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1 Hur samrådet har genomförts 

Innan kommunen antar en detaljplan ska kommunen ha tagit fram ett planförslag, samrått om 

förslaget och låtit det granskas. För vissa detaljplaner gäller särskilda bestämmelser om ett 

utökat planförfarande. Detta gäller för detaljplaner som inte är förenlig med översiktsplanen 

(ÖP) eller länsstyrelsens granskningsyttrande över ÖP, är av betydande intresse för allmänheten 

eller i övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Aktuell detaljplan hanteras enligt utökat planförfarande, vilket innebär att kommunen ska 

kungöra förslaget och samråda om det under en viss tid, som ska vara minst tre veckor 

(samrådstid). När samrådet är klart ska kommunen i en underrättelse informera om sitt 

planförslag och låta det granskas under minst tre veckor. 

 

 

 

 

 

Kommunen har samrått med länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten. Kommunen har även 

gett tillfälle till samråd för de kända sakägarna och de kända bostadsrättsinnehavare, hyresgäster 

och boende som berörs liksom för kända organisationer av hyresgäster och för de myndigheter, 

sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget. 

En kungörelse har anslagits på kommunens anslagstavla och förts in i Göteborgs-Posten och 

Lerums tidning. Underrättelse om kungörelsen har skickats ut enligt sändlista och postlista och 

till några även handlingar. Fastighetsägare har ombetts lämna in listor på 

bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och eventuella arrendatorer. Har detta inte skett, har 

fastighetsägare som har bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och eventuella arrendatorer 

ombetts att meddela dessa om plansamrådet. 

Under samrådstiden 2020-12-02 – 2021-01-15 har kommunen hållit handling tillgängliga för 

alla som vill ta del av dem på KomIn, Kommunhusets entréplan, Bagges torg, Lerum, samt 

biblioteket i Lerum (bibliotekets foajé).  

På grund av covid-19-pandemin hölls inget samrådsmöte om detaljplanen. 41 yttranden från 

boende och sakägare har kommit in under samrådstiden. Samtliga sammanfattas och 

kommenteras nedan. 

Kungörelse på 

anslagstavla och i 

ortstidning 

Samråd tre veckor, 

handlingar tillgängliga 
Samråds-

redogörelse 
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2 Sammanfattning av synpunkter 

Prövningsgrundande synpunkter från Länsstyrelsen utgör frågor som berör miljökvalitetsnormer 

och hälsa / säkerhet. Detta handlar specifikt om buller, geoteknik, översvämning/skyfall och 

vattenverksamhet. Andra frågor som Länsstyrelsen har lyft är påverkan på tätortsnära 

rekreationsområden och ekosystemtjänster, artskydd och dagvatten.  

Andra synpunkter från remissinstanser har varit att resultat i geoteknisk utredning och 

bergteknisk besiktning behöver tydliggöras i planhandlingarna och att en miljöteknisk 

markundersökning behöver tas fram med hänsyn till att en skjutbana som funnits i närheten. Det 

har även inkommit synpunkter gällande förtydliganden i plankarta för att öka förutsägbarhet och 

ställningstagande kring lämplig byggnation inom planen.  

De flesta synpunkter från boende handlar om kommunens val av placering för ny skola, 

kommunens val av storlek/omfattning av ny skola, påverkan på vägnätet omkring planområdet 

och synpunkter på föreslagna trafikåtgärder samt detaljplanens påverkan på natur- och 

rekreationsvärden.  

3 Ändringar i planförslaget 

Följande ändringar har gjorts i plankartan 

• Plankartans planbestämmelser har justerats för att stämma med Boverkets allmänna råd 

om detaljplan, BFS 2020:5. 

• Planområdet har 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 kvm och avgränsas 

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

alltså allmän plats för gata och parkering.  

• Sumpskogsytor som avses bevaras skyddas i plankartan. 

• Längs planområdets västra sida, mot angränsande bostäder i Torpadal, har allmän 

naturmark tillkommit. Naturmarken utgör 10 meter mot samtliga fastighetsgränser åt 

väster. 

• Ett område för teknisk anläggning (transformatorstation) har lagts till i plankartan. 

• Förutsägbarheten gällande byggnation och anpassningar till platsen har tydliggjorts 

inom kvartersmark för skola i plankartan. Område som får bebyggas av avgränsats 

tydligare och planbestämmelser har lagts till för att säkerställa markhantering och 

bevarande av vegetation i viss utsträckning. 

• Yta för dagvattendamm har reserverats inom allmän naturmark.  

• Planbestämmelser utifrån framtagen bergteknisk besiktning har lagts till i plankartan 

samt upplysning om markmiljö. 

Utöver detta har planförslaget kompletterats med följande underlag 

• Miljöteknisk markundersökning, (Cowi, 2021) 

• Uppdatering av trafikutredning, (Afry, 2021) 
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• Uppdatering av dagvatten- och skyfallsutredning, (Tyréns, 2021) 

• Kompletteringar och tydliggöranden i geoteknisk utredning, (PE, 2021) 

• Kompletteringar och tydliggöranden i trafikbullerutredning, (Norconsult, 2021) 

• Kompletterande naturvärdesinventering och artinventering, (Svensk Naturförvaltning, 

2021) 

• Kompletterande bergteknisk besiktning, (PE, 2021) 

• Artskyddsutredning, (Svensk Naturförvaltning, 2021) 

• Gestaltningsstrategi, (Lerums kommun 2021) 

• Ekosystemtjänstanalys, (Lerums kommun, AL Studio, 2021) 

• Dialog med barn och unga, (AL Studio, 2021) 

3.1 Synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samrådet 

Samtliga inkomna synpunkter från Länsstyrelsen och remissinstanser har tagits om hand och 

kommunen bedömer att dessa har blivit tillgodosedda.  

En del av de synpunkter som inkommit från boende har inte blivit tillgodosedda, men 

bakgrunden för kommunens beslut har tydliggjorts i planhandlingarna. Detta gäller kommunens 

val av placering för ny skola och kommunens val av storlek/omfattning av ny skola.  

Kommunen har även tagit till sig synpunkter gällande påverkan på vägnätet omkring 

planområdet och synpunkter på föreslagna trafikåtgärder. Detta har varit anledning till att 

trafikutredningen har kompletterats och tydliggjorts. I planbeskrivning och 

genomförandebeskrivning har det, med stöd i trafikutredningen, tydliggjorts vilka åtgärder som 

kommunen kommer att göra vid ett antagande av detaljplanen.  

Synpunkter om att kommunen ska ta över huvudmannaskapet för Torpadals vägnät har inte 

blivit tillgodosett i detaljplanen. I samrådsredogörelsen framgår kommunens svar.  

Kommunen har lagt till område för allmän naturmark mot bebyggelse i Torpadal men samtidigt 

kvarstår kvartersmark för skola, varför synpunkter om detaljplanens påverkan på natur- och 

rekreationsvärden inte helt är tillgodosedda.  
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4 Inkomna synpunkter och kommentarer 

4.1 Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens bedömning är att planen behöver förtydligas och justeras med hänvisning till 

prövningsgrunderna Miljökvalitetsnormer samt Hälsa och Säkerhet, i enlighet med vad som 

anges nedan.  

Att erhålla dispens från artskyddet kan därutöver vara en förutsättning för att detaljplanen ska 

kunna genomföras. Dispens och tillstånd för vattenverksamhet behöver troligtvis också sökas. 

Länsstyrelsen yttrande har bilagts, se bilaga 1. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kapitel 10 paragraf 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kapitel 10 paragraf PBL och 

nu kända förhållanden att frågor som berör miljökvalitetsnormer, hälsa / säkerhet måste lösas på 

ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall 

prövas av Länsstyrelsen. 

Buller 

Mot befintliga fastigheter i den västra delen av planområdet längs infartsvägen överstigs 

riktvärdena något enligt utredningen. Länsstyrelsen vill se bullerutredningen utanför 

plangränsen för att kunna ta ställning till bullerpåverkan på befintliga bostäder på den västra 

sidan av planområdet. Utifrån nivåerna på befintliga bostäder kan de eventuellt behövas någon 

form av bullerskydd längs vägen. 

Det saknas inför samrådet av detaljplanen en kartläggning av befintliga ljudnivåer längs 

Skogshöjden och därför är det svårt att dra slutsatser kring påverkan på befintliga bostäder 

utifrån beräkningarna. Detta behöver kompletteras i kommande arbete, vilket länsstyrelsen 

förutsätter kommer att ske inför granskningen. 

Kommentar  

Bullerutredningen har kompletterats inför granskning. 

I samrådsskedet utgick bullerutredningen från att samtlig trafik till skolan kör hela gatan ner 

till skolan. Detta har justerats och bullerutredningen utgår nu från den trafik som får köra hela 

vägen fram till skolan men inte den trafik som hänvisas till parkeringsplatsen utanför 

skolområdet.  

I bullerutredningens bilaga 5 och 6 framkommer ljudnivå vid fasad på befintliga bostäder på 

den västra sidan av planområdet.  

Bullerutredningen har också kompletterats med kartläggning av befintliga ljudnivåer längs 

Skogshöjden för att kunna redovisa påverkan på befintliga bostäder. 

Geoteknik 

Det är oklart om konsultens bedömning avseende stabilitet omfattar såväl befintliga som 

planerade förhållanden. För att visa på planens lämplighet enligt PBL, så ska alla förutsättningar 

som den nya planen medger, kontrolleras i den geotekniska utredningen. Länsstyrelsen anser att 

handlingarna behöver kompletteras med bedömningar med avseende på de planerade 

förhållandena.  
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Begränsningar och behov av åtgärder, som identifieras i den geotekniska utredningen och som 

har påverkan på plan, ska upptas i plankarta. Länsstyrelsen hänvisar även till SGI:s yttrande. 

Det behöver tydliggöras om även slänten som ligger i direkt angränsning till planområdets 

sydöstra gräns har ingått i den bergtekniska besiktningen. 

Punkt två i sammanfattningen behöver inarbetas i planbestämmelserna på ett acceptabelt sätt. 

När det gäller punkt tre i sammanfattningen i /6/ så behöver det säkerställas att 

rekommendationerna tas om hand i byggskedet. Länsstyrelsen anser att i samband med detta 

behöver även eventuella behov av framtida underhåll av kvarstående bergkonstruktioner (såsom 

besiktning av sprängda bergsslänter) tydliggöras för huvudmannen. 

Kommentar 

Den geotekniska utredningen har kompletterats inför granskning med bedömning avseende 

planerade förhållanden. 

Slänten i sydöst har ingått i den bergtekniska besiktningen. Inför granskning har detta 

tydliggjorts i rapporten. 

Inför granskning har punkt två i sammanfattningen av den bergtekniska besiktningen lagts till i 

plankartan genom en skyddsbestämmelse i kombination med villkor för startbesked för 

byggnader.  

Rekommendationen inför byggskedet, att om det efter eventuella 

bergschaktarbeten/sprängningar i området uppkommer nya bergskärningar skall dessa rensas 

på löst material och besiktigas av bergsakkunnig, framkommer genom att en upplysning har 

lagts till på plankartan. 

Vatten 

Den aktuella vattenförekomsten är Säveån- mellan Aspen och Sävelången (SE641190-129229) 

och Lerån (SE641315-129160). Enligt 2 kapitel 10 paragraf PBL får planläggning inte 

medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt kap 5 miljöbalken överträds. Kommunen behöver 

därav beskriva hur planerade åtgärder påverkar möjligheterna att nå uppsatta 

miljökvalitetsnormer för vatten. Bedömningen ska motiveras. Även kumulativa effekter ska 

beaktas. 

Kommentar 

Dagvatten- och skyfallsutredningen har tydliggjorts avseende miljökvalitetsnormer. 

Översvämning, skyfall 

Länsstyrelsen bedömer att konsekvenserna till följd av skyfall behöver redovisas tydligare. Det 

behöver säkerställas att det finns framkomlighet till och från skola för såväl personal/elever 

som räddningstjänst. Eventuellt behov av höjdsättning och undvikande av instängda områden 

eller andra åtgärder för att skydda bebyggelsen behöver redovisas. Länsstyrelsen anser att det 

behöver framgå om kommunen bedömer att verksamheten är samhällsviktig och i ett sådant fall 

ska detta återspeglas i säkerhetsnivån avseende skyddet mot översvämning. Eventuella åtgärder 

ska säkerställas. 

Kommentar 

Barnomsorg och fritidshem är samhällsviktiga funktioner. Lerums kommun har identifierat 

vilka skolor som ska kunna användas vid krishantering och då ingår inte den nya skolan i 

Norra Hallsås. 
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Dagvatten- och skyfallsutredningen har uppdaterats inför granskning och redovisar 

konsekvenserna av skyfall och åtgärder. Vid skyfall rinner vatten från naturmarken och den 

planerade skolvägen mot skolområdet och för att hantera skyfall föreslås översvämningsytor 

inom skolområdet. 

Dagvatten- och skyfallsutredningen redovisar inringade områden där marken behöver justeras i 

projekteringsskedet för att undvika instänga områden inom skolområdet. De inringande 

områdena utgår från granskningsversionens illustrerade byggnadskropp. Inom dessa inringade 

områden behöver marken luta från byggnadens kropp.  

Råd enligt PBL och MB 

Tätortsnära rekreationsområden 

I utförd utredning framgår det att området utgör ett tätortsnära grönområde med stigar, som är 

väl utnyttjade av närboende och skolor. Det är olämpligt att exploatera sådana områden 

eftersom det försämrar tillgången till tätortsnära grönområden i staden.  

De förslag om skydds- och kompensationsåtgärder som anges i rekreationsutredningen bör 

följas. Det bör säkerställas att skogsområdet som ska bevaras i områdets södra del är tillräcklig 

stort för förskolornas aktiviteter. Eventuell upprustning av stigar och nya anläggningar som till 

exempel trappor bör inte anläggas om det påverkar naturvärden eller upplevelsevärden på 

platsen negativt.  

Kommentar 

Kommunen bedömer det svårt att följa de skydds-och kompensationsåtgärder som anges i 

rekreationsutredningen, med hänsyn till lämplig placering och yta för ny skola.  

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. Detta kommer att öka 

tillgängligheten.  

Kopplingen norrut mot Häcksjön kommer att finnas kvar men kommer sträckvis ersättas av 

gång-och cykelbanor inom planområdet. Detaljplanen medför dock även positiva konsekvenser 

då det under kvällstid och helger kommer finnas möjlighet för allmänhet att parkera och 

därmed komma närmre vandringleder mot Häcksjön.  

Skolans placering utgår från platsens topografi och storleken för skolans fastighet utgår från 

rekommenderade mått för friytaenligt Boverket. Detta medför att det inte bedöms möjligt att 

bevara den södra delen där kojbyggen finns idag. Samma skäl gäller även förslaget att placera 

skolan i den norra delen av planområdet för att inte fragmentera naturen i området.  

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. Sammantaget bedömer kommunen att påverkan på förskolornas 

möjligheter att nyttja planområdet får anses vara acceptabel.  
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Ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder 

Att ekosystemtjänster ska synliggöras i fysisk planering är ett regionalt tilläggsmål. 

