolbyggnad. Två sumpskogsytor i norra delen i planområdet kommer delvis att tas i anspråk 

för att anlägga väg in till det planerade skolområdet. Det rör sig om en mindre del av ytorna som 

kommer att fyllas igen och tas bort.  

Områdets topografiska förutsättningar, sumpskogarnas utbredning och platsens höga 

naturvärden i kombination med sektor lärandes önskemål om att separera skolområdet från 

angöringstrafik medför att det inte bedöms möjligt att placera angöringsvägen och 

parkeringsytorna i ett annat läge inom detaljplaneområdet. 

Mindre än 3000 kvadratmeter av sumpskogsytorna kommer att påverkas, vilket därmed innebär

att kommunen behöver anmäla om vattenverksamhet.  

Sumpskogsytorna som avses bevaras skyddas i plankartan.

19 En bild som visar sumpskogsytor på plankartan. Det framgår vilka sumpskogsytor som 
bevaras och vilka som fylls igen. 

Skyddade arter 

Skogsödla   

Skogsödla är vanligt förekommande i Sverige, visar inga tecken på betydande 

populationsminskning och har gynnsam bevarande status. Förutom att de till skillnad från 

groddjuren föder levande ungar och där med inte har någon vattenfas har de stora likheter med 

groddjuren och gynnas av liknande skyddsåtgärder. Skogsödlan utnyttjar precis som groddjuren 
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lågor, block, stenrösen, hålor i marken och andra strukturer där det finns frostfria miljöer på 

vintern för övervintring och som viloplatser. Att berika den bevarande naturmarken eller mark i 

närområdet till planområdet med lågor och stenhögar gynnar skogsödlan och andra eventuella 

kräldjur i området.  

För att undvika att skada eller döda skogsödlor bör avverkning av skogen ske när skogsödlan 

ligger i dvala, dvs under vintern från oktober till mars. Hänsyn bör visas mot lågor, 

stensamlingar och liknande strukturer.  

Skogsödlor har hyggen och andra öppna miljöer som livsmiljö vilket medför att alla individer 

inte kommer lämna området när de vaknar efter sin övervintringsdvala om våren efter 

avverkningen. Om området ska exploateras genom markarbeten är det därför nästan oundvikligt 

att skada eller döda enstaka individer och där med bryta mot Artskyddsförordningen. Om 

skyddsåtgärder vidtas så kan brott mot Artskyddsförordningen ändå minimeras. Genom 

kompensationsåtgärder kan den bevarande naturmarken berikas så att markens ökade värde för 

kräldjuren i området kompenserar för förlusten av arealen naturmark inom planområdet. 

Detaljplanen påverkar sannolikt inte skogsödlans och övriga kräldjurs bevarandestatus på 

regional eller nationell nivå. På lokalnivå skulle planområdets storlek kunna påverka bevarade 

statusen negativt men planområdet och arealen som kommer exploateras är liten i ett 

landskapsperspektiv. Landskapet i stort bedöms fortfarande hålla så stora arealer födosöks-, 

reproduktions- och övervintringsområden att livsmiljöns ekologiska funktion upprätthålls även 

efter en eventuell exploatering. 

Revlummer 

Revlummer förekommer på många platser inom planområdet. Planförslaget innebär dock att 

flera områden med revlummer kommer att bevaras inom mark som planläggs som naturmark. 

Planförslaget bedöms inte ha några effekter på artens bevarandestatus i kommunen. Lokalt i 

planområdet kommer artens förekomst att minska när vissa livsmiljöer försvinner, men arten 

bedöms ändå kunna fortleva inom kvarvarande naturmark i planområdet. 

Groddjur 

Ett antal skyddsåtgärder för groddjur finns föreslagna i planen. De viktigaste är att det efter 

detaljplanens genomförande kommer finnas fler permanenta lekvatten och att en 

groddjurstunnel med anslutande fångstarmar kommer att byggas under vägen i norr för att 

minimera trafikdödligheten.  

Om tidpunkten för markarbeten eller andra åtgärder som kan skada eller döda groddjur, deras 

ägg (rom) eller larver (yngel) anpassas efter grodjurens land- eller vattenfas och att en 

groddjurstunnel byggs innebär detaljplanen inte något brott mot Artskyddsförordningen 6 

paragraf som mindre vattensalamander, vanlig groda och vanlig padda omfattas av.

Då naturmark bevaras i den norra delen av planområdet, den del som kan antas vara vilo- och 

övervintringsområde för större vattensalamander är det även tveksamt om detaljplanen bryter 

emot Artskyddsförordningen 4 och 5 paragraf som den större vattensalamandern omfattas av.

Majoriteten av populationen utnyttjar troligen inte planområdet och de individer som gör det 

kan antas uppehålla sig i den delen av planområdet som kommer bevaras som naturmark. Inom 

planområdet finns inga lekvatten för större vattensalamander. 

Den kvarvarande arealen naturmark och dess innehåll av fuktiga miljöer bedöms vara 

tillräckliga för att till godo se groddjurens behov av födosöks- vilo- och övervintringsområden 

och livsmiljöns ekologiska funktion bedöms därför upprätthållas. Endast en mindre del av 

groddjurspopulationerna bedöms utnyttja planområdet och förutsättningarna för groddjur 

utanför detaljplanerat område är goda. 
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På lokalnivå skulle planområdets storlek kunna påverka bevarandestatusen negativt men med de 

planerade skyddsåtgärderna för groddjur som föreslås i detaljplanen kommer groddjuren i 

området inte påverkas negativt av planförslaget, utan snarare gynnas. Det är dock ytterst viktigt 

att man följer upp och utvärderar groddjurens status efter detaljplanens genomförande. Groddjur 

är känsliga för en förändrad hydrologi och det kan vara svårt att helt analysera hur de kommer 

påverkas. 

Nedan anges de skydds- och kompensationsåtgärder som detaljplanen säkerställer. 

1. Dammar

En groddjursdamm ska anläggas i den norra delen av området. Dammen ska fungera för både 

groda och salamander och får inte torka ut. En damm lämplig för salamandrar bör ha en storlek 

på minst 25 kvadratmeter och ett maximalt vattendjup på 1–3,5 meter.

Kommunen ansvarar för att anordna dammen och dammen placeras inom allmän naturmark och 

kommer underhållas av kommunens parkenhet. Groddjursdamm ska anläggas innan annan mark 

tas i anspråk i området. 

Placering av groddjursdamm i detaljplanen är i anslutning till sumpskog och ett förhållandevis 

gynnsamt väderstreck. 

En dagvattendamm ska uppföras i planområdets södra del. Dagvattendammen föreslås utformas 

på ett sätt som även gynnar groddjur, så som flacka stränder och växtlighet. Läs mer i framtagen 

Artskyddsutredning (Svensk Naturförvaltning, 2021). 

I genomförandebeskrivningen anges att kommunen ansvarar för anordnade av groddjursdamm 

och dagvattenanläggningar. 

2. Spridningsväg

En spridningsväg ska ordnas mellan befintlig damm norr om planområdet och föreslagen damm 

inom planområdet. En väl fungerande spridningsväg kan till exempel utgöras av ett fuktigt stråk 

med ett dike eller bäck som beskuggas av träd och buskar. Det får gärna finnas gömslen i form 

av sten- eller vedhögar och vegetationen utgörs företrädesvis av gräs.  

I genomförandebeskrivningen anges att kommunen ansvarar för anordnade av spridningsväg. 

3. Groddjurstunnel

Spridningsväg ska leda till en kulvert (groddjurstunnel) med tillhörande fångstarmar under 

Skogshöjden vidare norrut. Tunneln bör vara rektangulär med en bredd av 100 centimeter och

en höjd av 60 centimeter. För att undvika att groddjuren tar sig upp på vägbanan bör

fångstarmar anläggas och kopplas på grodtunneln. Fångstarmarna bör ha en slät yta och ett 

överhäng för att undvika att groddjuren kan ta sig över. Höjden bör i allmänhet vara cirka 60

centimeter som själva groddjurstunneln.

Groddjurstunneln planeras utanför planområdet. I genomförandebeskrivningen anges att 

kommunen ansvarar för anordnande av denna.  

4. Lekvatten i form av dike

I planområdets sydöstra del ska dike anordnas och utformas på ett sätt som bidrar till lekvatten 

och fuktiga miljöer. Diket kan till exempel utgöras av ett fuktigt stråk med ett dike eller bäck 

som beskuggas av träd och buskar.  