Exploatering av tätortsnära rekreationsområden förstör viktiga ekosystemtjänster och motverkar 

arbetet med miljömålen. Kommunen bör ta ett större grepp vad gäller stadens grönområden och 

de ekosystemtjänster de tillhandahåller, och i första hand undvika att förstöra dem och i andra 

hand kompensera för de värden som förstörs. Kommunen bör fundera över hur 

ekosystemtjänsterna kan utnyttjas och utvecklas i anslutning till området.  

Den föreslagna kompensationsåtgärden att stärka området vid den befintliga dammen norr om 

planområdet är en positiv åtgärd som kan stärka ekosystemtjänster. Länsstyrelsen hänvisar 

vidare till boverket och deras skrift om ekosystemtjänster.  

Länsstyrelsen förtydligar att anlägga groddjursdammen för större vattensalamandrar är dock inte 

en kompensationsåtgärd utan en skyddsåtgärd. Kompensations- och skyddsåtgärder bör 

säkerställas och preciseras i en åtgärdsbeskrivning med tidsplan. 

Kommentar 

Inom ramen för arbetet med ny översiktsplan för Lerums kommun har en kartläggning av 

naturvärden, friluftslivsvärden och andra ekosystemtjänster gjorts för grönytor i sex av 

kommunens tätorter. Kommunen kommer under 2021/2022 att påbörja arbetet med att ta fram 

en grönblå plan, som kommer att bli en bra grund för att kunna ta ett helhetsgrepp kring 

tätorternas grönområden och deras ekosystemtjänster. I kommunens naturvårdsprogram, 

beslutat av kommunstyrelsen 2020-12-16, finns riktlinjer för bedömning av hänsyn till 

naturvärden, friluftsvärden och andra ekosystemtjänster. I samband med exploatering ska 

hänsyn tas till befintliga ekosystemtjänster, så att de kan integreras i exploateringsområdet och 

fortsätta ge nyttor. Vi ska också ta hänsyn till att återskapa blå och gröna ytor, så att de på 

naturlig väg kan hjälpa oss att skapa goda livsmiljöer. 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. Detta sammanfattas kort i planbeskrivningen. 

Skyddsåtgärd för groddjur och fåglar beskrivs i planhandlingarna, inkl. beskrivning av tider för 

åtgärder för att undvika otillåten störning. På plankartan säkerställs groddjursdamm, 

spridningsväg och lekvatten. I genomförandebeskrivningen anges att det behöver finnas en 

funktionell groddamm i planområdets norra del innan markarbeten påbörjas i planområdet.  

Dagvatten 

Länsstyrelsen ser positivt på föreslagna renings- och fördröjningsåtgärder i 

dagvattenutredningen. Länsstyrelsen saknar en utredning kring kapaciteten i befintligt 

dagvattensystem.  

Då beräkningarna i dagvattenutredningen utgår från en viss andel halvgenomsläppliga ytor 

istället för hårdgjorda ytor så är det viktigt att detta i möjligaste mån förses med bestämmelser i 

plankartan. 

Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att försöka nå föroreningsbelastningsnivåer som är lägre 

än i dagsläget istället för att endast sikta mot nivåer som motsvarar befintlig situation och 
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riktvärden. Att förbättra dagvattenhanteringen bedöms vara i linje med vattenförvaltningens 

åtgärdsprogram. 

Kommentar 

Planhandlingarna har kompletterats med information om kapaciteten i befintligt 

dagvattensystem.  

Halvgenomsläppliga ytor har tagits bort i dagvattenutredningens beräkningar. Detta utifrån 

kommunens önskan om ytor som underlättar drift och underhåll.  

Föroreningshalterna jämförs med riktvärden som är angivna i Lerums kommun 

dagvattenhandbok. Föroreningsberäkningar för skolområdet visar att efter exploatering och 

dagvattenrening kommer alla ämnen att understiga riktvärdena. Efter rening beräknas 

föroreningshalter för arsenik (As), bly (Pb), krom (Cr), nickel, (Ni), zink (Zn), olja och 

suspenderat material (SS) bli lägre än befintliga föroreningshalter.  

Föroreningsberäkningar för parkeringsytan och Huvudgatan/Skogshöjden visar att efter 

exploatering med rening i föreslagna reningsanläggningar överskrids inga riktvärden, 

dessutom är de flesta föroreningshalterna lägre i jämförelse med befintliga föroreningshalter. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Artskydd 

I naturvärdesinventeringarna framgår att skyddade arter påverkas av den planerade 

exploateringen. Dispenser från artskyddsförordningen ges mycket restriktivt. Att artskyddet 

tillgodoses kan således vara en förutsättning för detaljplaners genomförande. 

För att den skyddade arten större vattensalamanders kontinuerliga ekologiska funktion inte ska 

påverkas negativt bedömer Länsstyrelsen att det behöver finnas en funktionell groddamm i 

planområdets norra del innan markarbeten påbörjas i planområdet. En förutsättning för att 

dammen ska vara en funktionell groddamm är att den inte används för rening och sedimentering 

av dagvatten. Kommunen bör även undersöka om groddjursdammen kan placeras närmare den 

planerade grodtunneln för att inte riskera att föroreningar från vägar och parkering leds till 

dammen samt med hänsyn till att en placering närmare befintlig damm i norr sannolikt är bättre 

för större vattensalamander. 

Efter att groddjursdammen har anlagts behöver markarbeten vid området för P-plats/gata 

anpassas så att inte individer eller rom av groddjur skadas. Även vid det konstaterade lekvattnet 

i sydost behöver eventuella markarbeten anpassa i tid så att inte groddjur skadas. 

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

artens bevarandestatus bör därför beskrivas i planhandlingarna.  

Om kommunen är osäker på om tillräckliga skyddsåtgärder vidtas för att undvika skada på 

groddjur eller andra skyddade arter kan en anmälan om samråd enligt 12 kapitel 6 paragraf 
miljöbalken göras till Länsstyrelsen innan detaljplanen ställs ut för granskning. 

Kommentar 

Genomförandebeskrivningen har kompletterats med att det behöver finnas en funktionell 

groddamm i planområdets norra del innan markarbeten påbörjas i planområdet.  

Det har tydliggjorts i planbeskrivningen att groddjursdammen inte får användas för rening och 

sedimentering av dagvatten.  
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Kommunen bedömer att groddjursdammen är mest lämplig i sitt nuvarande läge sett till 

topografiska förutsättningar och väderstreck i förhållande till berg. Dessutom har plankartan 

inför granskning justerats så att en sumpskogsyta intill groddjursdammen bevaras. Kommunen 

bedömer det lämpligt att groddjursdammen placeras intill. 

Planbeskrivning och Genomförandebeskrivning har kompletterats med information om tider för 

åtgärder inom planområdet för att undvika otillåten störning med hänsyn till skyddade arter.  

Planhandlingarna kompletteras med beskrivning av påverkan på revlummer. 

Kommunen anmälde om samråd enligt 12 kapitel 6 paragraf med Länsstyrelsen. Utifrån de 

frågor som Länsstyrelsen då ställde till kommunen har sedan kommunen låtit ta fram en 

Artskyddsutredning. Artskyddsutredningen svarar på hur otillåten störning eller 

försämring/skada kan undvikas, hur förutsättningarna är för de skyddade arter som genom 

detaljplanen förlorar områden för fortplantning, vila och övervintring att tillgodose sina behov 

genom motsvarande områden i närområdet. Utredningen summerar även planförslaget för att 

ge en helhetsbild av åtgärder och påverkan. Planbeskrivning och Genomförandebeskrivning 

sedan tydliggjorts.  

Vattenverksamhet 

Föreslagna dagvattenlösningar i planen innebär troligen arbeten i vatten och/eller anläggning i 

vatten vilket är vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken. Arbeten i vatten är anmälnings- 

eller tillståndspliktiga om det inte är uppenbart att vare sig allmänna eller enskilda intressen 

skadas. I det fall åtgärderna innebär vattenverksamhet ska samråd/anmälan utföras i tidigt skede 

med Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen upplyser om att markavvattnande åtgärder så som utdikning för att göra marken 

lämplig för visst ändamål är förbjudna i Västra Götalands län och kräver dispens och tillstånd. 

Kommentar 

Kommunen lämnade in en ansökan om dispens från det generella markavvattningsförbudet. 

Ansökan kompletterades senare med mer detaljerade beskrivningar av de planerade 

vattenrelaterade åtgärderna. Kommunen bedömde då att de planerade åtgärderna inte utgör 

markavvattning. Länsstyrelsen delade kommunens bedömning och ärendet om dispens är 

avslutat.  

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 m2 av sumpskogsytorna kommer att påverkas, vilket därmed innebär att 

kommunen behöver anmäla om vattenverksamhet.  

Sumpskogsytorna som avses bevaras skyddas i plankartan och planbeskrivningen har 

kompletterats med information avseende vattenverksamhet.  

Kulturmiljölagen 

En arkeologisk utredning är genomförd, och det finns inga fornlämningar eller övriga 

kulturhistoriska lämningar som berörs av planförslaget.  
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Behovsbedömning 

Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön och därav 

behövs inte en MKB tas fram i samband med planarbetet. Länsstyrelsens bedömning är att 

under förutsättning att en funktionell groddjursdamm anläggs innan annan mark tas i anspråk i 

området borde detaljplanen även fortsättningsvis kunna hanteras utan att en MKB tas fram med 

hänsyn till påverkan på skyddade arter. Länsstyrelsen hänvisar vidare till boverket och deras 

skrift gällande information och råd om betydande miljöpåverkan och artskydd.  

I övrigt önskar Länsstyrelsen att man ser till yttrandet från Lantmäteriet avseende viktiga frågor 

där planen måste förbättras gällande plangenomförandet.   

Kommentar 

Genomförandebeskrivningen kompletteras med att det behöver finnas en funktionell groddamm 

i planområdets norra del innan markarbeten påbörjas i planområdet. 

Kommunen har uppdaterat behovsbedömningen inför granskning. 

Detaljplanen kompletteras enligt Lantmäteriets synpunkter. 

4.2 Lantmäterimyndigheten 

Lantmäteriets yttrande har bilagts, se bilaga 2.  

För plangenomförande viktiga frågor där planen måste förbättras 

Fastighetsrättsliga frågor 

I planbeskrivningen anges att Dergården 1:29 som omfattas av planförslaget, belastas av 

gemensamhetsanläggningen Torp ga:25. Det framgår däremot inte om Torp ga:25 påverkas av 

planförslaget, och hur gemensamhetsanläggningen i så fall ska hanteras. Utövningsområdet för 

Torp ga:25 är 3 meter brett och Lantmäteriet har därmed inte kunnat konstatera om Torp ga:25 

är lokaliserad innanför planområdet eller inte. Om gemensamhetsanläggningen omfattas av 

planområdet kan det vara lämpligt att planlägga utövningsområdet för Torp ga:25 med ett g-

område alternativt beskriva att gemensamhetsanläggningen behöver omprövas för att upphävas 

inom den delen som sammanfaller med planområdet. 

Lantmäteriet har även observerat att fastigheten Torp 2:81 som omfattas av planförslaget inte 

uppgetts under rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor->Markägare” på sida 41 i planbeskrivningen. 

Blivande ledningsrätter 

I planbeskrivningen anges att ledningsrätter för allmänna VA-, el- och fiberledningar är tänkt att 

upplåtas inom detaljplaneområdet. Det anges också att servitut eller ledningsrätt ska bildas för 

transformatorstation och pumpstation ska bildas inom kvartersmark för skola. Lantmäteriet har 

noterat att inget markreservat för allmänna underjordiska ledningar finns utlagt i planen.  

Om ledningarna ska anläggas inom kvartersmark bör utrymmet som behöver tas i anspråk ges 

planmässigt stöd genom markreservat på plankartan. Genom att lägga u-område (n) säkerställer 

kommunen dels att det inte blir planstridigheter att lägga dessa på kvartersmark och dels att 

lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningar.  
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Befintliga rättigheter 

I planbeskrivningen anges vilka befintliga rättigheter som finns inom detaljplaneområdet. 

Lantmäteriet har noterat att ytterligare ett officialservitut, som inte omnämns i 

planbeskrivningen, berörs av detaljplanen. Servitutet avser ändamålet väg och gäller till förmån 

för Dergården 1:114 samt belastar Dergården 1:2 (tillkom i samband med avstyckning aktnr: 

15-LEJ-786). 

Det bör förtydligas hur de befintliga rättigheterna som anges i planbeskrivningen påverkas av 

planförslaget samt hur rättigheterna ska hanteras. 

Detaljplanen ska tas fram enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner med planstart 

från och med januari 2015. Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan bör tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkter 

och det finns inget motiv angivet till varför så har skett:  

• Bestämmelsen för punktprickad mark är inte formulerad enligt rekommendationerna. 

”Marken får inte förses med byggnad”. 

Under rubriken ”10.2 - Skola”, andra stycket, anges att största tillåtna byggnadsarea per 

huvudbyggnad är 25 kvm och sammanlagt högst 50 kvm. Utifrån planbestämmelserna i 

plankartan utgår Lantmäteriet från att detta stycke syftar till komplementbyggnader vilket bör 

kompletteras med ”per komplementbyggnad” som i planbestämmelserna, även i 

planbeskrivningens under ovannämnda rubrik.  

Det anges inte något om vem som initierar och bekostar den fastighetsbildning som behövs för 

genomförandet av detaljplanen. 

Grundkarta 

Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i 

grundkartan saknas.  

Kommentar 

Torp GA:25 påverkas inte av planförslaget. Torp GA:25 befinner sig utanför planområdet 

söderut. Den sträcker sig som närmst inom Torpadalsbacken. Den del av fastigheten Dergården 

1:29 som berörs av Torp GA:25 kommer inte att ingå i ny fastighet för skolan och ingår inte i 

planområdet. 

Fastigheten Torp 2:81 läggs till i planbeskrivningen. 

Pumpstation bedöms inte behövas och tas bort från genomförandebeskrivningen. 

Kommunen ansvarar och bekostar för utbyggnad av VA inom fastigheten. Eftersom ledningarna 

som byggs ut inom kvartersmark för skola är enbart för skolans behov sätts inte ledningsrätter 

ut på plankartan. 

Dergården 1:114 avser en mindre villatomt. Kommunen äger alla fastigheter och en ny 

fastighet bör bildas för skolan. Dergården 1:114 försvinner och då försvinner servitutet. 

Plankartan justeras enligt Boverkets allmänna råd (2020:6) inför granskning. 

Planbeskrivningen justeras avseende komplementbyggnader inför granskning. 

Kommunen söker och bekostar fastighetsbildning. 

Aktualitetsdatum ses över inför granskning. 
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4.3 Övriga statliga myndigheter, bolag m fl 

4.3.1 Statens Geotekniska Institut (SGI) 

Geoteknik 

I den geoteknisk utredningen redovisar konsulten bedömningen att området totalstabilitet är 

tillfredställande, förmodligen pga. de huvudsakligen ringa jorddjupen. Det är oklart om 

konsultens bedömning avseende stabilitet omfattar såväl befintliga som planerade förhållanden. 

För att påvisa planens lämplighet enligt PBL, så ska alla förutsättningar som den nya planen 

medger, kontrolleras mot den geotekniska utredningen. SGI bedömer att handlingarna behöver 

kompletteras med avseende på de planerade förhållandena. Begräsningar och behov av åtgärder, 

som identifieras i den geotekniska utredningen och som har påverkan på plan, ska upptas i 

plankarta.  

Bergteknik 

Sammanfattningsvis ser SGI att det kvarstår, ur geoteknisk säkerhetsvinkel, en del frågor att 

hantera för att fullständiga handlingar ska föreligga.  

Av den bergtekniska besiktningen noterar SGI rekommendationer i de två inledande punkterna i 

sammanfattningen; dels att befintliga slänter bedöms stabila, delas att lösa block i anslutning till 

den planerade skolan ska tas bort.  

Med hänvisning till den första punkten har SGI inget att erinra, men anser att det behöver 

tydliggöras om även slänten som ligger i direkt angränsning till planområdet sydöstra gräns har 

ingått i besiktningen. Om slänten ej ingått i besiktningen bedömer SGI att den behöver läggas 

till och om det krävs åtgärder för att öka stabiliteten i aktuell slänt behöver rådigheten över 

marken beaktas.   

Punkt två i sammanfattningen behöver inarbetas i planbestämmelserna på ett acceptabelt sätt.  

När det gäller punkt tre i sammanfattningen så behöver det säkerställas att rekommendationer 

tas om hand i byggskedet. I samband med detta behöver även eventuella behov av framtida 

underhåll av kvarstående bergkonstruktioner tydliggöras för huvudmannen.  

Kommentar 

Den geotekniska utredningen har kompletterats inför granskning med bedömning avseende 

planerade förhållanden. 

Slänten i sydöst har ingått i den bergtekniska besiktningen. Inför granskning har detta 

tydliggjorts i rapporten. 

Inför granskning har punkt två i sammanfattningen av den bergtekniska besiktningen lagts till i 

plankartan genom en skyddsbestämmelse i kombination med villkor för startbesked för 

byggnader.  

Rekommendationen inför byggskedet, att om det efter eventuella 

bergschaktarbeten/sprängningar i området uppkommer nya bergskärningar skall dessa rensas 

på löst material och besiktigas av bergsakkunnig, framkommer genom att en upplysning har 

lagts till på plankartan. 

Både geoteknisk utredning och bergteknisk utredning har inför granskning kompletterats med 

tillkommande område för detaljplan.  



Granskningshandling 

16 

4.3.2 Polisen i Lerum 

Inkomna synpunkter från polisen berör ämnen att tänka på och är övergripande i sin form. 

Utöver kommentarerna önskar Polisen även synpunkter från kommunens säkerhetsavdelning i 

ärendet.  

• Parkeringsplatser för besökande bör finnas. Det behöver planeras hur cykel/moped

parkeringar ska vara utformade med tanke på att de oftast är stöldbegärliga. De bör vara

väl upplysta och under uppsyn från skolan.

• Offentliga platser runt om och i omedelbar anslutning till skolan och idrottshallen bör

planeras så att risken för tillhåll minskar.

• Offentliga platser bör vara väl upplysta men ändå inte upplevas mörkt dit ljuset inte når.

Det är viktigt att planera för olika möjligheter att ta sig till området, på eget sätt eller via

kollektivtrafik. Vägar, gator, gång- och cykelbanor bör vara väl upplysta och

markerade. Det är även viktigt att skapa en viss öppenhet intill gångvägar när det gäller

plantering av buskage och liknande.

• Lokalerna i skolan ska kännas trygga och det är viktigt att man i förväg tänker på och

gör riskbedömningar inför en eventuell PDV-situation (pågående dödligt våld) som

polisen kallar dem. Möjlighet till inlåsning, kommunikation och hur det ser ut vid varje

klassrum mm. Vid utformningen av skolgården bör det beaktas vilka kommer att

använda platsen och i vilket syfte på dygnets olika tider.

Kommentar 

Kommunen ska under arbete med projektering och utförande initiera kontakt med 

säkerhetsavdelningen.  

Kommunen instämmer i polisens synpunkter. 

4.3.3 Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende och bedömer att trafikförslaget inte påverkar 

statlig infrastruktur. Trafikverket har därför inga synpunkter på detaljplaneförslaget. 

4.3.4 Vattenfall 

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att 

erinra. 

4.3.5 Svenska kraftnät 

Svenska Kraftnät har tagit det av rubricerat ärende och har inget att erinra mot planförslaget. 

Svenska kraftnät har inte några ledningar i anslutning till aktuellt planområde och anser att detta 

ärende är avslutat och önskar inte medverka i det fortsatta remissförfarandet, förutsatt att det 

aktuella planområdet inte förändras. 

4.3.6 Skanova 

Svenska Kraftnät har tagit det av rubricerat ärende och har inget att erinra mott planförslaget. 



Granskningshandling 

17 

4.3.7 Västtrafik 

Man konstaterar att planförslaget innebär ändrade förutsättningar för kollektivtrafiken. 

Hållplatsen i Hallsås som finns idag är en vändhållplats. Hållplatsens framtida utformning 

kommer att påverkas av skolans upptagningsområde, andelen som förväntas cykla eller gå. Med 

tanke på skolans storlek samt att skolskjuts väntas nyttja hållplatsen innebär det att troligen att 

fler bussar behöver få plats under rusningstid.  

Västtrafik bedömer att det är möjligt att planens genomförande kommer öka antalet resenärer 

med kollektivtrafik i området. Behovsbilden kommer antagligen att förändras. Dock ser man att 

områdets höjdskillnader, men även avstånd och placering av utkanten av tätorten, utgör ett 

hinder för att nyttja andra transportslag än bil och moped.   

För att skapa goda förutsättningar för kollektivtrafiken ser Västtrafik att parkeringstalen noga 

analyseras och ställas i relation till närhet till hållplats.  

Västtrafik ser det som en risk att skolans läge och dess storlek kommer förstärka bilens position 

som överordnad gång, cykel och kollektivtrafik för de lite längre resorna. Västtrafik önskar att 

se åtgärder för att minska denna påverkan, som exempelvis mobilitetsåtgärder, grön resplan 

eller liknande med mål att tydligt förespråka det hållbara resandet.   

Kommentar 

Efter diskussion med Västtrafik har antalet hållplatslägen utökats till 2 stycken. 

Kommunen gör en parkeringsanalys som får ligga till grund för detaljutformningen. Om 

behovsbilden ändras i framtiden gällande utbudet av kollektivtrafik till Norra Hallsås så får 

detta lyftas enligt gängse rutiner. 

4.3.8 Swedavia 

Det aktuella området är beläget inom kontrollzonen för Göteborg Landvetter Airport, vidare 

utpekat i Trafikverkets precisering 2011, där influensområdet sträcker sig från 45 meter över 

marknivå och uppåt.  

Swedavia bedömer att det fortsatta arbetet med ärendet behöver därför ta hänsyn till 

influensområdet för flyghinder. Inför bygglov behöver bygglovsansökan innehålla en 

flyghinderanalys om byggnadsverket är högre än 20 meter över befintlig marknivå. Det gäller 

även för tillfälliga hinder så som master eller byggkranar.  

Swedavia bedömmer att området ej är berört av hinder för flygbuller för Göteborg Landvetter 

Airport.  

Kommentar 

Synpunkter noteras. 

4.3.9 Nordion Energi, inkl. Swedegas och Weum Gas. 

Swedgas har inga ledningar i närheten eller inom planområdet och har därav inget att erinra.   

4.4 Kommunala internremisser 

4.4.1 Miljöenheten Lerum 

Miljöenheten har granskat detaljplaneförslaget ur miljö- och hälsosynskyddspunkt och har 

följande synpunkter och kommentarer.  
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Buller 

Bullerutredningen visar att bullernivåerna för de boende längs skolvägen från Alingsåsrondellen 

till Backen ökar mellan 1 och 5 dB. Det går inte att utläsa från bullerutredningen hur långt ifrån 

vägen denna ökning är. Miljöenheten tycker att det ska utredas vilket som blir det totala 

bullervärdet för alla berörda bostäder längs vägen. Det bör också tas fram förslag på åtgärder 

där det behövs för att riktvärden för buller ska klaras. 

Markföroreningar 

I anslutning till norra delen har det funnits skjutbanor, som kan orsaka markföroreningar med 

bland annat med bly. Inom planområdet är det viktig att utreda föroreningssituationen då det 

kan vara påverkat av skjutbanans verksamhet. Det görs genom att låta utföra en miljöteknisk 

markundersökning som sedan får ligga till grund för om det behövs ytterligare utredningar och 

om det finns behov av sanering i området. En eventuell sanering behöver i så fall utföras innan 

området kan bebyggas. 

Kommentar 

Bullerutredningen har kompletterats med kartläggning av befintliga ljudnivåer längs 

Skogshöjden och det totala bullervärdet för bostäder längs vägen. 

En miljöteknisk markundersökning har tagits fram inför granskning.  

Dagvatten  

I dagvattenutredningen föreslår man att oljeavskiljare med filter kan anläggas vid parkeringar 

som en del av rening gällande dagvatten. Det är dock oklart i utredningen om det är den lösning 

som föreslås ihop med ytterligare rening eller om det kan bli den enda reningen. Avrinningen 

från området sker till Säveån och Lerån. Både Säveån och Lerån är recipienter som har hög 

känslighet enligt handboken för dagvattenhantering. En parkering med mindre än 25 platser 

behöver därmed minst medel reningsgrad, och om det är mer än 25 platser minst hög 

reningsgrad. Miljöenheten bedömer att en rening med enbart oljeavskiljare och filter är inte en 

godtagbar lösning eftersom det bara klarar låg reningsnivå. 

I utredningen anges att Torpdalsbäcken avleds till Lerån. Det stämmer inte, den rinner ihop med 

Häcksjöbäcken och sedan till Säveån och vidare ut till Aspen. 

Miljökvalitetsnormer för vatten Säveån redovisas i dagvattenutredningen. Det sker också 

avrinning till Lerån som också har egna MKN. De bör framgå.  

Planförslaget saknar en bedömning hur planen med dagvatten som uppkommer förhåller sig till 

och kan påverka de miljökvalitetsnormer som finns både för Säveån och Lerån. Det bör också 

göras en bedömning av hur den närliggande Torpadalsbäcken (Brattetjärnsbäcken enligt 

naturvårdsprogrammet), där den har klass 2, kan påverkas. Där anges att den är påverkad av 

övergödning, känslig för fortsatt tillförsel av näring. Värdefull fisk- och fågelfauna. Vissa delar 

har mycket högt skyddsvärde. 

Kommentar 

Inför granskning tydliggörs dagvattenutredningen att rening är föreslaget utifrån en 

kombination av regnbäddar, rening i diken, damm och brunnar med filter.  

Dagvattenutredningen tydliggörs inför granskning att Torpdalsbäcken rinner ihop med 

Häcksjöbäcken och sedan till Säveån och vidare ut till Aspen. 
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Dagvattenutredningen kompletteras och tydliggörs inför granskning avseende 

miljökvalitetsnormer. 

4.4.2 Bygglovsenheten  

Följande punkter bedömer bygglovsenheten som problematiska:  

1. Då planens syfte ”är att i största möjliga mån bevara naturlig topografi och vegetation 

inom planområdet och utveckla det som kvaliteter för skolans utemiljö...” noterar 

bygglovsenheten att det inte finns någon bestämmelse som reglerar markförändring 

eller bevarande av topografi och vegetation.  

Det är inte reglerat vart inom detta område byggnader lämpligen uppförs och i vilket 

antal. Markförändringar är inte reglerade. Förutsägbarheten för sakägare om 

byggnationens påverkan på omgivningen saknas. Bygglovsenheten konstaterar att 

bedömning om byggnader och användning skapar betydande olägenhet är svår att 

avgöra. Utredning om betydande olägenhet föreligger ska utredas i planskedet. 

Betydande olägenhet kan vara skuggning, buller, insyn eller annat. 

Saknar tydligare undersökning, ställningstagande och reglering kring markens 

utnyttjande, utformning och byggnaders utformning och placering. 

2. I intilliggande detaljplaner i Norra Hallsås har ambitiösa utformningsprogram, 

gestaltningsprogam eller arkitekturprogram som tagits fram och är knutna till 

detaljplanerna. De visar på ambitionsnivå och inriktning i detaljplanen. De blir ett 

hjälpmedel i hela processen och i bygglovsprövningen för att se att inlämnat förslag 

följer intentionerna. Bygglovsenheten noterar att denna detaljplan saknar ett 

motsvarande program. Vill man styra platsens utformning bör ett utformningsprogram 

kopplas till planen.  

3. Boverket rekommenderar nockhöjd eller totalhöjd. Dessa kan användas tillsammans 

med bestämmelse om största och minsta takvinkel. 

4. Eftersom det inte regleras hur marken får förändras skapas en oförutsägbarhet i hur 

höga byggnaderna kan bli. 

5. Saknar bestämmelse om byggnadshöjd för ”väderskydd för cykel och moped”. 

6. Begreppet komplementbyggnad beskrivs som ”byggnad som hör till ett småhus” enligt 

Termenologicentrum TNC: Plan- och byggtermer 1994. Begreppet ”uthus, förråd eller 

liknande” kan var en bättre term. 

7. Saknar bestämmelse om största byggnadsarea för väderskydd för cykel- och moped. 

8. Uppfattar begreppet väderskydd allt för oprecist. Det framgår inte om det är ett 

skärmtak, plank, en byggnad eller något annat. Precisering krävs. Bygglovsenheten 

uppfattar väderskydden som troligt bygglovspliktiga.   

9. Noterar att det saknas bestämmelser kring antal byggnader som får uppföras. Vill man 

styra antalet bör detta regleras i bestämmelse.  

10. I Lerums kommuns parkeringsnorm står: ”Det är parkeringsnormen som anger vad som 

är skälig utsträckning. Fastighetsägaren är alltså skyldig att ordna parkeringsutrymme 

på den egna fastigheten eller i närheten av denna.” Skolans och idrottshallens parkering 

sker inte inom den egna fastigheten. Parkeringen sker på allmänplats. 

Genomförandebeskrivningen behöver berätta hur detta fungerar och eventuella avtal 

som ska upprättas. 
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11. Det framgår inte i trafikutredningen hur många p-platser för bilar och cyklar man räknar 
att idrottshallen behöver.

12. Kan utläsa ur trafikutredningen att det finnas specifika höjder att ta hänsyn till för att 
vägförhållanden ska bli bra. Behöver dessa låsas bör det framgå i detaljplanen.