I genomförandebeskrivningen anges att diket anordnas av kommunen och planläggs som 

allmän naturmark.  
5. Landmiljöer
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Området runt den befintliga dammen norr om planområdet föreslås stärkas ytterligare. Fler 

lågor, stenhögar och vedhögar kan placeras ut i närområdet. Vidare finns det fisk i dammen som 

troligtvis påverkar den reproduktionen av större vattensalamander negativt. Föreslagna 

underhållsåtgärder för befintlig damm ska ingå i kommunens Åtgärdsplan för naturmark vid 

Norra Hallsås. Naturmark inom aktuellt planområde ska läggas till i Åtgärdsplan för naturmark 

vid Norra Hallsås. Inom naturmarken ska det tillföras liggande och stående död ved. 

I genomförandebeskrivningen anges att kommunens Åtgärdsplan för naturmark vid Norra 

Hallsås ska uppdateras. 

6. Födosöks- och övervintringsmiljöer

I den norra delen av planområdet har ett större sammanhängande område lämnats som 

naturmark. Den här delen, tillsammans med sumpskogarna är de delarna av planområdet som 

högst troligt har störst värde för groddjuren i området. 

7. Skolgårdens utformning

Naturvårdskunniga har tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekt varit med och 

utformat skolgården inom vilken en viss andel naturmark kommer att bevaras.  

8. Tidpunkt för åtgärder

Markarbeten inom den nordvästra sumpskogen, nummer 2, där bland annat en lekdamm ska

skapas utförs under groddjurens lekperiod.  

När groddjursdammen är uppförd behöver åtgärder vidtas för att eventuella groddjur i eller vid 

dammen inte ska ta skada av pågående arbeten. Dagvatten från arbetsområdet behöver avledas 

åt annat håll eller genomgå rening innan det leds till dammen, för att undvika att föroreningar 

eller partiklar tillförs dammen.  

Eventuella åtgärder i den sydöstra sumpskogen, nummer 4 där det bildas tillfälliga lekmiljöer

utförs utanför grodornas lekperiod, dvs efter slutet av juli men innan början av mars.  

Åtgärder nära lekvattnet görs under lekperioden, den tid på året när groddjuren förväntas 

befinna sig i vattnet.  

Eventuella åtgärder i den omkringliggande sumpskogen, nummer 4 utförs under lekperioden i

april månad.  

Det tillfälliga lekvattnet och den omgivande sumpskogen avgränsas med fysiska hinder för att 

hindra groddjuren att röra sig mellan de olika miljöerna och på så sett skadas. 
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20 Bild från Artskyddsutredning. Flygfoto över området efter detaljplanens genomförande med 

utredningsområde för groddjur avgränsat med en röd linje och plangränsen avgränsad med en rosa linje. 
Naturmark indikeras med mörkgröna linjer, naturmark kvartersmark med ljusgröna linjer, sumpskog med 
orangea polygoner och borttagen sumpskog indikeras med ljusgula polygoner. Vandringsvägar indikeras 
med gul linje, groddjurstunnel med rosa linje och dammar med blå polygoner. Lekvatten indikeras med en 
neongrön punkt och tillfälliga lekvatten med en ljusgrön punkt. Sumpskogarna är numrerade med det 

löpnummer som hänvisas till i text. 

Fåglar 

I strikt mening innebär detaljplanen ett brott mot Artskyddsförordningen eftersom det är 

oundvikligt att skada eller förstöra fortplantningsområden eller viloplatser för de fåglar som 

idag utnyttjar området när naturmiljön förändras (punkt 4 i Artskyddsförordningen 4 paragraf).
Om skyddsåtgärder vidtas så kan brott mot punkt 1-3 i Artskyddsförordningen 4 paragraf
undvikas och påverkan på punkt 4 minimeras.  

Detaljplanen kommer sannolikt inte påverka fåglarnas bevarandestatus på regional eller 

nationell nivå. På lokal nivå är det rimligt att anta att detaljplanen kommer ha en försumbar 

påverkan på populationerna av de fågelarter som förekommer i området. Planområdet och 

arealen som kommer exploateras är liten i ett landskapsperspektiv. Landskapet i stort bedöms 

fortfarande hålla så stora arealer födosöksområden och potentiella häckningsbiotoper att 

livsmiljöns ekologiska funktion upprätthålls även efter en eventuell exploatering. 

För att undvika otillåten störning bör avverkning av skog, markarbeten eller annan verksamhet 

som kan påverka fåglarna negativt ske utanför häckningstid för samtliga förekommande arter 

som infaller från slutet av mars till slutet av augusti. 

Nedan anges de skydds- och kompensationsåtgärder som detaljplanen säkerställer. 

1. Sumpskogsytor

Planförslaget har anpassats för att ta så lite sumpskogsytor i anspråk som möjligt. Bevarade 

sumpskogsytor skyddas genom planbestämmelser i plankartan. Sumpskogarna har betydelse för 

insektsproduktionen och fågelfaunan i området.  
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2. Sammanhängande naturområden och gröna korridorer

Större sammanhängande naturområden och gröna korridorer som binder ihop naturområden 

inom planområdet har eftersträvats vid detaljplanens utförande. Mark som lämnas som 

naturmark säkerställs genom planläggning. I den östra gränsen av planområdet bevaras en 

grönkorridor som binder ihop området i nord-sydlig riktning. 

3. Tillförande av vattenmiljöer

En mindre damm i den norra delen av planområdet och en större damm i den södra delen 

kommer att skapas inom planområdet. Småvatten är ofta högproduktiva och 

insektsproduktionen gynnar fågelfaunan i området. 

4. Värdeelement

Värdeelement så som liggande och stående död ved kommer att tillföras inom planområdets 

naturmark, vilket ska läggas till i kommunens Åtgärdsplan för naturmark vid Norra Hallsås.

5. Skolgårdens utformning

Naturvårdskunniga har tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekt varit med och 

utformat skolgården inom vilken en viss andel naturmark kommer att bevaras.  

6. Tidpunkt för åtgärder

För att undvika otillåten störning bör avverkning av skog, markarbeten eller annan 

verksamhet som kan påverka fåglarna negativt ske utanför häckningstid för samtliga 

förekommande arter som infaller från slutet av mars till slutet av augusti. 

10.5 Rekreation 

En rekreationsutredning har tagits fram inom planarbetet. Kommunen bedömer det svårt att 

följa de skydds-och kompensationsåtgärder som anges i rekreationsutredningen, med hänsyn till 

lämplig placering och yta för ny skola.  

Där beskrivs aktuellt planområde som strövvänligt och tre större stigar samt flertalet mindre 

stigar har karterats. Aktuell detaljplan innebär att en av de större stigarna, som sträcker sig 

diagonalt inom området, försvinner. Stigen från söder till nordöstra delen av planområdet 

kommer bitvis att ersättas med en asfalterad gång-och cykelbana för att kunna skapa bra 

skolvägar. Allmänheten kommer alltså fortsatt ha möjlighet till detta stråk, även om det inte 

förblir en stig. 

I rekreationsutredningen har även kojbyggen och utkiksplatser karterats. Dessa ligger till största 

del inom föreslagen kvartersmark för skola.  

En av de närliggande förskolorna, som ligger nordöst om planområdet, kommer fortsatt kunna 

besöka den norra delen av planområdet, om förblir naturmark. Kommunen har varit i kontakt 

med den andra närliggande förskolan, som ligger 300 meter, fågelvägen, söder om planområdet. 

Den här förskolan kommer nyttja kommunal skogsmark som ligger närmre, både i direkt 

anslutning till deras fastighet och på motsatt sida om deras gata. Dessa platser nyttjar de redan 

idag för utflykter. 

Område för natur ramar in skolområdet från alla väderstreck och bidrar till att bevara karaktären 

av ett grönt område från de omgivande bostadsområdena.  

Skolans framtida parkering kommer att göra det möjligt för allmänheten att parkera och komma 

närmre vandringleder mot Häcksjön. 
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10.6 Fornlämningar 

Inom arbetet med detaljplanen har en arkeologisk utredning, steg 1, tas fram. En arkeologisk 

utredning steg 1 innebär att ta reda på om fast fornlämning berörs av arbetsföretaget.  

Utredningen visar att det inte förekommer några tidigare okända fornlämningar inom 

planområdet. 

10.7 Geotekniska förhållanden 

Geoteknisk utredning 

En geoteknisk utredning och markteknisk undersökningsrapport, MUR (PE, 2021) har tagits 

fram inom planarbetet.  

Bergschakt kan bli aktuellt beroende på vilka grundläggningsnivåer som bestäms i senare 

projektering för planerad byggnation. Grundläggning av planerad skola och idrottshall bedöms 

kunna grundläggas med plintar eller spetsburna pålar slagna eller borrade till berg. 