13. I detaljplanens bestämmelser står: ”Huvudentré ska utformas som torgmiljö”. 
Bygglovsenheten saknar tydliga definitioner kring begreppen huvudentré och torgmiljö. 
Det finns inte reglerat antal eller placering av dessa huvudentréer och torgmiljöer.

14. Anser att det finns en otydlighet i vilka platser/områden/ytor som reserveras/behövs för 
att kunna uppfylla de krav på rening och fördröjning som dagvattenutredningen pekar 
på. Då större delen av skolområdet får bebyggas med byggnader skulle den/de platser 
som är lämpade för fördröjning/rening kunna bebyggas om det inte pekas ut/reserveras.

15. Dagvattenutredningen är baserad på en tänkt plushöjd för skolans entrévåning på cirka 

+81 möh. Den höjden är inte fastställd i detaljplanen. OM denna höjd ändras kommer 
utredningen att behöva göras om. Ett sådant omtag måste i så fall ske under 
detaljplanens framtagande. I bygglovskedet kan inga dagvattenutredningar krävas in.

16. Marken är normalriskområde. Osäker om det ska nämnas eller ej på plankartan.

17. Det framgår inte om någon beräkning har gjorts kring det buller som skolan bedöms 
alstra, genom exempelvis trafik inom kvarteret och barnlek.

18. Det står i genomförandebeskrivningen: ”Inom den mark som utgör kvartersmark för 
skola tillåts även teknisk anläggning i form av transformatorstation”. Bygglovsenheten 
saknar lämplig placering för transformatorstation inom planområdet.

19. Ser ett behov av att tydliggöra ansvarsroller för åtgärder på allmänplatsmark gällande 
drift och underhåll. Bygglovsenheten ser ett behov av att tydliggöra ansvarsroller för 
åtgärder inom kvartersmark gällande uppförande, drift och underhåll.

20. Uppmärksammar vidare formella oklarheter där exempelvis plankartans bestämmelser 
och texten i planbeskrivningen inte stämmer överens samt en felskrivning på plankartan.

Kommentar 

1. Inför granskning har plankartan förtydligats och mark och vegetation styrs och skyddas

i större utsträckning. Även en planbestämmelse för byggrätten har tillkommit för att

tydliggöra vikten av att anpassa bebyggelsen till platsen.

Inför granskning har plankartan tydliggjorts avseende vart inom planområdet som

byggnader lämpligen uppförs, genom en mer avgränsad byggrätt.

Inför granskning har planbestämmelser tillkommit inom särskilda ytor inom skolans

fastighet som inte får bebyggas.

2. Inför granskning har kommunen arbetat fram en Gestaltningsstrategi som underlag till

detaljplanen och hjälpmedel i den fortsatta processen. Syftet är att visa kommunens

viljeriktning den nya F-9 skolan som planeras. I Gestaltningsstrategin beskrivs

kommunens viljeriktning utifrån ett antal rubriker.

3. Inför granskning justeras reglering av byggnadens höjd till nockhöjd.

4. Inför granskning har byggrättens yta avgränsats tydligare. För byggrätten har en

planbestämmelse tillkommit för att tydliggöra vikten av att anpassa bebyggelsen till

platsen ”Stor hänsyn ska tas till berghällar och naturmark. Den naturliga marknivån
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ska i möjligaste mån behållas”. Detta tillsammans med en föreskriven högsta nockhöjd 

syftar till att öka förutsägbarheten av kommande skolbyggnad.  

5. Det bedöms inte nödvändigt med bestämmelse om nockhöjd för skärmtak. 

6. Inför granskning justeras benämningen komplementbyggnad till uthus, förråd eller 

liknande. 

7. Det bedöms inte nödvändigt att styra största byggnadsarea för skärmtak. I plankartan 

anges att utöver angiven byggnadsarea för huvudbyggnad, uthus, förråd eller liknande 

får skärmtak för cykel- och mopedparkering uppföras. 

8. Inför granskning justeras benämningen väderskydd till skärmtak. 

9. Största tillåtna byggnadsarea beskrivs genom ”huvudbyggnader” för att möjliggöra att 

skolan upplåtes i flera huvudbyggnader. Ytterligare precisering än då bedöms inte 

nödvändigt. 

10. Genomförandebeskrivningen har tydliggjorts inför granskning avseende parkering för 

skolan och idrottshallen.  

11. Trafikutredningen har tydliggjorts inför granskning angående idrottshallens 

parkeringsbehov. 

12. Plankartan kompletteras inför granskning med reglering av största tillåtna lutning för 

angöringsvägar till skolan. 

13. Planbestämmelse om torgmiljö tas bort inför granskning. 

14. Inför granskning har område som bedöms lämpligt och nödvändigt för placering av 

dagvattendamm kompletterats på plankartan. I övrigt bedöms det inte nödvändigt att 

styra dagvattenåtgärder i plankartan. 

15. Framtagen dagvatten- och skyfallsutredning visar en möjlig lösning på hantering av 

dagvatten och skyfall utifrån det byggnadsförslag som nu ligger framme. Synpunkten 

noteras. 

16. Det bedöms inte nödvändigt att ha en upplysning om normalriskområde för markradon. 

17. Bullerutredningen har kompletterats och tydliggjorts inför granskning. 

18. Inför granskning har ett E-område lagts till på plankartan. 

19. Kommunen ansvarar för drift och underhåll inom hela planområdet, eftersom det är 

kommunalt huvudmannaskap på allmän plats och skolan är tänkt att vara en kommunal 

skola. Det bedöms inte lämpligt att i detaljplanens genomförandebeskrivning styra vilka 

kommunala enheter som ansvarar för vad. 

20. Inför granskning ses angivna felskrivningar och oklarheter över. 

4.4.3 Miljöpartiet de gröna 

Partiet tar avstånd från 1000 elevers skola. Önskar hellre ett alternativ som innebär två mindre 

skolor med 2 paralleller F–6 på Aspenäs, Knappekulla och Norra Hallsås och 7–9 på 

Torpskolan. Särskolan bör vara kvar på Knappekulla, eventuellt kan särskolans högstadium 

flyttas till Torpskolan. Detta ligger till grund från följande punkter:  

1. Ifrågasätter behovet av 1000 nya elevplatser. Prognosen säger en ökning med 1070 

elever på 10 år i hela kommunen. Ungefär hälften av den prognostiserade ökningen av 

elever i hela kommunen beräknas ske i Norra Lerum. De närmaste fem åren är det 
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beräknade tillskottet i Lerums kommundel 180 elever, varav ungefär hälften av det 

antalet sker i norra Lerum. 

2. Ser gärna att skolan är en F-6 skola och 2- till 4-parallell då man bedömer att det

fungerar bättre i förhållande till organisation och beräknat elevantal.

3. Mindre skola innebär lägre investering och lägre årshyra.

4. En större skola innebär större upptagningsområde och därmed längre avstånd för en del

elever. För 1000 elever så anser man att närområdet för skolan inte räcker till. För att

elevantalet ska räcka till stänger man ner Knappekulla, till följd av att dessa elever

kommer behöva transportera sig till Norra Hallsås. Man anser att detta är

kapitalförstöring. Vidare ifrågasätter man trafikutredningens figur tre där man anser att

dessa områden ej genererar 1000 elever.

5. Den kraftigt ökade trafiken kommer att medföra buller och avgaser och luftföroreningar

som följd. Mer trafikrörelser än vad trafikutredningen anger, utredningen saknar alla

bilresor där föräldrar skjutsar sina barn. Utredningens särskoletransporter bedöms vara i

underkant.

6. Kommunens kommunikation med elever, föräldrar och allmänhet har varit bristande.

Det bör ha kommunicerats motiv till förslaget där heller inga alternativa förslag har

kommunicerats.

7. Kostnad för tillbyggnation av Torpskolan behövs för att se helheten.

8. Idag finns det tre skolor i området med 1500 elever sammanlagt. Framlagt förslag

räcker för befintliga elever och alltså kan befintliga skolor läggas ned.

9. Med F-6 räcker gymnastiksal. Även vid Torpskolan vill man bygga idrottshall. Onödigt

om man har 7–9 med 500 elever.

10. Nuvarande skolkapacitet inom området norra Lerum behöver utökas för att möta det

ökade antal elever i kommunen. Dock väntas Norra Lerum öka med max 200 elever på

10 år.

11. Exploateringen av området innebär att ekosystemtjänster försvinner:

- Möjligheten att skydda och stärka befintliga naturområden för friluftsliv.

- Möjligheten för naturpedagogik nära förskolan för förskolebarn försvinner.

- Problem med dagvattenhantering på grund av borttagande av träd vilket dessutom får

konsekvenser för det närmaste boende på gatorna i området.

Kommentar 

1. Se förvaltningens övergripande svar punkt 1 under 5 Gemensamma kommentarer på 
inkomna synpunkter

2. Det finns ett politiskt beslut från 2016 (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, det vill säga cirka 3 

paralleller per klass. Därefter finns fler politiska beslut för Norra Hallsås med samma 

inriktning.

3. För att effektivisera organisation och verksamhet behöver enheten vara minst 500 
elever (gärna större). Hyran blir lägre om investeringen är lägre men att bygga två 
skolor blir dyrare än att bygga en större både ur ett hyresperspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv. Flexibiliteten ökar också i en större enhet, liksom möjlighet att 
anpassa till enskilda elevers behov, så som elevhälsan.
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4. Knappekullaskolan kommer att stå kvar, enligt kommunstyrelsens beslut 2018-10-17

(KS18.980 paragraf 308) och användas på det sätt som funkar bäst för kommunens 

behov. Hur är ännu inte fastlagt. Det kan behövas lokaler för till exempel 

vuxenutbildningen, evakuering under tiden andra grundskolor byggs om eller när 

gymnasiet byggs.

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.

5. Trafikutredningens beräkning av trafikmängder utgår från Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg. Trafikverkets trafikalstringsverktyg utgår från antal elever på 
skolan, var i kommunen skolan ligger, hur gång- och cykelvägnätet ser ut (kontinuitet, 
kvalitét och topografi), hur utbudet av kollektivtrafik i närområdet och i övriga tätorten 
ser ut med mera. För låg- och mellanstadium antas cirka 18 procent av resorna vara 
arbetsresor (skolpersonal), resterande hämta/lämna. Högstadium är i verktyget 
sammanslaget med gymnasium och antas ha 10 procent arbetsresor (personal), resten 
är hämta/lämna eller elever som själva kör till skolan. Eftersom denna skola inte har 
några elever över 18 år kommer ingen köra personbil. Mopedbilar för elever över 15 år 
blir dock allt vanligare, så utvärderingen antas stämma bra.

6. Det har funnits ett flertal tidningsartiklar om den nya skolan i Norra Hallsås de senaste 
åren. Utöver det har en offentlig debatt förekommit i kommunstyrelsen. År 2020 
kommunicerades kommunens arbete med detaljplan för ny skola samt tidplan för färdig 
skola till föräldrar på Knappekullaskolan.

7. Kostnaden för tillbyggnation av Torpskolan framgår av kommunens investeringsbudget.

8. Verksamheten i Knappekullaskolan flyttas till nya ändamålsenliga lokaler i den nya 
skolan i Norra Hallsås och till den om- och tillbyggda Torpskolan. Enligt 
kommunstyrelsens beslut, 2018-10-17 (KS18.980 paragraf 308), ska inte 

Knappekullaskolan rivas eftersom kommunstyrelsen ser ett behov av Knappekullaskolan 

även i framtiden.

9. En fullstor idrottshall krävs om alla dessa elever ska få sin undervisningstid i ämnet 
idrott. En fullstor hall som kan delas i två delar för skolundervisning. En fullstor 
idrottshall ger också möjlighet till en aktiv fritid för föreningslivet på kvällar och 
helger.

10. Se förvaltningens övergripande svar punkt 1 under 5 Gemensamma kommentarer på 
inkomna synpunkter

11. Inför granskning har en ekosystemtjänstanalys tagits fram inom arbete med 
detaljplanen.4.4.1 Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) 

RSG har tidigare deltagit i ärendet med förhandsinformation gällande förutsättningar och krav 

inom deras verksamhetsområde, yttrandet daterat till 2019-07-16. RSG bedömer att 

brandvattenförsörjningen behöver säkerställas i planområdet genom utbyggnad av befintligt nät. 

Har i övrigt inget att erinra mot planen. RSG har tagit del av rubricerad handling och har gjort 

följande överväganden. 

Med avseende på skolan planerade storlek och området nivåskillnader hade det varit positivt för 

räddningstjänsten med en extra tillträdesväg för området. Om möjlighet finns för att göra GC-

bana som ansluter till skolan i öst tillgänglig för räddningstjänsten ges möjlighet att ansluta till 

skolområdet från två håll.  



Granskningshandling 

24 

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

Befintligt nät bör byggas ut och brandpost för anordnas inom planområdet, högst 125 meter 

ifrån byggnadens entré. 

RSG har inte identifierat några riskkällor i detaljplanens direkta närhet med avseende på 

transportled för farligt god eller tillståndspliktig hantering av brandfarliga och explosiva varor. 

Kommentar 

Planerad GC-bana från nordöst kommer att vara möjligt för Räddningstjänsten att använda till 

skolan.  

Brandvattenkapacitet finns i det befintliga nätet i Norra Hallsås. En brandpost kommer att 

anordnas inom planområdet högst 125 meter ifrån skolbyggnadens entré.  

4.5 Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster 

4.5.1 BRF Kring Alles Gård 

Sammantaget anser bostadsrättsföreningen att trafikfrågorna har hanterats på ett otillräckligt sätt 

i planförslaget.  

• Motsätter sig planförslaget då det inte innehåller åtgärder för att säkerställa en säker 
trafikmiljö varken för eleverna när de ska ta sig till och från skolan söderifrån eller för 
de boende främst i Torpadal och Hallsås som kommer att drabbas av en kraftigt ökad 
trafikbelastning.

• Hänvisar till trafikutredningens föreslagna åtgärder för att skapa trafiksäkra skolvägar 
och de hastighetsdämpande och kapacitetsbegränsande åtgärder som föreslås för att göra 

det mindre attraktivt för fordonstrafik på vägnarna Krins-alles väg och Richters väg. 

Anser att det ej framgår i planhandlingen hur detta ska säkerställas. Kommunen borde 

redogöra för hur detaljplanen ska säkerställa att det kan ordnas en god trafikmiljö även 

längs med förbindelserna söderifrån genom Hallsås.

• Vidare utgår både trafikutredningen och trafikbullerutredningen ifrån ett scenario där 
samtliga transporter med bil (cirka 1250 fordon/dygn som härför sig till planområdet) 
kommer att köras via huvudvägen (Skogsvägen och Bergslingan). Varken utredningarna 
eller planförslaget tar höjd för risken att många förare kommer att välja den gena 
tillfartsvägen genom Hallsås.

• Föreningen har påtalat för kommunen vid ett flertal tillfällen att det till exempel på 
sträckan från korsningen Kring-Alles väg/Richerts väg till Rotebergets förskola behövs 
farthinder för att ta ned hastigheten som ofta är långt över hastighetsbegränsningen.