Grundläggning direkt på berg kan utföras där planerad byggnation skär sig i berget.  Vid 

bergschakt sker grundläggning efter sprängning med uppfyllnad på berg. Löst berg skrotas bort. 

Undersprängning ska göras om 0,5 meter.

Innan grundläggning av planerade vägar och parkeringsytor ska all mulljord, torv och andra 

organiska jordar bortschaktas innan grundläggning. Mäktigast schakt och fyllning kommer 

krävas vid torvpartiet i norra delen av undersökningsområdet, där torven är upp mot ca 2,0 m 

mäktig. Grundläggningen ska ta hänsyn till eventuella upphov till sättningar och bärighetsbrott. 

Bergschakt kan krävas vid grundläggning. 

Undersökningsområdet är kuperat med generellt grunda jorddjup till berg samt sand- och 

siltpartier. Något mäktigare jorddjup innefattandes av lera finnes i östra delen av planerad 

skolbyggnad. De djupare jorddjupen är belägna i en dal och omringas av grundare jorddjup. 

Totalstabiliteten för befintliga förhållanden bedöms som tillfredsställande. 

Totalstabiliteten för planförslaget bedöms som tillfredsställande.  

Med avseende på de geotekniska förhållandena inom området erfordras inga planbestämmelser 

till detaljplanen. 

Bergteknisk besiktning och markradonundersökning 

En bergteknisk besiktning inklusive markradonundersökning (Bergab, 2021) har tagits fram 

inom arbete med detaljplanen. Vid besiktningstillfället gjordes en bedömning av de befintliga 

bergtekniska förhållandena beträffande bergstabilitet, risk för ras/blocknedfall samt behovet av 

eventuella restriktioner och säkerhetshöjande åtgärder. Utöver den bergtekniska undersökningen 

gjordes även en markradonundersökning. 

Utredningen delade in planområdet i följande delområden: 
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21 Delområden inom bergteknisk utredning. (Delområde 7 markeras med röd linje eftersom 
detta område tillkom mellan samråd och granskning) 

Område 1-6 

Område 1-6 bedöms stabila och är ej i behov av förstärkande åtgärder i dagsläget. På grund av 

bergslänternas närhet till skolans vistelseområde bör dock lösa block i bergslänter tas bort eller 

säkras i samband med mark och schaktningsarbeten. 

• Detta regleras i plankartan med en planbestämmelse m1 i kombination med a2 om

villkor om startbesked för byggnader.

Område 7 

Om väg, hållplats eller parkering ska utföras inom fem meter från bergskärningen i område 7 

ska bergrensning och eventuell bergförstärkning utföras. Bergrensning och eventuell 

bergförstärkning ska minst omfatta de delar av slänten som är i direkt anslutning till 

detaljplaneområdet men exakt mängd och läge bestäms på plats. Allt måste utföras i samråd 

med bergsläntens ägare. 

• Detta regleras i plankartan genom planbestämmelse skydd.

Hela området 

Om det efter eventuella bergschaktarbeten/sprängningar i området uppkommer nya 

bergskärningar skall dessa rensas på löst material och besiktigas av bergsakkunnig. 

• En av rekommendationerna inför byggskedet är att om det efter eventuella

bergschaktarbeten/sprängningar i området uppkommer nya bergskärningar skall dessa

rensas på löst material och besiktigas av bergsakkunnig. Detta framkommer genom en

upplysning på plankartan.

Inga restriktioner avseende mark och schaktarbete är nödvändiga. 
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Området klassas som normalriskmark avseende radon. 

10.8 Markmiljö 

Genomförd miljöteknisk markundersökning har inom delar av fastigheten påvisat 

föroreningshalter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 

markanvändning, vilken planerad markanvändning bedöms motsvara. Påvisade 

metallföroreningar och detekterade halter bedöms vara naturliga (bakgrundshalter) samt inte 

utgöra en risk för människors hälsa och/eller markmiljö. Det bedöms av den orsaken inte rimligt 

att göra kompletterande undersökningar för att undersöka marken och på så sätt uppnå full 

visshet vad gäller avgränsning. Detekterade föroreningar av alifatiska kolväten bedöms dock ej 

vara naturliga. Då marken inom utrednings-området inte har fyllts ut med fyllnadsmassor men 

ställvis är påverkad är det oklart vart föroreningarna härrör ifrån. Inom samtliga provpunkter 

finns halterna inom ytjorden och även djupare liggande jord och det bedöms följaktligen finnas 

miljö- och hälsorisker avseende exponeringsrisk för miljön och människa. Det bedöms dock inte 

rimligt att komplettera med ytterligare punkter för att undersöka marken. Utifrån 

analysresultaten bedömer COWI AB att ett saneringsbehov föreligger inom delar av området. 

Vid eventuella framtida markarbeten bör schaktprover tas för att avgränsa och avlägsna 

föroreningen. Då det ej finns någon känd orsak till de förhöjda halterna av alifatiska kolväten 

bör även en viss vaksamhet råda vid mark- och schaktarbeten. Orsaken är att det kan finnas 

lokala fickor med högre föroreningsnivåer än de som påvisats inom ramen för den här 

undersökningen.  

Provtaget grundvatten bedöms vara påverkat av förhöjda halter av metaller. Föroreningshalterna 

har detekterats i halter med mycket låg till hög påverkan på grundvattnet. Påvisade halter av 

metallföroreningar i grundvattnet bedöms av den orsaken ej kunna härledas till 

markföroreningar. Påträffade föroreningshalter i grundvattnet bedöms således härröra från 

nederbörd samt vara naturliga. Påvisad förorening av alifatiska kolväten i marken har ej påvisats 

i grundvattnet. Föroreningen av petroleumämnen bedöms således inte spridas med grundvatten 

och därmed inte orsaka akut skada. 

I plankartan finns en upplysning som anger att Vid framtida markarbeten i närheten av 

konstaterade förhöjda föroreningshalter ska schaktprover utföras för att avgränsa och avlägsna 

föreningen. Se Planbeskrivningen sida 42. 

10.9 Teknisk infrastruktur 

Dagvatten och skyfall 

Framtagen dagvatten- och skyfallsutredning med bilagor redovisar förslag på hur dagvatten och 

skyfall kan tas om hand, utifrån detaljplanens illustrerade byggnadsförslag och 

markanvändning. I framtagen VA- och dagvattenutredning och tillhörande bilagor beskrivs 

lösningarna mer utförligt. Andra lösningar kan vara godtagbara. Exploatören ska redovisa valda 

lösningar.  

Påverkan nedströms 

Planområdets läge ställer höga krav på hantering av dagvatten och skyfall för att minska risken 

för problem nedströms. Efter exploatering av utredningsområdet ökar dagvattenflödet samt 

flöde vid skyfall. För att inte belasta dagvattensystemen samt skydda nedströms belägna 

områden vid skyfall följs förutsättningen att det ska fördröjas med ett utflöde på 15 l/s*ha. 

Kriteriet följs inom samtliga avrinningsområden utom i ett där befintlig trumma blir 

dimensionerande för dagvatten- och skyfallsflöden. 
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Med i rapporten föreslagna lösningar påverkas inte omkringliggande områden negativt vid 

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

Förslag till dagvatten- och skyfallshantering för skolan 

22 Delavrinningsområde A och B och fördelning av markanvändning inom skolgården 

23 Föreslagen hantering av skyfall inom skolområdet med ytor för skyfallshantering. Mörkt blå 
pilar visar flödesriktning och avrinningsområden är markerade i ljusblå. 
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Totalt inom avrinningsområde A och avrinningsområde B behövs en fördröjning av 1570 m3. 

Fördröjningen har beräknats utifrån kravet från kommunen om att inte släppa mer än 15 l/s per 

hektar. För att uppnå krav på fördröjning och rening föreslås olika dagvattenlösningar. 

Översvämningsytorna 1-3 i bild ovan, norr om fördröjningsvolym 4, har en sammanlagd volym 

på 850 m3, vilket innebär behov av en yta för fördröjning av resterande 720 m3. För 

dagvattenhanteringen krävs en fördröjningsvolym på 716 m3. 

För att hantera skyfall har översvämningsytor inom skolområdet arbetats fram i samråd med 

projektgruppen från Lerums kommun. Inom projektgruppen fanns önskemål om att 

multifunktionella ytor skulle placeras inom skolgården. I projektgruppen godkändes att ytorna 

kunde ha ett djup av 0,5 meter vid regn med 100-års återkomsttid då barnen inte kommer vara 

på skolgården vid skyfall. 

Skolan är belägen i ett kuperat område och det är viktigt att marken lutar från skolbyggnaden 

och att höjdryggar inom skolområdet inte blir begränsande för flödet. I bilden ovan visas 

inringade områden där marken behöver justeras i projekteringsskedet för att undvika instängda 

områden inom skolområdet. 