• De hastighetsmätningar som gjorts av kommunen anses inte vara representativa då de 
har genomförts under för kort tid under perioder som inte speglar hur verkligheten ser 
ut. Den stora lådan med mätutrustning som syns så tydligt på långt håll verkade också 
ha en hastighetsdämpande effekt då många körde långsammare än vanligt. Det är inte 
heller medelhastigheten som är relevant, utan de som kör för fort. Blomlådor som 
nämns ska inte ses som en permanent, fungerande lösning.

• Föreningen ser en risk att ett ökat antal elever kommer att gena genom skogen från 
Kring-Alles väg upp till Torpadal. Redan idag används denna stig, bland annat av elever 
som går på Torpskolan och bor i Torpadal eller Norra Hallsås. Ibland genar folk över 
föreningens mark vilket stör de som bor närmast. För att undvika ökad gångtrafik över
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vår mark bör kommunen anlägga en stig eller gångväg en bit bort från vår fastighet in 

på Soltorpsvägen. 

Kommentar 

Se förvaltningens övergripande svar punkt 5 och 6 under 5 Gemensamma kommentarer på 

inkomna synpunkter, angående detaljplanens påverkan på Hallsås och Torpadal samt 

säkerställande och genomförande av föreslagna trafikåtgärder i trafikutredningen.  

Kommunen bedömer att hastighetsmätningar har gjort enligt de rutiner som finns och att 

medelhastigheten är representativ. 

I samband med byggnation av skolan kommer en koppling upp till skolan att anläggas från 

gång- och cykelvägen mellan Gatekullen och Torpadalsbacken. 

4.5.2 Sakägare 1 

Anser att de befintliga skolorna kan avlastas genom att skapa en F-5 skola i Norra Hallsås med 

en maxkapacitet på 500 elever.  

Påpekar att det endast finns en tillfartsväg till skolan och lyfter trafikalstringens påverkan på 

framkomligheten. Anser det problematiskt att ej kunna ta sig fram snabbt i den ökande trafiken.  

Bedömer att endast en tillfartsväg innebär betydande svårigheter för utryckningsfordon.  

Påpekar att transporter till skolan kommer vara fördelat över dygnet och vara konstant. 

Ifrågasätter miljökonsekvenserna av detta men även trafikkonsekvenserna för de boende i 

området. Anser att vägens utformning och lutning kommer bidra till ökad miljöpåverkan, men 

även bullernivåer, då fordon bland annat tvingas gasa och bromsa för diverse farthinder. Anser 

att placering av en skola högt på ett berg ej kommer minska bil- och transporttrafik. Beskriver 

hur den ökade trafiken kommer påverka boende negativt gällande trafiksäkerhet där man lyfter 

fram främst barns utsatthet i frågan.  

Framhåller att den biologiska mångfalden kommer utsättas för kraftig påverkan. Det bedöms att 

detta sammantaget ej går i linje med Lerum som ledande miljökommun.  

Påpekar att när Norra Hallsås projekterades beskrevs det att det skulle vara ett område på 

naturens villkor med orörda skogsområden och rekreation för boende. En stor skola i mitten, där 

området idag används för rekreation, anses förstöra dessa värden. Ifrågasätter hur det går att 

skapa en skola på naturens villkor där höjdskillnader tas i beaktning när man antagligen måste 

spränga för att göra plats.    

Kommentar 

Se förvaltningens övergripande svar punkt 1 och 2 under 5 Gemensamma kommentarer på 

inkomna synpunkter. 

Trafikbelastningen längs Skogshöjden, mellan Alingsåsrondellen och aktuellt planområde, har 

utretts inom detaljplanens trafikutredning och dessa har utgått från Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg. Resulterande belastningsgrader är långt från gränsvärdet.  

Räddningstjänsten är en remissinstans under detaljplanearbetet och kommunen tar del av 

Räddningstjänstens synpunkter. 

Framtagen trafikutredning och bullerutredning studerar detaljplanens påverkan utifrån 

platsens förutsättningar, så som läge och nivåskillnader. Flertalet trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder planeras, där även kapaciteten för gång- och cykelvägnätet förbättras. Kommunen 

kommer föra en dialog med Västtrafik angående ökat antal turer med kollektivtrafik till 

området. För en del elever kan avståndet till nya skolan bli längre än nuvarande skolor men för 
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många elever blir avståndet kortare, vilket ökar förutsättningarna för att gå och cykla till 

skolan.  

Inför granskning har en ekosystemtjänstanalys tagits fram inom arbete med detaljplanen för att 

tydliggöra detaljplanens påverkan på ekosystemtjänster, så som biologisk mångfald.  

Inför granskning har plankartan tydliggjorts avseende var inom skolans fastighet det är tillåtet 

att uppföra byggnad. Det har även tillkommit planbestämmelser som syftar till att bevara 

naturmarkskaraktär inom skolans fastighet. Kommunen här därtill tagit fram en 

gestaltningsstrategi som anger kommunens viljeinriktning för den nya skolan och utgör en 

bilaga till detaljplanen och ett stöd i den fortsatta processen. 

4.5.3 Sakägare 2 

Anser att det har tagits dålig hänsyn till trafikflöden till den nya skolan och att plats för 

avlämning av elever är ett önskvärt scenario men ej realistiskt. Anser det mer sannolikt att 

genvägar kommer att skapas genom Torpadal eller Hallsås via Gatekullen. De branta backarna 

upp till skolan är anledningen till att dessa gena vägar kommer skapas. Påpekar att det redan 

idag sker en markant ökning av trafik och uttrycker oro för att skolan kommer bidra med 

ytterligare ökning av bilar, mopeder, mopedbilar, cyklar och gående. Lyfter svårigheterna med 

att tillhandhålla säkerhet på trånga, kurviga, branta gator likt Gatekullen där vändplatsen och där 

det finns många utfarter.  

Uttrycker oro ur miljösynpunkt och ur trafiksäkerhetssynpunkt. Ifrågasätter trafiksäkerheten för 

barn och unga med hänsyn till höga hastigheter för cyklar och fordon. Vidare att 

nytillkommande trafik till skolan ska samsas på dessa vägar, vilket kommer bidra till försämrad 

boendemiljö för Gatekullen.         

Lyfter att aktuellt planområde används för rekreation idag. 

Upplever i dagsläget problematik med dagvattenhantering och ifrågasätter täthet i föreslagna 

diken och dammar. Det uttrycks en oro för att kommunen ej kommer hantera skötsel på ett 

adekvat sätt då det redan idag anses brista. Önskar ett förtydligande i hur vattnet kommer ledas, 

var diken tar slut och var huvudledningar tar vid. Påpekar att nedtagning av träd kommer öka 

och bidra till större vattenflöden där man anser utredningen ej tar höjd för detta i befintliga 

vattendrag. Ställer sig undrande till om det finns risk för fastigheter att ta skada om 

vattenflödena ökar.  

Kommentar 

Se förvaltningens övergripande svar punkt 3 och 5 under 5 Gemensamma kommentarer på 

inkomna synpunkter. 

Inom detaljplanearbetet tas en dagvattenutredning fram. Dagvattenutredningen studerar 

framtida flöden med ändrad markanvändning och åtgärder dimensioneras för att inte öka 

belastning nedströms. 

Kommunen noteras synpunkten om brister i skötseln.  

4.5.4 Sakägare 3 

Påtalar att aktuellt planförslag hindrar den naturliga accessen till naturområdet som ligger i direkt 

anslutning till fastigheten. Lyfter att man valt att bosätta sig i området på grund av närheten till 

naturen och anser att ett bevarande av naturen bör vara en självklarhet då Norra Hallsås utvecklats 

med devisen om att ”bygga på naturens villkor”.  
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Hänvisar till att större hänsyn bör tas till rekreationsutredningens rekommendationer. Anger 

positiva effekter av att placera skolan i den norra/centrala delen av planområdet, så som att 

Räddningstjänsten kommer lättare åt, bättre tillgänglighet från besöksparkering, bevarande av 

befintliga rekreationsstigar, minskade negativa effekter för boende i Torpadal, tillgängligheten 

till spåren Häcksjön/Tösjön finns kvar, man styr bort trafikflöden från Kring Allés 

väg/Gatekullen/Torpadal, behållande av en spridningslänk för djur och natur i nord/sydlig 

riktning och skogsområdet i de södra delarna bevaras. 

Påpekar att skolans placering begränsar tillgängligheten till kringliggande naturområden, bland 

annat stigarna kring Häcksjön/Tösjön. 

Påtalar att det är många elever från gymnasiet som orienterar inom området där skolan planeras 

och anser att man i stället bör bevara och utveckla befintliga stigar. Understryker att skogsområdet 

i direkt anslutning till deras fastighet används flitigt som lekområde av förskolebarn och av de 

barn som bor i Torpadal och Hallsås.  

Lyfter att bostadshuset är utformat med ett stort fönster i syfte att bidra till naturupplevelse och 

att ett uppförande av skolbyggnaden skulle innebära att utsikten försvinner och en obekväm insyn 

i huset uppstår. Yttrande uttrycker oro över uppförande av ett fungerande insynsskydd då det idag 

finns en svacka mellan fastigheten och den planerade skolbyggnaden. Undertecknad hänvisar 

vidare till trafikutredningen som rekommenderar att man behåller vegetation som barriär mellan 

skolans område och befintliga bostäder för att minska det visuella intrycket och till viss del 

ljudnivåerna. 

Påtalar att planområdet innehåller ett varierat fågelliv och att de bland annat brukar se hackspett, 

svartvit flugsnappare och grönsångarna som också är noterade i artinventeringen av fåglar och 

groddjur. Lyfter att de ibland ser rådjur och älg direkt utanför sitt fönster. 

Påtalar att skolans placering kommer att bidra till ökade ljudnivåer vad gäller leveranstransporter, 

biltrafik och ljudnivån från skolgård och elever. Hänvisar också till trafikutredningen som påtalar 

att en större andel än normalt av eleverna kommer åka moped då skolan placeras på en höjd. 

Påtalar att de sedan tidigare planerat sin tomt för att i framtiden kunna stycka av och bygga ut 

men att detta inte är ett alternativ om skolan placeras i direkt anslutning till tomtgränsen vilket 

resulterar i att hälften av tomten blir obrukbar. Yttrande anser att nuvarande förslag kommer att 

påverka värdet av deras fastighet negativt. 

Anser att de planerade tillfartsvägarna för cykel- och mopedtrafik kommer innebära en ökad 

belastning utanför deras fastighet och hänvisar till att den planerade gång- och cykelbanan mellan 

Gatekullen och Norra Hallsås är för brant för att klassas som cykelbana. Yttrande uttrycker oro 

över att elever kommer att ta vägen via Torpadalsbacken väster om skolan, intill egen fastighet 

vilket på grund av skymd sikt påtalas bidra till en ökad olycksrisk.  

Påtalar felaktig information i trafikutredningen om hastigheten på Torpadals vägnät. Yttrande 

påtalar att den faktiska hastigheten i kombination med att vägnätet består av grusvägar och saknar 

gång- eller cykelbana kommer att innebära en osäker miljö för elever att ta sig fram på. Påtalar 

vidare att Torpadals vägnät drivs av en vägsamfällighetsförening som inte har resurser för att 

skapa en säker trafikmiljö. 

Anser att man i trafikutredningen inte tagit hänsyn till ökad trafikbelastning som påverkar 

kringliggande vägar och till följd säkerheten för cyklister och fotgängare. 

Anser att kommunen bör ta bort vägbommen mellan Skogshöjden och Torpadalsstigen samt 

anlägga en ny anslutning till Häradsvägen för att möjliggöra ett bättre trafikflöde och säkrare 

gång- och cykelvägar vilket också skulle avlasta trafik på Höjden men även Torpadal. 
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Påpekar att Räddningstjänstens enda tillfartsväg till skolområdet är via Norra Hallsås samt att 

skolan endast nås via Skogshöjden. Yttrande hänvisar också till att vägarna i Torpadal och 

gångvägen från Gatukullen är för branta för brandkåren, vilket tidigare är känt hos kommunen. 

Yttrande hänvisar till trafikutredningen som anger att räddningstjänsten måste ha åtkomst till 

samtliga byggnader inom området, vilket inte uppnås söder ifrån i gällande förslag. 

Anser att en F-6 skola vore mer lämpligt inom området och att dessa elever är i större behov av 

utelek och närhet till naturen jämfört med äldre barn som prioriterar närheten till bibliotek, 

centrum och kollektivtrafik. Uttrycker en önskan om att kommunen ska ta ett helhetsgrepp kring 

Knappekulla, Gymnasiet och Lerums Arena och hänvisar till att det är ett centralt läge som skulle 

kunna användas till skola för årskurs 7-9 och särskola. 

Kommentar 

Se förvaltningens övergripande svar punkt 4 och 5 under 5 Gemensamma kommentarer på 

inkomna synpunkter.  

Planförslaget medför att gångstigar försvinner inom den yta som planläggs som kvartersmark 

för skola, gata och parkering. Planförslaget möjliggör för fortsatt tillgänglighet till stigar mot 

Häcksjön, delvis genom bevarande gångstigar och delvis genom gång- och cykelbana samt 

gångpassage över förlängningen av Skogshöjden.  

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. Sammantaget bedömer kommunen att påverkan på förskolornas 

möjligheter att nyttja planområdet får anses vara acceptabel.  

Inom detaljplanearbetet har både naturvärdesinventeringar och artinventeringar tagits fram. I 

utredningarna framgår resultat och en bedömning av planförslagets konsekvenser, vilka har 

bedömts som acceptabla.  

Det stämmer att ljudnivån längs Skogshöjden kommer att påverkas negativt som följd av den 

trafik som skolan genererar. En trafikbullerutredning har tagits fram inom arbete med 

detaljplan och resultatet visar att inga riktvärden överskrids.  

Se förvaltningens övergripande svar 3 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, om att den nya skolan tar i anspråk ett värdefullt natur- och rekreationsområde. 

Inför granskning har detaljplanen justerats så att det längs planområdets västra sida planläggs 

allmän naturmark om 10 meter mellan skolans fastighet och intilliggande fastigheter.   

Räddningstjänsten är en av de remissinstanser som kommunen samråder med inom 

detaljplanearbetet. Räddningstjänsten kommer kunna nyttja gata från nordväst och gång- och 

cykelbana från nordöst. 

Se förvaltningens övergripande svar punkt 1 och 2 under 5 Gemensamma kommentarer på 

inkomna synpunkter.  

4.5.5 Sakägare 4 

Samma yttrande som 4.5.3 Boende, gemensamt yttrande, Gatekullen 

Kommentar 

Se kommentar för yttrande 4.5.3. Boende, gemensamt yttrande, Gatekullen  
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4.5.6 Sakägare 5 

Samma yttrande som 4.5.3 Boende, gemensamt yttrande, Gatekullen  

Utöver det gemensamma yttrande har även ett enskilt yttrande inkommit från ytterligare boende 

på  Gatekullen.. 