Den huvudsakliga dagvattenhanteringen inom skolområdet är avskärande diken som hanterar 

naturmarksavrinningen, makadamdiken för transport och fördröjning av vägdagvatten, 

dagvattenledningar, betongrännor, biofilter och en översvämningsyta i form av en torr damm. 

Dagvattendammen behöver ha en minsta erforderlig magasinvolym på 716 m3.  

Inom skolgården föreslås ett avskärande dike som leder dagvattnet åt öst. Diket föreslås mynna 

ut i Sumpskog 3. Runt skolbyggnaden föreslås även betongrännor som hjälper till att 

transportera dagvattnet från avrinningsområdet ytledes mot Sumpskog 3. 

Dagvattendammen planläggs som allmän naturmark. Släntlutningen bör vara 1:5 eller 1:6 vilket 

kräver en större yta men höjer säkerheten. Det är positivt om dagvattendammen utformas med 

växtlighet och flacka slänter för att optimera dammens funktion för groddjur. En kombination 

av att schakta ur ytor och valla upp marken kommer att behövas för att optimera användningen 

av ytan. Flödet ut ur anläggningen bör vara max 103 l/s för dagvattnet för att klara 

fördröjningskraven på 15 l/s*ha. Dagvattnet föreslås ledas ut ur dammen vi dagvattenledningar 

som sedan ansluts till ledningsnätet enligt Bilaga 1 till Dagvatten- och skyfallsutredningen. 



48 

Dagvatten- och skyfallshantering vid parkeringen och gata 

24 Fördröjningsvolymer inom parkeringen. Trummor inom planerad väg och parkeringsyta visas 
i röd streckad linje. Blå pilar indikerar flödesriktning. 

Dagvattenhanteringen för avrinningsområde AII är huvudsakligen makadamdiken och biofilter 

som omhändertar dagvatten från parkering och vägytor. Förslagen avser att främst hantera 

rening av dagvatten inom området då fördröjning bör kunna ske i sumpskog 2. 

Reningsanläggningarna bedöms vara tillräckliga för att inte ge en negativ påverkan på 

recipienten, då föroreningshalterna efter exploatering med rening understiger riktvärdena. Det 

bedöms även vara möjligt att fördröja 220 m3 i sumpskog 2 då nivåskillnaden blir maximalt 7 

centimeter inom området.  

Dagvattnet från exploateringen inom avrinningsområde BII hanteras huvudsakligen i 

makadamdiken, i dikena sker rening och fördröjning av vägdagvatten. Dock bedöms det inte 

finnas behov av fördröjning inom avrinningsområde BII då avtappningspunkten för 

avrinningsområdet har en större kapacitet än vad dagvattnet genererar. Makadamdiken bedöms 

vara tillräckliga för att förbättra dagvattenkvaliteten och bidrar inte till några stora negativa 

konsekvenser för recipienten då inga riktvärden för föroreningshalterna överskrids. 

Inom avrinningsområde AII föreslås att fördröjningen på cirka 220 m3 fördröjs inom 

sumpskog 2. För avrinningsområde BII föreslås inte någon fördröjning då avtappningspunkten 

för avrinningsområdet har en mycket större kapacitet än det som exploateringen genererar, 

däremot sker en viss fördröjning i makadamdikena. 

Från avrinningsområdet AII minskar det totala flödet efter exploateringen från 259 l/s till 88 l/s 

vid 100-årsregn med 10 minuters varaktighet. Flödet vid skyfall rinner vidare från 

delavrinningsområde AII.a till AII.b och fördröjs i sumpskogen inom område AII.b. Delområde 
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AII.c har en liten påverkan och då det totala flödet från området minskar anses flödet från AII.c 

kunna rinna från området utan fördröjning.  

Vid beräknat 100-årsregn inom delavrinningsområde BII.b finns det tillräckligt med kapacitet i 

befintlig trumma och ingen fördröjning krävs inom delavrinningsområdet. Inom område BII.a 

som erhåller flöde från BII.b behövs en fördröjning av 120 m3 vid ett utflöde av 360 l/s från 

området. 

Inom området finns idag 4 befintliga trummor. Efter exploateringen föreslås att tre av 

trummorna rivs och ersätt med nya trummor enligt Bilaga 2 till dagvatten- och 

skyfallsutredningen. Trummorna behöver vara kvar för att inte minska avrinningsområdena som 

går till sumpskog 1 och sumpskog 2. 

Dagvattnet från parkeringen måste renas innan dagvattnet släpps till sumpskog 2. För att rena 

dagvattnet från parkeringen föreslås biofilter/raingarden. En förutsättning för att biofilter ska 

kunna rena dagvattnet som genereras inom parkeringen är att hela parkeringens yta faller mot 

biofiltret. 

Groddammen ska inte användas för att rena dagvatten och dagvatten ska inte ledas via 

groddammen ner mot sumpskog 2. 

Rening av vatten 

Efter exploatering med föreslagna reningsanläggningar inom skolområdet visar 

föroreningsberäkningarna att inga ämnen överstiger riktvärdena för föroreningshalterna. Inom 

området för huvudgatan bedöms reningsanläggningarna vara tillräckliga för att inte ge en 

negativ påverkan på recipienterna, då föroreningshalterna efter exploatering med rening 

understiger riktvärdena. 

Dike 

I ekosystemtjänstanalysen har det konstaterats att val av växtmaterial och en meandrande form 

av diken är värdefullt att beakta vid utformning av fördröjningsåtgärder i kombination med 

skolgården. 

Vatten, avlopp 

Ny bebyggelse kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. En VA-utredning har 

tagits fram inom planarbetet som innefattar förslag till dimensionering av nya ledningar för att 

ansluta skolan. Utredningen visar också förslag på anslutningspunkter till befintligt nät. 

Spill och dagvatten från skolan föreslås anslutas till befintligt ledningsnät söder om 

planområdet. För en bättre fördröjning och minskat behov av utbyggnad av ledningar kan ytlig 

dagvattenfördröjning i befintlig bäck som leder österut anordnas, innan anslutning sker till 

brunn för dagvatten.  

Det finns en allmän vattenledning under den grusade s k brandvägen, som i detaljplanen görs 

om till en förlängning av Skogshöjden. Då gata och framtida parkeringsplats innebär en 

sänkning av markhöjder behöver vattenledningen läggas om. Vid omläggning föreslås 

samförläggning av fjärrvärme till skolan.  
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Brandpost 

Planområdet saknar brandvattenförsörjning. Det finns brandpost i Hallsås och norra Hallsås. 

Befintligt nät bör byggas ut och brandpost bör anordnas inom planområdet, högst 125 meter 

ifrån byggnadens entré. 

En brandpost kan placeras vid fastighetsgräns till skolan. Om avståndet till entré överstiger 125 

meter ska en brandpost istället placeras inom skolans fastighet. Dimensionen på vattenledningen 

fram till brandposten ska anpassas för brandvattenförsörjning. 

Brandvattenkapacitet finns i det befintliga nätet i Norra Hallsås. 

Uppvärmning 

Skolan föreslås anslutas till kommunal fjärrvärme. Planområdet ligger utanför kommunens 

fjärrvärmenät och skulle kräva en anslutning om totalt cirka 800 meter. Ledningar för

fjärrvärme föreslås förläggas i förlängningen av Skogshöjden och sedan ner i Skolgatan. 

Samförläggning med andra ledningar föreslås. 

Hallsås pekas i kommunens översiktsplan ut som område för framtida bostadsbyggande. I 

dagsläget finns inte några ytterligare pågående planarbeten i Hallsås, men enligt kommunens 

översiktsplan är utbyggnaden av Hallsås en viktig bebyggelsestrategi.  

Uppvärmning kan alternativt ske genom eget uppvärmningssystem i form av till exempel 

bergvärmepump. Ett annat alternativ är en pelletspanna så att området vid ett senare tillfälle kan 

anslutas till kommunens fjärrvärme.  

El/tele/fiber 

Strax öster om planområdet finns det möjlighet att ansluta. Ledningar föreslås anläggas under 

gata även i aktuell detaljplan. 

I plankartan finns E-område för transformatorstation. 

Ledningar för el, tele, fiber föreslås förläggas under gång- och cykelbana till skolan från 

nordöst. Samförläggning med andra ledningar föreslås.   

Avfallshantering 

Angöring till området för hämtningsfordon sker via den västra infarten från Skogshöjden. En 

vändplats anordnas skolbyggnaden.  

Enligt Lerums kommuns checklista för avfallshantering ska körbanan vara minst 5,5 meter om

körning i båda riktningarna förekommer. Det ska finnas vändmöjlighet för hämtningsfordon. 

Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på 

ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning 

som möjliggör en så kallad T-vändning. 

10.10 Sociala konsekvenser 

En social- och barnkonsekvensanalys (SKA/BKA) har tagits fram inom aktuellt planarbete. En 

SKA/BKA används för att öka kunskapen om platsen och för att identifiera sociala aspekter 

som är viktigt att ta vara på i planarbetet. I arbetet med SKA/BKA identifieras sociala mål samt 

åtgärder för att uppnå dessa mål. 

Lerums kommun har tagit fram en egen rapport och tillhörande matris som stöd för SKA/BKA. 

Detta material utgår till stor del från Göteborgs Stads modeller för SKA och BKA. Det som 
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skiljer SKA och BKA till stor del är analys-aspekten Hälsa och säkerhet vilket Lerum har med i 

sin rapport och matris. 

Framtagen SKA/BKA utgör separat dokument som underlag för detaljplanen. Det ska ses som 

ett levande dokument och är tänkt att justeras och uppdateras allteftersom planarbetet utvecklas. 

Sammanfattning framtagen SKA/BKA 

I ett tidigt skede görs en inventering i syfte att inhämta kunskap om områdets nuvarande sociala 

kvaliteter men även identifiera framtid möjligheter i samband med genomförandet av en 

detaljplan. Inventeringen i aktuellt planarbete bestod utav ett workshoptillfälle med kommunala 

sektorer. En nulägesanalys av platsen gjordes sedan av planhandläggaren utifrån inhämtad 

kunskap under arbetet gång med detaljplanens samrådshandlingar. 

Målformulering 

Utifrån genomförd workshop och nulägesanalys av platsen har följande mål och 

rekommendationer identifierats för fortsatt arbete: 

• Stärk områdets identitet kring byggande på naturens villkor.

• Säkerställ trygga skolvägar för att främja barnens självständiga mobilitet.

• Säkerställ platsens betydelse för bostadsnära rekreation genom fortsatt

sammanhängande skogsstigar.

• Skapa förutsättning för boendes nyttjande av lek- och idrottsytor när skolan är

stängd.

Planförslagets konsekvenser har sedan analyserats enligt i kategorierna som anges i SKA-

modellen: fysiska samband, sociala samspel, vardagsliv, identitet samt hälsa och säkerhet. (Läs 

mer i detaljplanens SKA-rapport för mer information.) 

Prioriterade åtgärder 

Mot bakgrund av planförslagets konsekvenser på de sociala aspekterna (fysiska samband, 

sociala samspel, vardagsliv, identitet samt hälsa och säkerhet) har ett antal åtgärder föreslagits 

för att uppnå dom sociala målen. Under kommenteras hur åtgärderna tas om hand i 

granskningshandlingen för detaljplanen. 

Vi befinner oss här 

25 Lerums processpil för SKA/BKA. 
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Fysiska samband 

• Länka samman gång- och cykelstråk och säkerställ nya trygga skolvägar.

o Detta tas om hand inom detaljplanens trafikutredning där ett helhetsgrepp tas

gällande skolvägar utanför planområdet.

• Utred barnens perspektiv på vad som kan öka trygghet och orienterbarhet.

o Inom genomförd dialog med barn och unga diskuterades trygghet inom

skolgårdsutformning. Men detta hade även varit värdefullt att studera vidare

inom arbetet med utformning av skolbyggnaden.

Sociala samspel 

• Hör barnens perspektiv på hur en skola kan utformas utifrån platsens förutsättningar.

o Genomförd dialog med barn och unga utgick ifrån frågeställningen om barnens

perspektiv på hur en skolgård kan utformas utifrån platsens förutsättningar. En

rapport som summerar inkomna synpunkter och förslag samt analys och

rekommendationer för fortsatt arbetet utgör bilaga till detaljplanen.

• Utforma detaljplanen så att särskolan blir en integrerad del av skolan.

o Detta hanteras inte planhandlingarna. Däremot var detta en viktig del i

genomförd dialog med barn och unga. I rapporten finns viktiga utgångspunkter

och resonemang från de pedagoger och elever som deltog från

särskoleverksamheten. Utformningen blir en fråga för det fortsatta arbetet efter

detaljplanen.

Vardagsliv 

• Säkerställ platsens betydelse för bostadsnära rekreation genom fortsatt

sammanhängande skogsstigar.

o Sammanhängande skogsstigar säkerställs från Torpadalsbacken (söder om

planområdet), genom planområdets naturmark och norrut mot vandringsleder

vidare till Häcksjön. Bitvis ersätts gångstigar mot anlagda gång- och cykelbanor

men stråket kommer behållas.

• Skapa förutsättning för boendes nyttjande av lek- och idrottsytor när skolan är stängd.

o Idrottshallen syftar till både skol- och föreningsverksamhet. Under kvällar och

helger är även skolgården öppen för allmänheten att nyttja.

Identitet 

• Stärk områdets identitet kring byggande på naturens villkor.

o Mellan samråd och granskning har plankartan tydliggjorts avseende var och på

vilket sätt det är lämpligt att bygga inom planområdet. Samtidigt behålls en

flexibilitet för det fortsatta arbetet i att hitta en byggnadsvolym som samspelar

väl med landskapet.

• Bevara naturmark intill närliggande bostäder för en bevarad karaktär.

o Mellan samråd och granskning har ytterligare naturmark mot angivande

bostäder lagts till. Nu omges skolans fastighet av naturmark.

Hälsa och säkerhet 

• Skapa trygga och gena cykelstråk med goda siktlinjer.
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o Inom detaljplanearbetet har ett helhetsgrepp tagits för att säkerställa trygga

skolvägar, både längs Skogshöjden och genom Hallsås-området. Flertalet

åtgärder kommer att genomföras längs Skogshöjden och inom Hallsås-området

i samband med anläggandet av ny skola.

• Separera gång- och cykelvägar från fordonstrafik.

o Detta har ingått i helhetsgreppet om att säkerställa trygga skolvägar.

10.11 Risker, störningar 

Buller 

Beräkningsresultatet visar att ljudnivån understiger riktvärdena 50 dBA ekvivalent och 70 dBA 

maximal ljudnivå på i princip hela fastigheten. I norra delen av planområdet samt längs 

infartsvägen överstigs riktvärdena något.  

För boende längs planerad infartsväg till skolan beräknas befintliga bostäder ha ekvivalenta 

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

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

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

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

För boende längs Skögshöjden beräknas inga befintliga bostäder ha ekvivalenta ljudnivåer om 

55 dBA eller över i våning 1 i nuläget. Vid genomförande av planen kommer ekvivalenta 

ljudnivån att öka från 1 dBA närmast Alingsåsrondellen till 7 dBA mellan Backen och 

Skogshöjden 15, där det idag är låga ljudnivåer. I framtiden år 2040 beräknas 4 hus få 

ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA, som högst 57 dBA.  

Enligt Naturvårdsverkets ska som grundregel åtgärder eller andra försiktighetsmått övervägas 

om olägenhet för människors hälsa kan befaras eller om god miljö inte nås. När skyddsåtgärder 

eller andra försiktighetsmått i normalfallet behöver övervägas beror på när huset byggts. När 

åtgärder övervägs ska nyttan av dem vägas mot kostnaderna. För ett hus har ekvivalenta 

ljudnivån beräknats till 57-61 dBA. Men då detta hus är byggt före 1997 (benämnt ”äldre 

befintlig miljö” enligt Naturvårdsverket) är riktvärdet för att överväga åtgärd 65 dBA. 

Skyddsåtgärd behöver därmed inte övervägas. För 3 hus är ekvivalenta ljudnivån beräknad till 

56-57 dBA i våning 1-2. Dessa 3 hus är byggda mellan 2007 och 2013 (benämnt ”nyare 
befintlig miljö” enligt Naturvårdsverket) och då är riktvärdet för att överväga åtgärd 55 dBA. 
Definitionen av olägenhet för människors hälsa enligt Naturvårdsverket är “en störning som 
enligt en medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är 
ringa eller helt tillfällig”. Ekvivalent ljudnivå på mellan 56 och 57 dBA är ett litet 
överskridande över riktvärdet 55 dBA (som är det lägsta riktvärdet som anges då skyddsåtgärd 
ska övervägas). Norconsult bedömer inte ekvivalent ljudnivå på 56-57 dBA som en olägenhet 
för människors hälsa. Skyddsåtgärd behöver därmed inte övervägas.