Yttrande hänvisar till förslagets dagvattenhantering och påtalar att boende i området ovanför och 

runt Gatekullen genom åren har haft påtagliga problem med vattenflödet som trycks ut genom 

berget och forsar ner längs sluttningen och vägar. Yttrande befarar att öppna diken, svackdiken 

och dammar inte kommer underhållas i den omfattning som krävs för att säkerställa en god 

avrinning. Undertecknad framhäver också att nedtagning av skog runt byggnaderna innebär 

betydligt större vattenflöden eftersom träd hjälper till att absorbera vatten. 

Yttrande påpekar att Torpadalsbäcken och Säveån beskrivs som större avrinningsvägar och 

påtalar att det är välkänt att Lerums centrum redan nu har problem med höga vattenflöden i Säveån 

vid vanlig snösmältning. Undertecknad ställer sig därför frågande till hur det påverkar 

rasriskområden vid Säveån och påpekar också att det är oklart hur Torpadalsbäcken klarar ökade 

vattenflöden. 

Undertecknad hänvisar vidare till ett citat ur inkommen namninsamling som framhäver att 

bristfällig hänsyn har tagits till kommunens egna utredningar vid planeringen av skolan samt att 

trafikutredningen innehåller direkta felaktigheter och inte är tillräckligt djupgående för att ligga 

till grund för en etablering/investering i denna storleksordning. 

Yttrande anser att trafikutredningen är otillräcklig för att besluta om uppförandet av skolan. 

Yttrande hänvisar till att områdets kuperade natur och placering i utkanten av upptagningsområdet 

begränsar möjligheten att skapa effektiva och säkra trafikflöden samt att gång- och cykelbanan 

från söder kommer bli för brant för att kunna klassas som cykelbana. Yttrande anser också att de 

långa och branta cykel- och gångvägarna kommer innebära att fler elever får skjuts till skolan 

vilket innebär ökad miljöbelastning som följd. Yttrande understryker att det finns en möjlighet att 

man väljer alternativa avlämningsplatser för sina barn som ligger mer lättillgängligt och hänvisar 

till att man i utredningen tar för givet att all biltrafik sker via Norra Hallsås vilket yttrande ställer 

sig tveksam till. 

Yttrande påtalar att cykel- och mopedtrafiken kommer välja färdväg via Torpadals vägområde 

samt att dessa vägar har en hastighetsbegränsning på 70 km/tim, inte 20 km/tim som det står i 

trafikutredningen. Yttrande hänvisar till trafikutredningen som beskriver att en större andel av 

eleverna kommer att åka moped på grund av skolans placering på en höjd och understryker att det 

finns en risk för att en del väljer vägen genom Torpadal. Yttrande hänvisar till att vägarna är 

smala, krokiga och inte anpassade för blandtrafik vilket kommer innebära ökad olycksrisk. 

Yttrande påtalar att Torpadals vägnät drivs av en privat vägförening som inte har resurser för att 

skapa en säker trafikmiljö. 

Yttrande framhäver vidare att Gatekullen inte är öppen för genomfart och att den östra delen av 

Gatekullen är en återvändsgränd utan vändzon. Den västra delen av Gatekullen utgör 

återvändsgränd med liten vändzon. 

Yttrande hänvisar till citat från rekreationsutredningens förslag till skydds- och 

kompensationsåtgärder som beskriver att skolans placering i planområdets södra spets stänger 

tillgängligheten till omgivande naturområden för boende i närheten samt att tillgängligheten till 

stigarna kring Häcksjön/Tösjön försvåras för boende i Hallsås och att populära grönområden 

försvinner. Ur citatet framhävs också att förslaget inte ger tillräckligt utrymme för skogsskärmar 

mellan skolområdet och boende i Torpadal och Gatekullen. 

Kommentar till det gemensamma yttrandet 
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Se förvaltningens övergripande svar punkt 3 och 5 under 5 Gemensamma kommentarer på 

inkomna synpunkter. 

Inom detaljplanearbetet tas en dagvattenutredning fram. Dagvattenutredningen studerar 

framtida flöden med ändrad markanvändning och åtgärder dimensioneras för att inte öka 

belastning nedströms. 

Kommunen noteras synpunkten om brister i skötseln.  

Kommentar till det enskilda yttrandet  

Dagvatten- och skyfallsutredningen och föreslagna lösningar inom detaljplanen har tagits fram 

utifrån att inte belasta dagvattensystemen nedströms samt skydda nedströms belägna områden 

vid skyfall. Utredningen har uppdaterats inför granskning. 

Inför granskning har trafikutredningen uppdaterats och kompletterats angående påverkan på 

omgivande områden. Därtill har det tydliggjorts i trafikutredningen vilka åtgärder som föreslås. 

I detaljplanens genomförandebeskrivning anges vilka trafikåtgärder kommunen avser göra 

inför ett antagande av detaljplanen och inom ett par år efter att skolan öppnat. Dessa åtgärder 

syftar till att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samtidigt som Skogshöjden 

förblir det mest attraktiva och effektiva alternativet för motordrivna fordon som ska till och från 

skolan. 

Se förvaltningens övergripande svar 4 5 Gemensamma kommentarer på inkomna synpunkter, 

angående rekreationsutredningen. 

Inför granskning har detaljplanen justerats så att det längs planområdets västra sida planläggs 

allmän naturmark om 10 meter mellan skolans fastighet och intilliggande fastigheter. Utöver 

detta har planbestämmelser tillkommit, bland annat inom skolans västra del, för att bevara 

naturmarkskaraktär och hindra uppförande av byggnad i det läget. 

4.5.7 Sakägare 6 

Samma yttrande som 4.5.3 Boende, gemensamt yttrande, Gatekullen  

Kommentar 

Se kommentar för yttrande 4.5.3. Boende, gemensamt yttrande, Gatekullen 

4.5.8 Boende 1, sakägare 

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

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

kommunen om att kringliggande skogsmark utgjordes av ”prickad mark” och därmed inte skulle 

tillåtas att bebyggas. Undertecknad framhäver vidare att en utbyggnad enligt det nya förslaget 

med skola och idrottsanläggning samt en hög trafikerad väg intill deras boende inte alls stämmer 

överens med hur området tidigare var planerat och är långt ifrån anledningen till att de valt att 

bosätta sig i området. Påpekar vidare att naturen förstördes då den nya räddningsvägen byggdes. 

Undertecknad hänvisar vidare till hälsoaspekter såsom astma- och lungproblem och understryker 

att en högtrafikerad väg inte bara dagtid, utan även kvällstid och helger för skola och 

idrottsanläggning påverkar hälsan negativt och bidrar till en kraftig risk för försämring, både för 

vuxna och barn. 

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

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

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

Se förvaltningens övergripande svar 3 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, om att den nya skolan tar i anspråk ett värdefullt natur- och rekreationsområde. Se 

förvaltningens övergripande svar 2 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, om kommunens val av placering för ny skola. 

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

bedömning att platsen är lämplig för en ny skola i Norra Hallsås. Behovet av ny skola är stort i 

Lerum och kommunen har gjort en förstudie gällande lokalisering av ny skola. Inför granskning 

har planbeskrivningen kompletterats med en beskrivning av förstudien. 

4.5.9 Boende 2, sakägare 

Understryker att det vid tidpunkten då de köpte tomten fanns många restriktioner om hur 

bebyggelsen skulle anpassas utefter naturen och påpekar att det inte alls går i linje med det nya 

förslaget om att bygga en skola och idrottshall i området. 

Yttrande hänvisar också till att de valt att bosätta sig nära skogen av hälsoskäl, bland annat kopplat 

till astma. Påpekar att det tidigare inkommit förslag på boenden i byggbaracker m.m. som inte 

heller tagit hänsyn till naturen och att de därför känner sig orättvist behandlade då andra krav 

ställdes i samband med deras byggnation. 

Understryker att andra i området valt att flytta till följd av att exploateringen i området ökat.  

Påpekar att skolan kommer medföra ökad trafik i området på dagar, kvällar och helger vilket 

påverkar miljön, boendeklimatet och hälsoaspekter kopplat till astma.  

Kommentar 

Till detaljplanerna för bostäder i Norra Hallsås tog kommunen fram ett arkitekturprogram. 

Inför granskning har kommunen tagit fram en Gestaltningsstrategi för aktuell detaljplan, för att 

visa kommunens viljeriktning för den nya skolan. Dokumentet utgör bilaga till detaljplan och 

stöd i den fortsatta processen. Inför granskning har planhandlingarna tydliggjorts gällande 

lämpligheten i var byggnader placeras och en större förutsägbarhet kring vilket sätt 

byggnationen gör anpassningar efter platsen. 

Se förvaltningens övergripande svar 3 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, om att den nya skolan tar i anspråk ett värdefullt natur- och rekreationsområde 

och svar 2 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna synpunkter, om kommunens val 

av placering för ny skola. 

4.5.10 Boende 3, sakägare 

Ställer sig frågande till skolans placering och anser att den bör ligga mer centralt med hänsyn till 

trafikförhållandena. Ifrågasätter också kapaciteten på rondellen vid Alingsåsvägen/Skogshöjden 

samt vägen förbi sjukhemmen som idag är hårt trafikerade. 

Yttrande anser vidare att skolans läge bör förskjutas åt nordost i syfte att bevara den frekventerade 

naturstigen som är lokaliserad väster om den planerade skolan. Yttrande hänvisar till situationen 

då flertalet träd togs ner vid Gymnasiet för Lerums Arena och anser att kommunens miljöstrateger 

bör studera platsen i syfte att förhindra en likartad situation. Undertecknad ifrågasätter 

kommunens vision i relation till förslaget och ställer sig frågande till om Lerum kommer nå upp 

till målet som miljökommun. 
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Kommentar 

Se förvaltningens övergripande svar 2 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, om kommunens val av placering för ny skola och svar 4 som handlar om 

rekommendationerna som anges i rekreationsutredningen. 

Trafikbelastningen längs Skogshöjden, mellan Alingsåsrondellen och aktuellt planområde, har 

utretts inom detaljplanens trafikutredning och dessa har utgått från Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg. Resulterande belastningsgrader är långt från gränsvärdet.  

4.5.11 Boende 4, sakägare 

Understryker att det vid tidpunkten då Norra Hallsås kom till fanns många restriktioner om hur 

bebyggelsen skulle anpassas utefter naturen och anser att gällande förslag inte lämpar sig inom 

den karaktär som området utgörs av idag. Anser att man istället bör bygga radhus och villor som 

det var tänkt från början. 

Anser att skolor bör byggas i anslutning till centrum och ger förslag till placering. Hänvisar också 

till att ett nytt vattenpalats skulle kunna byggas i Stenkullen så att tomten frigörs till Torpskolan. 

Påtalar att det är lättare att gå eller cykla till centrala Lerum samt att det underlättar för föräldrar 

som kör sina barn till skolan då de ändå kör den vägen. 

Påtalar att det ofta uppstår problem med biltrafik i samband med uppförande av skola. Framhåller 

att det estetiska intrycket av Norra Hallsås och Torpadal kommer att förändras negativt med de 

planerade tillfartsvägarna till skolan. Anser att det räcker med en 0–5 skola i området samt att 

årskurs 6–9 kan placeras i centrum då elever och personal får bättre tillgänglighet till 

kollektivtrafiken. 

Understryker att parkeringen för bilar och mopedbilar tar upp ett stort markområde och hänvisar 

till att undertecknad i augusti studerat drygt 45 mopedbilar i och i anslutning till Lerum Arenas 

garage. 

Hänvisar till en ritning från 2007 där det är sagt att det ska uppföras en cykelbana 50 meter bakom 

den yttrandes fastighet samt att yttrande då blev lovad väg in till sin egen fastighet. Yttrande 

påtalar vidare att vatten och avlopp behöver dras fram till tomtgränsen i framtiden. 

Kommentar 

Till detaljplanerna för bostäder i Norra Hallsås tog kommunen fram ett arkitekturprogram. 

Inför granskning har kommunen tagit fram en Gestaltningsstrategi för aktuell detaljplan, för att 

visa kommunens viljeriktning för den nya skolan. Dokumentet utgör bilaga till detaljplan och 

stöd i den fortsatta processen. Inför granskning har planhandlingarna tydliggjorts gällande 

lämpligheten i var byggnader placeras och en större förutsägbarhet kring vilket sätt 

byggnationen gör anpassningar efter platsen. 

Se förvaltningens övergripande svar 2, under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter om kommunens val av placering för ny skola. 

Inom detaljplanearbetet tas en trafikutredning fram som studerar skolans trafikalstring och 

påverkan på vägnätet.  

Se förvaltningens övergripande svar 1 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, om kommunens val av storlek/omfattning av skola. 

Trafikutredningen tar höjd för parkeringsplatser för moped vid skolan och mopedbilar är 

hänvisade till skolans större parkering utanför skolområdet.  

Frågor kopplade till cykelbana, väg och VA till fastighet hanteras inte inom aktuellt planarbete.  
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4.5.12 Boende 5, sakägare 

Påtalar att planförslaget kommer innebära ljudstörningar, inte enbart under dagen utan även vid 

andra tider på dygnet. Lyfter att de egna fastigheterna kommer att ligga i direkt anslutning till 

skolgården, utan ljudbarriär, vilket ytterligare kompliceras av att Skolgatan bedöms bli den mest 

bullerproducerande delen i planförslaget. Hänvisar till att placeringen av vändslingorna inte är 

klara vilket gör det svårt att framföra synpunkter på bullerstörningen. 

Hänvisar till att gällande förslag innebär att det inte finns något som dämpar buller- och 

ljudstörningar från skolan då naturområdet som tidigare funnits kommer att försvinna. Det 

sammanhängande naturområdet som idag finns mellan Gatekullen och Häcksjö-Tösjöområdet 

kommer därför att splittras och minska tillgången till rekreationsområden inte bara för boende i 

Torpadal utan för hela Lerum. 

Hänvisar till att planområdet är stort och att det finns många alternativa placeringar av skola och 

försörjningsväg. Anser att placeringen av den mest bullerproducerande delen intill 

bostadsområdet är olämplig. Anser vidare att försörjningsvägen, Skolgatan, bör flyttas från 

närheten till bostadsområdet till ett mindre bullerkänsligt läge. Hänvisar till genomförd 

rekreationsutredning som rekommenderar en nordligare placering av skolan. 

Kommentar 

I samrådsskedet utgick trafikbullerutredningen ifrån att all fordonstrafik som skolan ger upphov 

till kommer att köra ner längs tillfartsvägen som kallas Skolgatan, ända fram till skolområdet. 

Alltså 1 250 fordon/dygn. Detta är felaktigt och trafikbullerutredningen har justerats inför 

granskning.  

På den nya tillfartsvägen (Skolgatan) till skolan har 120 fordonsrörelser per dygn antagits. 

Vilket bygger på att det blir cirka 100 fordonsrörelser (50 till, 50 från) för särskolan och 4 

fordonsrörelser med tung trafik samt 12st fordons-rörelser till parkering för funktionshindrade 

(6 stycken platser). 

All övrig trafik kommer att hänvisas till parkeringen utanför skolområdet. 