Det finns inga riktvärden för buller från skolgård, lekande barn, men vid bedömning av ljud från 

lekplatser eller skol- och förskolegårdar anser Boverket att kan det vara lämpligt att tillämpa 

liknande tillvägagångssätt som vid deras vägledning för buller från idrottsplatser.  

Med tanke på att det omkring planerad skolfastighet finns ett antal befintliga bostäder i direkt 

närhet så rekommenderas att lekytor med bullrande aktiviteter placeras i lägen så långt bort som 

möjligt från befintliga bostäder. Exempel på bullrande aktiviteter är bollplaner och anordnade 

hårdgjorda lekplatser/lekytor där många barn vistas. Annan åtgärd för att minska störningen för 

bostäderna är att bullerskärmar, exempelvis transparanta, placeras vid lekytor med bullrande 

aktiviteter. 
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Att behålla naturmark närmast bostäderna och inte anlägga hårdgjorda lekområden där utan att 

dessa områden i stället används till spontanlek är ytterligare en åtgärd för att minska störningen. 

11 Genomförandebeskrivning 

11.1 Genomförandebeskrivningens syfte och mål 

Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av 

Detaljplan för ny skola i Norra Hallsås, Lerums kommun som upprättas av sektor 

Samhällsbyggnad. 

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är 

att den ska vara vägledande vid genomförande av detaljplanen. Detaljplanens bindande 

föreskrifter framgår i stället av plankartan och planbestämmelserna. 

11.2 Organisatoriska frågor 

Syftet med detaljplanen är att uppföra en ny skola. Kommunen ska ansvara för det allmänna 

vägnätet och naturmarken. Det ska ett kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och 

dagvatten.  

Preliminär tidplan 

Samråd 1:e kvartalet 2021 

Granskning 4:e kvartalet 2021 

Antagande 1:a kvartalet 2022 

Laga kraft 2:a kvartalet 2022 

Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.  

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske och beslut om bygglov fattas. 

Genomförandetid  

Genomförandetiden för denna detaljplan är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och 

högst femton år. 

Detaljplanen fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång med kan då lättare ändras 

om ett sådant behov uppkommer. 

Huvudmannaskap 

Detaljplanen anger vad som är allmän plats och vad som är kvartersmark. Kommunen är 

huvudman för allmän plats. Det innebär att Lerums kommun är ansvarig för utbyggnad av 

allmän plats samt svarar för drift och underhåll av denna. 
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11.3 Ansvarsfördelning 

Allmän platsmark 

Kommunen ansvarar och bekostar samtliga åtgärder enligt nedanstående punkter: 

• Utbyggnad av vatten och avlopp inom området.

• Utbyggnad av dagvattenledningar inom planområdet.

• Utbyggnad samt skötsel av dagvattenanläggningar inom allmän plats.

• Utbyggnad samt skötsel av groddamm och spridningsväg i planområdets norra del samt

lekvatten för groddjur i planområdets östra del.

• Uppföljning och utvärdering av groddjurens status efter detaljplanens genomförande.

• Utbyggnad samt skötsel av gator samt gång- och cykelvägar inom planområdet.

• Utbyggnad samt skötsel av gångväg inom planområdet.

• Utbyggnad av ny busshållplats.

• Utbyggnad samt skötsel av parkering för skolans och idrottshallens ändamål, inom

allmän plats.

Kvartersmark 

• Kommunen ansvarar för utbyggnad samt skötsel av dagvattenanläggning inom

kvartersmark för skola.

• El-leverantören, Lerum Energi, ansvarar för utbyggnad och skötsel av elanläggning.

Kommunen ansvarar för kostnader för utbyggnad.

• TeliaSonera ansvarar för utbyggnad och skötsel av tele-anläggning samt fiber.

Kommunen ansvarar för kostnader för utbyggnad.

Ansvariga myndigheter/upplysningar 

Bygglov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Lerums kommun. Ansökan om 

fastighetsbildning, anläggningsförrättning m.m. görs hos Lantmäteriet. 

11.4 Fastighetsrättsliga frågor 

Markägare 

Planområdet omfattas av de kommunala fastigheterna Dergården 1:29, 1:114 och 1:2 skifte 2, 

samt Hallegården 1:43. Dessa ägs i sin helhet av Lerums kommun. 

Fullständiga ägoförhållanden inom och i anslutning till planområdet redovisas av den till 

detaljplanen tillhörande fastighetsförteckningen.  

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning och övriga rättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen. Kommunen 

söker och bekostar fastighetsbildning. Samtliga fastighetsbildningsåtgärder samordnas 

lämpligen till ett tillfälle.  
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Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Den mark som utgör kvartersmark för skola i detaljplanen ska genom avstyckning bilda en 

fastighet. 

Den mark som utgör allmän plats i detaljplanen ska fastighetsregleras till lämplig kommunal 

fastighet.  

Gemensamhetsanläggningar 

Dergården 1:29 belastas av gemensamhetsanläggning för vatten och avloppsledningar, Torp 

GA:25. Gemensamhetsanläggningen förvaltas av Torpadals VA samfällighetsförening. Torp 

GA:25 befinner sig utanför planområdet söderut och påverkas inte av planförslaget. Den 

sträcker sig som närmst inom Torpadalsbacken. Den del av Dergården 1:29 som belastas av 

gemensamhetsanläggningen ligger inte inom planområdet. 

Ledningsrätt 

Ledningsrätt för starkströmsledningar (1441–1253.1) finns på fastigheten Dergården 1:2, men 

belastar inte planområdet.  

Ledningsrätt för starkströmsledningar (15-LEJ-2742.2) finns på fastigheterna Dergården 1:2 

samt 1:29, men belastar inte planområdet.  

Servitut 

Servitut för byggnad till förmån för ett antal fastigheter (se fastighetsförteckning för Lerum 

Hallegården 1:43) finns på fastigheten Dergården 1:2, detta berörs inte av planområdet.  

Servitut eller ledningsrätt ska bildas för transformatorstationen. 

På Dergården 1:2 finns ett officialservitut till förmån för Dergården 1:114, med ändamål väg. 

Då fastigheten Dergården 1:114 löses upp i samband med den lagakraftvunne detaljplanens 

fastighetsbildning, upphävs officialservitutet i samma förrättning. 

11.5 Tekniska frågor 

Utredningar som utgör underlag för detaljplan 

Genomförda utredningar/undersökningar finns listade i planbeskrivningens avsnitt om 

detaljplanens granskningshandlingar. Fastighetsägaren ansvarar för att ta fram eventuellt 

tillkommande tekniska utredningar för att genomföra planen.  

Vatten och avlopp 

Planområdet kommer att införlivas i Lerums kommuns verksamhetsområde för vatten och 

avlopp (VA). Anläggningsavgifter för VA ska erläggas enligt vid varje tillfälle gällande taxa. 

Planområdet kommer att koppla på Lerums kommuns dagvattennät. Dagvatten ska hanteras 

enligt den VA-utredning som tagits fram. 

Planområdet saknar idag brandvattenförsörjning. En brandpost kan placeras vid fastighetsgräns 

till skolan. Om avståndet till entré överstiger 125 meter ska en brandpost istället placeras inom 

skolans fastighet. Placering av brandpost ska ske i samråd med Räddningstjänsten. 
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Dagvatten 

Då planområdet ligger högt i förhållande till omgivande områden ställer läget höga krav på 

hantering av dagvatten och skyfall för att minska risken för problem nedströms. Efter 

exploatering ökar dagvattenflödet samt flöde vid skyfall. För att inte belasta dagvattensystemen 

samt skydda nedströms belägna områden vid skyfall följs förutsättningen att det ska fördröjas. 

För att hantera skyfall inom skolområdet föreslås tre översvämningsytor inom skolområdet. 

Utöver dessa föreslås en kombinerad fördröjningsvolym för skyfall och dagvattenhantering 

söder om skolområdet. Med de åtgärder som utarbetats för hantering av skyfall inom 

skolområdet minskar flödet vid 100-årsregn. 

Enligt utförd skyfallsutredning visar föroreningsberäkningarna att inga ämnen överstiger 

riktvärdena för föroreningshalterna efter exploatering med föreslagna reningsanläggningar inom 

skolområdet. 

Dagvattnet från vägarna föreslås renas genom makadamdiken. Vid gatan i planområdets 

nordöstra del hamnar delar av tillhörande dike under marknivå samt grundvattennivå. För att 

reglera rening samt dagvattenflödet behöver dessa delar tätas med gummiduk, bentonit eller 

liknande material som håller diket tätt. 

Markmiljö 

Då det kan förekomma föroreningar i marken inom planområdet bör man vid framtida 

markarbeten ta schaktprover för att avgränsa och avlägsna föroreningen. 

Trafik 

I samband med detaljplanens framtagande har en trafikutredning gjorts. Denna omfattar åtgärder 

både inom och utom planområdet.  

Inom planområdet är det inte möjligt att få till helt tillgängliga vägar söderifrån på grund av de 

topografiska förhållandena. I det norra området kommer åtgärder göras för att lutningen inte ska 

överstiga 5 %. 

Huvudgatan föreslås förlängas västerut med samma typsektion som idag. Gatan och gång- och 

cykelbanan föreslås separeras samt på delar av sträckan nyttja den befintliga Räddningsvägen. I 

de östra delarna behöver både gång- och cykelbanan och vägen läggas längre norrut för att få 

plats med parkeringsplatser. 

Gatan ska fortsatt vara en återvändsgata som avslutas med vändplats för buss. Mer specifika 

åtgärder finns att tillgå i trafikutredningen. 

Parkering 

Fastighetsägaren ska lösa parkering inom egen fastighet i enlighet med Lerums kommuns 

Parkeringspolicy KS08.902. 

Kommunen bekostar utbyggnad samt skötsel av parkering för skolan och idrottshallens 

ändamål, inom allmän plats. Det framgår av planbeskrivning hur många parkeringsplatser som 

krävs. Skolan är tänkt att byggas av kommunen. Vid en försäljning ska parkeringsköp upprättas. 

För att hantera dagvatten och skyfall på parkeringen föreslås växtbevuxna infiltrationsbäddar 

som renar vattnet innan det släpps till närliggande sumpskog. En mer teknisk beskrivning finns 

att tillgå i den dagvatten- och skyfallsutredning som gjorts i samband med framtagandet av 

planen. 



58 

El, tele och fiber 

Fastighetsägaren tecknar avtal med El-leverantören, Lerum Energi, för anslutning till el-nät. 

Fastighetsägaren tecknar även avtal med leverantören TeliaSonera gällande tele-anläggning 

samt fiber.  

Fjärrvärme 

Skolan planeras att anslutas till kommunal fjärrvärme. Planområdet ligger vid detaljplanearbetet 

utanför kommunens fjärrvärmenät och kräver en anslutning om totalt ca 800 meter. Ledningar 

för fjärrvärme föreslås förläggas i förlängningen av Skogshöjden och sedan ner i Skolgatan. 

Samförläggning med andra ledningar föreslås. 

Natur 

Lerums kommun ska efter antagande av detaljplanen uppdatera kommunens Åtgärdsplan för 

naturmark inom Norra Hallsås med aktuellt planområde och planlagd naturmark. Syftet är att 

säkerställa förutsättningar för biologisk mångfald inom området. Detta innefattar även att säkra 

rekreationsvärde inom området, bland annat underhållsåtgärder för befintlig damm, norr om 

planområdet vid Huldravägen. I planbeskrivningens avsnitt om natur anges övriga åtgärder som 

ska vidtas.  

Naturvårdssakkunnig ska medverka vid planering och utförande av föreslagen groddjursdamm 

och vandringsväg för groddjuren. 

Åtgärdsplan för naturmark inom Norra Hallsås ska uppdateras avseende följande: 

- Området runt den befintliga dammen norr om planområdet föreslås stärkas ytterligare.

Fler lågor, stenhögar och vedhögar kan placeras ut i närområdet. Vidare finns det fisk i

dammen som troligtvis påverkar den reproduktionen av större vattensalamander

negativt, vilket behöver ses över.

- Den allmänna naturmark som planläggs inom aktuell detaljplan ska läggas till i

åtgärdsplanen. Värdeelement, så som liggande och stående död ved, ska bevaras och

tillskapas för att stärka förutsättningarna för biologisk mångfald. Detta är en av de

utpekade skyddsåtgärderna för skyddade arter enligt Artskyddsutredning och stärker

områdets ekosystemtjänster enligt framtagen ekosystemtjänstanalys.

- Kommunen ansvarar för att sätta upp skylt inom allmän naturmark i planområdets södra

del för att främja fortsatt stråk mot Häcksjön samt andra vandringsleder norr om

planområdet.

Vid markarbeten och övriga arbeten i området följer restriktioner enligt artskyddsförordningen. 

Avverkning av skog, markarbeten eller annan verksamhet som kan påverka fåglar och eller 

groddjur i området negativt bör därför ske vid en tid som undviker störning för djuren. När 

dessa tidpunkter är, finnes i planbeskrivningen och genomförd artskyddsutredning. 

Åtgärder utanför planområdet 

Detaljplanen medför behov av åtgärder utanför planområdet. 

Kommunen ansvarar för utbyggnad, skötsel och kostnader för uppförande och drift för 

spridningsväg för groddjur längs med Skogshöjden samt kulvert/groddjurstunnel norrut och 

fysiska barriärer för att hindra groddjur att ta sig upp på vägen. Det framgår av 
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planbeskrivningen var och hur dessa åtgärder ska anläggas. Naturvårdssakkunnig ska medverka 

vid planering och utförande av föreslagen groddjursdamm och vandringsväg. 

Kommunen ansvarar även för ombyggnation av befintlig busshållplats. 

Kommunen ansvarar för utbyggnad, skötsel och kostnader för tillkommande 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder utanför planområdet. I framtagen trafikutredning listas 

föreslagna prioriterade åtgärder. Av dessa ämnar kommunen genomföra följande vid 

detaljplanens antagandeskede:  

Prio 1 

Den främsta prioriteringen är åtgärder som bör vara klara när skolan öppnar: 

• Gång- och cykelpassage ska tydliggöras med vägmarkering, inom området

Skogshöjden.

• Cykelvägvisning och vägmarkering kompletteras där gång- och cykelbana byter sida av

vägen, inom området Skogshöjden.

• Ny gång- och cykelbana på Kring Alles väg samt farthinder mellan Gunnar

Wennerbergs väg – Richerts väg.

• Gångbanan breddas där möjlighet finns på Richerts väg mellan Kring Alles väg –

Gatekullen.

• Blomlådor ersätts med permanenta farthinder på Kring Alles väg.

• Farthinder ska sättas upp vid infarten till Richerts väg.

Prio 2 

Åtgärder som kan färdigställas inom ett par år efter öppnandet av skolan: 

• Förhöjda gång- och cykelpassager, inom området Skogshöjden.

• Ny gång- och cykelbana (flytt till östra sidan) på Kring Alles väg mellan Gustaf Daléns

väg – Richerts väg.

Utöver ovanstående punkter finns även långsiktiga åtgärder som är viktigt att projektet tar med 

sig som förutsättningar för att trafiklösningarna ska vara genomförbara. Dessa finns att hitta i 

Trafikutredningen. 

11.6 Ekonomiska frågor 

Detaljplanekonomi 

De kostnader som uppkommer i samband med detaljplanearbetet ska betalas av kommunen. 

Ordnande av allmänna platser 

Kommunen utför och bekostar utbyggnad av allmänna Va-anläggningar som krävs för 

exploateringen. 

Kommunen bekostar utbyggnad av allmän plats i form av gata och park inom planområdet. 

Ordnande av kvartersmark 

Kommunen bekostar utbyggnad samt skötsel av dagvattenanläggning inom kvartersmark för 

skola. 
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Kommunen ansvarar för kostnader för utbyggnad av elanläggning. El-leverantören, Lerum 

Energi AB, ansvarar för utbyggnad och skötsel.  

Kommunen bekostar utbyggnad av teleanläggning samt fiber. TeliaSonera ansvarar för 

utbyggnad och skötsel.  

Driftkostnader - Underhållet av allmänna platser 

Kommunen ska svara för underhållet av allmän platsmark inom planområdet såsom gata, dike, 

parkering, groddamm, gång- och cykelvägar.   

12 Planbestämmelser 

Nedan återges planbestämmelser i plankartan och kort motiv till dessa. Mer information finns 

under respektive avsnitt ovan i planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen.  

Planbestämmelse Förklaring Motiv 

NATUR Naturmark Gräns mellan kvartersmark för skola och allmän 

naturmark har tagit hänsyn till rådande 

höjdskillnader samt att i största möjliga mån 

bevara utpekat område med höga naturvärden. 

GATA1 Lokalgata, gång, cykel, 

busshållplats 
Möjliggör för de olika funktioner som behöver 

finnas inom angiven yta. 

P-PLATS Parkeringsplats Då idrottshallen kommer vara till användning för 

både skola och föreningsliv har kommunen valt 

att planlägga parkeringen inom allmän plats. 

Skolan är tänkt att byggas av kommunen. Vid en 

försäljning så ska parkeringsköp upprättas. 