Trafikbullerutredningen redovisar att inga bostäder påverkas av överskridna riktvärden. 

Skolgatan kommer att ligga lägre än befintlig marknivå, vilket har en positiv inverkan på 

upplevelsen och ljudnivån från fastigheterna på västra sidan. För planerad infartsväg till 

skolan har beräkningarna baserats på sektioner och höjdläge enligt Trafikutredningen (AFRY 

2020-11-23). 

Inför granskning har detaljplanen justerats så att det längs planområdets västra sida planläggs 

allmän naturmark om 10 meter mellan skolans fastighet och intilliggande fastigheter.   

Se förvaltningens övergripande svar 5, under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående detaljplanens påverkan på Hallsås och Torpadal. 

4.5.13 Boende 6, sakägare 

Framhåller att boende i hushållet i behov av en god ljudmiljö för att säkerställa tillräcklig sömn 

och uttrycker därför oro kring byggbuller och hur detta ska hanteras under byggtiden. Hänvisar 

till att ljudnivåer vid skolgårdar ofta är påtagliga. Från gång, cykel och framförallt mopedtrafik 

till och från skolan under hela dagar och kvällar kommer öka bullret markant vilket påverkar 

hushållets utemiljö negativt året runt. 

Framhåller att tillfartsvägarna till skolan för cykel- och mopedtrafik kommer innebära en ökad 

belastning utanför fastigheten samt att den planerade gång- och cykelbanan mellan Gatukullen 

och Norra Hallsås är för brant för att klassas som cykelbana. Påtalar att det finns stor risk för att 
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elever från de sydöstra- och västra delarna av upptagningsområdet kommer att ta vägen via 

Torpadalsbacken, väster om skolan, precis intill fastigheten. Yttrande påpekar en stor olycksrisk 

på grund av skymd sikt i vägnätet. Hänvisar till trafikutredningen som påtalar att mopedtrafiken 

inom området kommer att öka på grund av den kuperade terrängen samt att 

hastighetsbegränsningen omnämns som 20 km/tim inom Torpadalsområdet vilket inte stämmer 

och att hastighetsbegränsningen ligger på 70 km/tim. Påpekar att det innebär en osäker miljö för 

eleverna att ta sig fram samt att vägnätet i Torpadal dessutom består av grusvägar utan gång- eller 

cykelbana. 

Anser att nuvarande förslag kommer att påverka attraktionskraften och värdet på deras fastighet 

negativt. 

Uttrycker oro över att deras poolområde kommer få fri insyn från skolområdet samt att utsikten 

mot naturen från fastighetens norra sida kommer att ersättas med utsikt över lastkaj, sophantering 

och bebyggelse. Yttrande hänvisar till att naturupplevelsen därmed försvinner samt att det blir 

kostsamt att upprätta insynsskydd. 

Framhåller kvaliteten av att bo nära naturen och det rika djurlivet och uttrycker oro över att 

naturupplevelsen kommer att försvinna i samband med exploateringen. 

Hänvisar till att skogsområdet används flitigt för cykling, lek, kojbyggen, blåbärsplockning och 

picknick för små barn. Området utgör rekreationsområde för invånare från hela Lerum och skogen 

används som åtkomst till Häcksjöområdet med dess naturliga stigar. 

Framhåller att nuvarande förslag innebär att området ändras radikalt. Hänvisar till att de tidigare 

valt att bosätta sig i Torpadal på grund av avskildheten och den direkta kopplingen till naturen.  

Lyfter rekreationsutredningen som pekar ut den norra delen som den bästa platsen för en ny skola 

och ställer sig frågande till varför detta förslag har ignorerats. Anser att skogskorridoren i 

anslutning till deras fastighet fortsatt skulle kunna fungera som en naturlig access till 

Häcksjöområdet om skolan istället placeras i det norra området. 

Påtalar att de bott i området länge och att de är medvetna om att området kommer att utvecklas 

men att de med nuvarande förslag överväger att flytta. Uttrycker önskemål om en utveckling av 

området som innebär att man bevarar naturen och tillgängligheten i linje med kommunens vision 

2025. 

Kommentar 

En trafikbullerutredning har tagits fram inom arbete med detaljplanen. Inför granskning har 

utredningen kompletterats med bedömning av ljud från skolgården. Det anges att aktiviteter 

som bollplaner eller andra hårdgjorda ytor inte bör placeras vid fastighetsgräns. Inför 

granskning har detaljplanen justerats så att det längs planområdets västra sida planläggs 

allmän naturmark om 10 meter mellan skolans fastighet och intilliggande fastigheter. Detta med 

hänsyn till fastigheterna väster om skolan, både gällande insyn och ljudnivåer. Utöver detta har 

prickad mark inom skolans fastighet utökats, vilket innebär att byggnader inte får uppföras 

inom området. Därtill har planbestämmelser lagts till vilka syftar till att bevara 

naturmarkkaraktär inom ytan. 

Se förvaltningens övergripande svar 5 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående detaljplanens påverkan på Torpadal och Hallsås. 

Gångväg från Torpadalsbacken till skolan kommer att ha en brantare lutning än 5%, vilket 

därmed inte uppfyller kraven för en tillgänglig gång- och cykelbana. Däremot uppfyller gång- 

och cykelbanorna från nordväst och nordöst detta krav. 

Se förvaltningens övergripande svar 4 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående rekreationsutredningen. 



Granskningshandling 

35 

Möjligheten för allmänheten att röra sig genom området inom allmän naturmark kvarstår, 

delvis på anlagd gång- och cykelbana och delvis på befintliga gångstigar.  

4.5.14 Boende 7, ev. sakägare 

Hänvisar till att de betydande höjdskillnaderna och förslagets placering i utkanten av stadskärnan 

bidrar till en ökad belastning på vägnätet i området vilket inte beaktats tillräckligt i den 

genomförda trafikutredningen. 

Anser att förslagets placering inte är att föredra ur ett såväl ekonomiskt som miljömässigt 

perspektiv. Framhåller att skolans placering inte är tillräckligt genomarbetad och att 

trafikutredningen är bristfällig. Ställer sig frågande till förslaget och anser att det omöjligt kan 

vara ekonomiskt fördelaktigt att placera skolan i kuperad skog. Miljömässigt kommer placeringen 

bidra till ett ökat resande med bil inom kommunen vilket känns olämpligt då ansvar måste tas för 

en minskad påverkan på klimatet. 

Kommentar 

Se förvaltningens övergripande svar 2 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående kommunens val av placering för ny skola.  

Höjdskillnaderna mellan den nya skolan och Lerums centrum har gjort att kommunen i 

detaljplanearbetet har ett särskilt fokus på hur skolvägarna kan förbättras. Framtagen 

trafikutredning studerar detaljplanens påverkan utifrån platsens förutsättningar, så som läge 

och nivåskillnader. Flertalet trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras, där även kapaciteten för 

gång- och cykelvägnätet förbättras. Kommunen kommer föra en dialog med Västtrafik 

angående ökat antal turer med kollektivtrafik till området. För en del elever kan avståndet till 

nya skolan bli längre än nuvarande skolor men för många elever blir avståndet kortare, vilket 

ökar förutsättningarna för att gå och cykla till skolan.  

Trafikutredningen har kompletterats och tydliggjorts inför granskning, bland annat avseende 

planerade åtgärder. 

4.6 Intresseföreningar, samfälligheter m fl  

4.6.1 Lerums Naturskyddsförening 

Det är angeläget att exploateringen av planområdet inte minskar den uppenbarligen lokalt 

begränsade populationen av större vattensalamander. Därför bör ambitiösa 

kompensationsåtgärder genomföras även utanför planområdet i det tänkbara lokala reviret för 

större vattensalamander. 

Finns anledning att ifrågasätta om detta är bästa alternativet från miljösynpunkt för etablering av 

en ny skola i nordöstra delen av Lerums tätort. En skola i Norra Hallsås kommer att som följd 

av läget under överskådlig tid alstra ökande trafik med avgasutsläpp och buller. 

I den av planområdet berörda delen av Norra Hallsås har funnits en skjutbana som kan ha gett 

upphov till förorenad mark. Enligt uppgift användes skjutbanan under 50-75 år fram till 1950-

talet. Som ett led i områdets exploatering och bebyggande bör de av skjutbanorna berörda 

områdena bli föremål för miljöteknisk markundersökning. Det kan finnas ett betydande 

saneringsbehov. 

Kommentar 

Inför granskning har en Artskyddsutredning tagit fram som anger att 
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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. 

Se förvaltningens övergripande svar 2 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående kommunens val av placering för ny skola.  

Inför granskning har en miljöteknisk markundersökning tagits fram inom arbete med 

detaljplanen. 

4.6.2 Torpadals vägsamfällighet 

Hänvisar till styrdokumentet ÖP2008 där det står att det är av största vikt att vid byggnation 

studera landskapets naturliga förutsättningar, utbyggnad på landskapets villkor, där naturvärden 

blir en del av uttrycket. Anser att aktuell detaljplan inte är i linje med etablerade planer och 

program i Norra Hallsås. Skolområdets placering och skolbyggnadens utformning harmoniserar 

inte med anslutande småskalig villabebyggelse i Torpadal.  

Anser att en randzon på 10 meter prickmark inte är en förutsättning för att erhålla en upplevelse 

av grön ridå i form av naturmark mellan infrastruktur och skolområde i anslutning till Torpadal. 

Anser att naturmark mellan skolområde och befintlig bebyggelse bör planläggas även vid 

bebyggelsen i Torpadal. Menar att en storlek på 50–80 meter kan vara önskvärt.  

Etablerade stigar och utrymme för nya stråk saknas i detaljplanens layout. Anser att 

planförslaget borde behålla och/eller tillskapa naturstigar, väster och söder om skolområde. 

Lyfter att detta kunde möjliggöra för en rundslinga, som kan användas av både verksamhet och 

privatpersoner. Anser att stråken för naturstigar, gång- och cykelvägar mellan Häcksjön och 

Norra Hallsås via Torpadal bör utvecklas.  

Avsatt område för natur i planområdets södra del anses vara för litet. Hänvisar till att det är 

lämpligt att följa Lerums kommuns naturvårdsprogram vad gäller skolskogar. Påpekar att 

området idag används där rekreation för allmänheten och lek för de yngre barnen finns 

dokumenterat. 

Parkeringsplatsens läge och layout ödelägger naturlig våtmark. Nuvarande placering medför 

svårhanterlig nivåskillnad mellan parkering och Skogshöjden samt mellan parkering och 
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skolans entréer samt dess angöringar. Avstånd mellan parkering och arbetsplats bör ej överstiga 

50 meter. 

Önskar att se en rationell design för skolans lastkaj/varutransport och entréer. Framhåller att 

transportvägar för tung trafik inte bör vara längre än vad som krävs och inte bör placeras nära 

framtida och/eller befintliga bostäder. Svackdike längs Skolgatan framstår som en teoretisk 

konstruktion illa förankrad med verklighetens förhållanden. Problematiska höjdförhållanden 

medför omfattande schakter och/eller fyllningar längs föreslaget läge för skolvägen. 

Samrådshandlingarna påvisar att det bland annat medför omfattande bergschakt anslutande mot 

Torpadal längs Skolgatan och dess svackdike. 

Skolans närhet till befintlig bebyggelse inom Torpadal medför att vissa tomter onödigtvis 

omgärdas av vägar på två sidor.  

Nuvarande trafikutredning hanterar ej flöden och utbyggnad av vägar från planområdet och 

väster ut. Totalt 1350 bilar per dygn vid vändplan. Är detta medräknat att det blir dubbel trafik 

förbi Hallsås och i rondellen på grund av återvändsväg? Är hänsyn tagen till höjdskillnaden vad 

gäller antal bilar för hämta/lämna-trafiken?  

Samrådsunderlaget berör ej anslutning med bilväg från Skogshöjden mot Häradsvägen-

Olofstorpsvägen (väg 1937). Anser att det borde vara en kommunal angelägenhet att studera 

vidare fler anslutningar mot Häradsvägen-Olofstorpsvägen i ett expanderande Lerum. 

Utbyggnad av huvudväg skapar redundans för trafik mellan E20 och Olofstorp. Föreslår en 

ringlinje Norra Hallsås- Häcksjö – Centrum.  

Anser att kommunen borde studera trafikflöden genom Torpadal, så väl via Torpadalstigen, som 

Torpadalsbacken och Torpadalskrönet utan att vägar är stängda. Utbyggnad av lokalgator inom 

Torpadal ger förutsättningar för tryggare och säkrare stråk. Man önskar även att se hur området 

påverkas av anslutning till befintlig infrastruktur även väster om planområdet. Undrar vad det 

innebär för trafikflöden och buller om genomfartsvägar möjliggörs.  

Bommen vid Torpadalsstigen-Skogshöjden anses inte vara långsiktigt hållbar. Etableringen av 

skolan i en sån storlek ses som ej förenlig eller rimlig i slutet av en återvändsgränd för 

lokaltrafik för så väl som för allmänhet. Ser det som troligt att hämta/lämna kommer ske på 

andra sidan bommen, vid skolans huvudentré, då denna väg bedöms som mest gen. Antaget att 

hämta/lämna-trafiken exempelvis kan åka in via Torpadal och ut via Norra Hallsås torde vara 

relevant att utreda som underlag för beslut om detaljplanens utformning. Man ser det som 

sannolikt att det kommer uppstå stråk i Torpdalskrönets förlängning mot skolan.   

Anser att kommunen borde ta över huvudmannaskapet för samtliga vägar inom Torpadal och 

därmed anordna erforderligt säkra gång- och cykelstråk samt vägar anslutande till den nya 

skolan. Om kommunalt huvudmannaskap för vägar kräver detaljplan är det den vägen vi får gå. 

Bedömer att den del av Torpadalsbacken som länkar samman stråken Gatekullen och 

Skogshöjden kommer i någon mån att erhålla sin beskärda del av trafik. Kanske framför allt 

mopedburna trafikanter.     

Anser att trafiksäkerheten bör ökas inom Torpadal motsvarande som den planeras för inom och 

i anslutning till planområdet. Ifrågasätter trafikutredningens analys att endast elever och boende 

i Torpadal kommer att anlända till skolan via vägar inom Torpadal. Anser att en ökad trafikering 

kommer medföra en ökad risk för olyckor.   

Ett förslag med tillhörande karta och argument på hur skolan skulle kunna disponeras 

annorlunda bifogas.  

Kommentar 
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Till detaljplanerna för bostäder i Norra Hallsås tog kommunen fram ett arkitekturprogram. 

Inför granskning har kommunen tagit fram en Gestaltningsstrategi för aktuell detaljplan, för att 

visa kommunens viljeriktning för den nya skolan. Dokumentet utgör bilaga till detaljplan och 

stöd i den fortsatta processen. Inför granskning har planhandlingarna tydliggjorts gällande 

lämpligheten i var byggnader placeras och en större förutsägbarhet kring vilket sätt 

byggnationen gör anpassningar efter platsen. 