S1 Skola, idrottshall  

E1 Teknisk anläggning, 

transformatorstation 

 

a3 Kommunen är huvudman för 

allmänna platser 

 

gång1 Gångväg eller trappa ska finnas Brant lutning till anslutande gata. 

gång2 Gångväg ska finnas Gångbana ska finnas. 

cykel1 Cykelväg ska finnas Cykelbana ska finnas. 

cykel2 Cykelväg får uppföras Cykelbana får uppföras om det är möjligt med 

hänsyn till nivåskillnader och lutning. 

damm Dagvattendamm ska placeras inom 

ytan 
Dammen är viktig för planens lämplighet och för 

att undvika belastning nedströms. 

dike1 Dike eller kulvert ska finnas för 

spridningsväg för groddjur. 
Spridningsväg för groddjur är en av de 

skyddsåtgärder för groddjur som säkerställs inom 

detaljplanen. Spridningsvägen förbinder 

groddjursdammen med en groddjurstunnel utanför 

planområdet mot dammen norr om planområdet. 
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dike2 Dike ska finnas till lekvatten för 

groddjur. 
Lekvatten är en av de skyddsåtgärder för groddjur 

som säkerställs inom detaljplanen. 

dike3 Dike eller kulvert ska finnas för 

spridningsväg för groddjur om detta 

ej kan samordnas med 

dagvattenhantering för gata. 

Spridningsväg föreslås samordnas med vägdike. 

Om detta inte är möjligt får separat spridningsväg 

finnas inom ytan. 

groddjursdamm Damm för groddjur ska finnas. Groddjursdamm är en av de skyddsåtgärder för 

groddjur som säkerställs i detaljplanen.  

skydd Om väg, hållplats eller parkering 

ska utföras inom fem meter från 

bergskärningen ska bergrensning 

och eventuell bergförstärkning 

utföras. 

Planbestämmelsen säkerställer rekommendation i 

framtagen bergteknisk besiktning. 

våtmark Våtmark ska bevaras. Planbestämmelsen syftar till att skydda 

sumpskogsyta. 

Marken får inte förses med 

byggnad. 

b1 Lägsta nivå för mark får ej 

understiga grundvattennivån 
För att säkerställa att detaljplanen ej medför 

markavvattnande åtgärder eller vattenverksamhet 

regleras att lägsta nivå för marken ej får 

understiga grundvattennivån. 

b2 Dagvattnet ska fördröjas och renas 

inom kvartersmark innan avledning. 
Planbestämmelsen syftar till att tydliggöra krav 

för dagvattenhantering. 

e1 Största tillåtna sammanlagda 

byggnadsarea (BYA) för 

huvudbyggnader är 7 300 

kvadratmeter. 

Begreppet ”huvudbyggnader” används för att 

möjliggöra att dela upp volymen i flera enheter. 

e2 Största tillåtna byggnadsarea per 

uthus, förråd eller liknande är 25 

kvadratmeter och största 

sammanlagda byggnadsarea för 

komplementbyggnader är 200 

kvadratmeter. Utöver detta får 

skärmtak för cykel- och 

mopedparkering uppföras. 

Planbestämmelsen syftar till att möjliggöra för 

komplementbyggnader samt cykel- och 

mopedparkering. Skärmtak för cykel- och 

mopedparkering bedöms inte nödvändigt att 

begränsa. 

h1 Högsta nockhöjd för huvudbyggnad 

är 21 meter över markens 

medelnivå 

omkring byggnad. 

Planbestämmelser avser möjliggöra för 

huvudbyggnad(er) i fyra våningar samt flexibilitet 

i takutförande. 

h1 Högsta nockhöjd för uthus och 

förråd är 4 meter över markens 

medelnivå omkring byggnad. 

n1 Marken får inte användas för 

parkering. Gäller inte 

cykelparkering, 

mopedparkering, parkering för 

rörelsehindrade eller nödvändiga 

varutransporter till skola och 

idrottshall 

Syftet med planbestämmelsen är att den 

huvudsakliga parkeringen sker utanför skolans 

område. Utgångspunkt i planen har varit att 

separera skolområdet från angöringstrafik. 

n2 Marknivån vid fastighetsgräns inom 

kvartersmark, ska utan stödmurar 

eller 

Syftet med planbestämmelsen är att i 

detaljplanens norra del låta skolans fastighet möta 

naturmarken på ett sätt som minskar påverkan på 
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branta slänter ansluta till marknivån 

på omkringliggande allmän 

platsmark. 

natur. Detta beror framförallt på att planområdets 

högre naturvärden finns inom detta område.  

n3 Våtmark ska bevaras Syftet med planbestämmelsen är att bevara den 

våtmark/sumpskog. Detaljplanen innebär att 

mindre än 3 000 kvm sumpskog fylls igen, vilket 

innebär en anmälningspliktig vattenverksamhet.  

n4 Naturmark, såväl markskikt som 

träd ska bevaras så långt som 

möjligt. 

Gångstråk och stödmurar får 

anordnas. 

Syftet med planbestämmelsen är att stödja syftet 

med detaljplanen: 

Syftet är att i största möjliga mån bevara naturlig 

topografi och vegetation inom planområdet och 

utveckla det som kvaliteter för skolans utemiljö. 

Det bedöms inte heller lämpligt med skolbyggnad 

eller omfattade hårdgörande av mark inom dessa 

områden, med hänsyn till påverkan på 

närliggande bostäder och möjligheten att bevara 

ytorna som mer naturmarkskaraktär.  

Ska läsas tillsammans med a1. 

n5 Berghällar och naturmark ska 

bevaras så långt som möjligt 
Planbestämmelsen syftar till att stödja syftet med 

detaljplanen: 

Syftet är att i största möjliga mån bevara naturlig 

topografi och vegetation inom planområdet och 

utveckla det som kvaliteter för skolans utemiljö. 

1:20 Största lutning på angöringsväg till 

skola är 1:20. 
Syftar till att säkerställa en tillgänglig lutning på 

två av angöringsvägarna till skolan från 

omgivande gatunät.  

m1 Lösa block i bergslänter ska tas bort 

eller säkras i samband med mark 

och schaktningsarbeten. 

Planbestämmelsen syftar till att säkerställa en 

rekommendation från framtagen bergteknisk 

besiktning. 

Ska läsas ihop med a2.  

a1 Marklov krävs för trädfällning av 

träd vars diameter är minst 30 cm 

vid 

stamhöjd 1 meter. 

Planbestämmelse syftar till att stödja syftet med 

detaljplanen:  

Syftet är att i största möjliga mån bevara naturlig 

topografi och vegetation inom planområdet och 

utveckla det som kvaliteter för skolans utemiljö. 

Vidare att verka för en naturlig beskuggning av 

skolgården samt för att stärka de 

ekosystemtjänster som vegetation ger. 

Ska läsas ihop med n4. 

a2 Startbesked får inte ges för 

byggnader förrän lösa block i 

bergslänter har tagits 

bort eller säkrats. 

Planbestämmelsen syftar till att säkerställa en 

rekommendation från framtagen bergteknisk 

besiktning. 

Ska läsas ihop med m1. 
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a4 Genomförandetiden är 10 år från 

det datum detaljplanen vinner laga 

kraft 

För ytterligare information 

beträffande damm och 

dike med hänsyn till 

groddjur, se 

planbeskrivning sida 37-

39. 

Syftet med upplysningen är att säkerställa att 

genomförande av skyddsåtgärderna följer de 

rekommendationer som tagits fram inom 

planarbetet. 

Om det efter eventuella 

bergschaktarbeten/sprängn

ingar i området 

uppkommer nya 

bergskärningar skall dessa 

rensas på löst material och 

besiktigas av 

bergsakkunnig. 

Planbestämmelsen syftar till att säkerställa en 

rekommendation från framtagen bergteknisk 

besiktning. 

Vid framtida markarbeten i 

närheten av konstaterade 

förhöjda föroreningshalter 

ska schaktprover utföras 

för att avgränsa och 

avlägsna föroreningen. Se 

planbeskrivningen sida 43. 

Upplysningen syftar till att tydliggöra 

bedömningen att ett saneringsbehov föreligger 

inom delar av detaljplaneområdet och att det 

behöver göras schaktprover för att kunna 

avgränsa och avlägsna föroreningen, enligt 

framtagen miljöteknisk utredning. 

13 Administrativa frågor 

13.1 Planavgift 

13.2 Medverkande 

Planhandlingarna har inför samråd upprättats av Nermina Ombasic, planarkitekt Lerum 

kommun tillsammans med Emmelie Gustavsson, plankonsult på AL Studio.  

Sektor samhällsbyggnad 

Nermina Ombasic        Anna Samuelsson     Johan Benjaminsson 

planarkitekt planchef mark- och 

exploateringschef
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