Inför granskning har detaljplanen justerats så att det längs planområdets västra sida planläggs 

allmän naturmark om 10 meter mellan skolans fastighet och intilliggande fastigheter.   

Befintliga och bevarade stigar redovisas på detaljplanens illustrationskarta. Detaljplanen 

omfattar inte utveckling av stigar utanför planområdet men säkerställer att det är fortsatt 

tillgängligt för allmänhet att röra sig igenom området, på gång- och cykelbana. En passage 

norrut, över gata, möjliggörs också i detaljplanen för att behålla tydlig koppling mot Häcksjön.  

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. Sammantaget bedömer kommunen att påverkan på förskolornas 

möjligheter att nyttja planområdet får anses vara acceptabel.  

Inför granskning har planförslaget justerats så att sumpskogsområden till största del bevaras. 

Parkeringsplatsen har flyttats något åt norr. Det stämmer att områdets varierande 

nivåskillnader medför att marknivån kommer behöva ändras, både inom förlängningen av 

Skoghöjden och infartsvägen till skolan ”Skolgatan”. Detaljplanen säkerställer en tillgänglig 

på infartsvägen. Naturintressen väger tungt i området och prioriteras tillsammans med friyta 

för barnen högre än parkeringsyta, därför placeras parkeringsytan utanför skolområdet. Vid 

skolbyggnaden finns dock hämta/lämna för färdtjänst, cykelparkeringar, ytor för leveranser och 

parkering för rörelsehindrade. Ytor för parkering eller gata kommer inte placeras direkt vid 

fastighetsgräns mot intilliggande bostäder.  

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

Trafikverket har ett trafikalstringsverktyg som utgår ifrån antal elever på skolan, var i 

kommunen skolan ligger, hur gång- och cykelvägnätet ser ut (kontinuitet, kvalitét och terräng), 

hur utbudet av kollektivtrafik i närområdet och i övriga tätorten ser ut, med mera. För att 

beräkna den sammanlagda trafikalstringen för skola och idrottshallen används resultatet av 

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

trafikalstring utifrån parkeringsplatser. 

Aktuell detaljplan hindrar inte att i framtiden utreda för en fortsatt förlängning av Skogshöjden 

och vidare anslutning till Olofstorpsvägen om det skulle bedömas lämpligt. En vidare utveckling 

av Norra Hallsås gällande bostäder, grön- och trafikstruktur är en del av kommunens 

strategiska planering.  

Kommunen planerar inte att öppna bommen och inte heller att ta över huvudmannaskapet för 

vägarna i Torpadal.  

Norra Hallsås eventuella framtida utveckling kommer att föregås av erforderliga utredningar. 

Detta gäller även trafikutredningar i vilka man då får studera påverkan på befintlig miljö och 

befintliga vägar. 

Se förvaltningens övergripande svar 5 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående detaljplanens påverkan på Torpadal och Hallsås.  
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4.7 Övriga 

4.7.1 Namninsamling - Stoppa skolprojektet i Norra Hallsås, Lerum 

Innehåller 204 underskrifter. I dokumentet kan man läsa de generella argumenten som redovisas 

nedan men även en sammanfattning av vidare kommentarer från varje person som har skrivit 

under.  

Anser att ”Förstudie: trafikutredning och trafikförslag” är otillräcklig och inte kan ligga till 

underlag för att besluta om etablering av skola i Norra Hallsås. Lyfter problematik med att man 

tar för givet att all biltrafik kommer ske via Norra Hallsås. Ser problem med skolans placering, 

säkra trafikflöden, lutning av väg, upptagningsområdet där vissa elever får långt till skolan, 

ökad miljöbelastning och risk för skapandet av alternativa avlämningsplatser som anses mer 

lättillgängliga.    

Bedömer att en ej försumbar andel av trafiken kommer välja färdväg via Torpadals vägområde, 

ett område som idag ej anses anpassat för denna typ av blandtrafik. Framhåller att detta kan öka 

risken för olyckor och ser det som problematiskt att den privata vägföreningen som driver 

vägnätet idag inte har resurser för att skapa en säker trafikmiljö vid ökad trafik.  

Gällande Kring Alles väg och vid korsningen Richters väg ser man det som en potentiell 

hämta/lämna zon. Det varken nämns eller utreds i trafikutredningen.    

Anser att det är problematiskt att skolan ligger vid en återvändsgränd som kommer medföra 

dubbla trafikflöden som påverkar boende och infrastruktur som dessutom anses tveksamt ur en 

miljösynpunkt.  

Bedömer att räddningstjänsten ej har tillgång till samtliga byggnader enligt nuvarande 

disposition i förhållande till vägar. 

Anser att en F-6 skola vore mer lämpligt, dels då vägarna belastas mindre på grund av minskat 

upptagningsområde, dels då dess målgrupp är mer i behov av en skolmiljö i natur än vad äldre 

elever är. Ifrågasätter om det är en lämplig placering för särskola. Rekommenderar att ta ett 

helhetsgrepp på området Knappekulla/Dergården/Lerums Arena med förslag att istället placera 

en skola för äldre elever 7–9.  

Ser det som problematiskt att skolbyggnaden stänger tillgängligheten till omgivande 

naturområden för boende i närheten. Även skogsskärmar mellan Torpadal och på Gatekullen 

anses som otillräckliga.  

Vidare kommentarer i namninsamlingen 

Vid varje namn i namninsamlingen finns även möjlighet till att läsa kommentarer från enskilda 

personer. Kommentarerna rör främst trafiksituationen, skolans storlek och dess placering. Fler 

kommentarer, i obestämd ordning, går även att utröna under följande punkter.   

• Generella kommentarer: Anser planförslaget som olämpligt och ogenomtänkt. Ifrågasätter

Lerum som Miljökommun och hur arbetet med detaljplanen har tagits fram utifrån den

synvinkeln. Anser att Vision 2025 är förbisedd och att underlaget innehåller felaktigheter

såväl som frågetecken.

• Trafiksituationen: Trafiksituationen är otillräckligt studerad, risk för ökad trafik,

räddningsväg bör studeras vidare, risken för olyckor anses öka, ökade bullernivåer,

närgående trafik för befintlig bebyggelse anses problematiskt, naturslingan och genvägar

bör studeras vidare i trafikutredningen, ej förankrad i dagens infrastruktur, bristfällig

tillgänglighet, nuvarande förskola som är placerad längs med vägen kommer att få stor



Granskningshandling 

40 

trafikpåverkan, moped är ej inkluderad i beräkningar, negativ påverkan på befintlig 

infrastruktur och redan idag svårigheter längs befintlig infrastruktur med bland annat 

köbildning och trafikfarliga situationer.  

• Placering: Skolans placering bedöms vara perifert och ogenomtänkt, byggnad och

infrastrukturs placering är för nära inpå befintlig bebyggelse och tomtgränser, svårt med

kollektivtrafik och att ta sig upp för berget bedöms krävande speciellt när man kommer

långt ifrån.

• Storleken på skolan: För stor för sitt område, förstör naturen, ser gärna en mindre skola F-6

på området men att 7–9 och särskolan lokaliseras närmare centrum med tillgång till

kollektivtrafik och centrumaktivitet och svårigheter i att styra en stor skola med tillhörande

kompetens och nuvarande läroplan.

• Resväg: Bra placering av skola för barn inom närområdet men ej för de som ska resa ifrån

Knappekulla eller övriga långa distanser.

• Säkerhet: Farliga resvägar för barn, barn behöver korsa den tungt trafikerade vägen mot

Norra Hallsås för att kunna ta sig till skolan på andra sidan.

• Natur: Möjligheten till rekreation försvinner, möjligheten till att bo naturnära försvinner,

förstör områdets naturnära karaktär och promenadstråk genom skogen försvinner.

• Ekonomi: Slöseri av skattemedel, renovera och bygg ut befintliga skolor istället.

Kommentar 

Se förvaltningens övergripande svar 5 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående detaljplanens påverkan på Torpadal och Hallsås och svar 2 angående 

kommunens val av placering för ny skola.  

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

Räddningstjänsten är en remissinstans under detaljplanearbetet och kommunen tar del av 

Räddningstjänstens synpunkter. 

Se förvaltningens övergripande svar 1 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående kommunens val av storlek/omfattning av skola.  

Inför granskning har detaljplanen justerats så att det längs planområdets västra sida planläggs 

allmän naturmark om 10 meter mellan skolans fastighet och intilliggande fastigheter.   

Kommentar på vidare kommentarer i namninsamlingen 

Se förvaltningens övergripande svar 1, under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående kommunens val av storlek/omfattning av ny skola och svar 2 angående 

kommunens val av placering för ny skola.  

Den nya skolan i Norra Hallsås kommer att erbjuda många barn och unga i Lerum en skola 

nära deras bostäder, med en skolgård enligt gällande rekommendationer för friyta och direkt 

närhet till skog. Detta i sig ger förutsättningar för en naturnära utevistelse och att barnen 

själva kan gå eller cykla till skolan. Placeringen knyter an till flera bostadsområden och ger 

förutsättningar för ett mer socialt sammanhängande norra Lerum. Det är kommunen som 

planerar och senare bygger skolan, där både hållbarhet och kreativitet prioriteras högt. Inom 

arbete med detaljplanen har en dialog med barn och unga genomförts. Det framkom tydligt att 

barnen ser stora fördelar med en skola som placeras i ett skogsområde med naturliga 

nivåskillnader och uppvuxen vegetation i närheten. De som deltog har fått komma med förslag 

till hur skolgården kan utformas och detta utgör underlag för de som nu ritar vidare på skolan 
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och skolgården. Sammantaget bedöms den nya skolan i Norra Hallsås vara i linje med 

kommunens vision 2025.  

Inför granskning har trafikutredningen tydliggjorts, både avseende påverkan på omgivande 

områden som Torpadal och Hallsås men också avseende föreslagna åtgärder. En 

trafikbullerutredning tas fram inom detaljplanearbetet och där framgår påverkan på befintliga 

bostäder. Trafikutredningen har tagit höjd för 20 mopeder, vilket framgår av avsnittet för 

Parkering i utredningen. Kapaciteten längs Skogshöjden studeras i trafikutredningen och den 

visar att låga belastningsgrader. 

Skolan omges av allmän naturmark mot intilliggande bostäder. Trafikbullerutredningen 

redovisar påverkan på befintliga bostäder. 

Kommunen kommer föra en dialog med Västtrafik angående ökat antal turer med kollektivtrafik 

till området. För en del elever kan avståndet till nya skolan bli längre än nuvarande skolor men 

för många elever blir avståndet kortare, vilket ökar förutsättningarna för att gå och cykla till 

skolan. 

Planförslaget säkerställer stråk för allmänheten inom allmän plats och att kopplingar mot 

Häcksjön bevaras.  

Trygga skolvägar har varit i fokus i trafikutredningen, där flertalet åtgärder föreslås längs 

Skogshöjden men även inom Hallsås. 

Angående kostnader och renovering, se förvaltningens övergripande svar 1 under 5 

Gemensamma kommentarer på inkomna synpunkter, angående kommunens val av 

storlek/omfattning av ny skola och svar 2 angående kommunens val av placering för ny skola. 

4.7.2 Boende 8  

Samma yttrande som 4.5.2 Sakägare, Gemensamt yttrande från boende på Backen 

Kommentar 

Se kommentar som lämnats till 4.5.2 Sakägare, Gemensamt yttrande från boende på Backen 

4.7.3 Boende 9 

Samma yttrande som 4.5.3. Sakägare, gemensamt yttrande 

Kommentar 

Se kommentar som lämnats till 4.5.3. Sakägare, gemensamt yttrande 

4.7.4 Boende 10, ej sakägare 

Samma yttrande som 4.5.3. Sakägare, gemensamt yttrande 

Kommentar 

Se kommentar som lämnats till 4.5.3. Sakägare, gemensamt yttrande 

4.7.5 Boende 11, ej sakägare 

Anser att trafikutredningen visar stora brister som ger kommunen dåligt beslutsunderlag. 

Framhåller att kommunen borde undersöka hur trafiksituationen i Torpadal påverkas. Ser 

flertalet risker kopplat till trafik där vägnätet ej är dimensionerat eller avsett för ökad aktivitet. 
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Ökad aktivitet i trafiken anses också försämra livskvalitén för boende. Bedömer inte 

planförslaget som hållbart för någon, varken boende eller de som ska nyttja vägarna.  

Anser att trafikutredningen inte ger argument för varför den tilltänkta parkeringen placeras 

längst in i en återvändsgränd. Anser att det är mer logiskt att förlägga den i anslutning till 

befintlig busshållplats. Framhåller att detta är mer logiskt med hänsyn till trafikflöden och 

miljöpåverkan.  

Ifrågasätter avståndet mellan parkering och skola där man ser scenariot att många föräldrar till 

de yngre barnen kommer följa dem fram till byggnaden. Påpekar att många parkeringsplatser 

behövs därför tillhandhållas och man anser att det finns en risk att föräldrar börjar parkera längs 

med gatan i Torpadal.  

Lyfter att det saknas en förbindelse för promenerande i västra delen av området, riktning norr 

söder.     

Anser att skolan ska vara en mindre skola F-6. Lyfter att högstadiedelen borde förläggas på 

Torpskolan och en önskan av att utbyggnation för Knappekullaskolan utreds.  

Kommentar 

Se förvaltningens övergripande svar 5 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående detaljplanens påverkan på Torpadal och Hallsås.  

Parkeringens placering beror på flertalet faktorer. Ytan vid befintlig busshållplats räcker inte 

till för att anordna erforderligt antal parkeringsplatser. Ytan vid busshållplatsen omges 

därutöver att större nivåskillnader vilket skulle medföra ett större behov av sprängning för att 

utöka ytan. Parkeringsplatsen har placerats inom planområdets västra sida i anslutning till 

planerad infartsväg till skolan. En infartsväg för fordonstrafik har bedömts lämpligt och 

placeras på västra sidan med hänsyn till höga naturvärden inom planområdets centrala/östra 

delar. Övriga infartsvägar möjliggör endast gång- och cykeltrafik. 

Planbeskrivningen har kompletterats med information om avståndet mellan parkering och 

skola. 

Inför granskning har detaljplanen justerats så att det längs planområdets västra sida planläggs 

allmän naturmark om 10 meter mellan skolans fastighet och intilliggande fastigheter. 

Planförslaget säkerställer tillgängligheten för allmänheten inom områdets östra sida men 

hindrar inte att allmänheten rör sig längs området västra sida.  

Se förvaltningens övergripande svar 1 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående kommunens val av storlek/omfattning av ny skola och svar 2 angående 

kommunens val av placering för ny skola.  

4.7.6 Boende 12, ej sakägare 

Är tveksam till planen ur ett ekonomiskt, trafiksäkert och miljömässigt perspektiv. Undrar 

varför en av Lerums största grundskolor förläggs i utkanten av Lerum när man hade kunnat 

renovera och expandera befintliga skolor så som Knappekullaskolan och Torpskolan. 

Utbyggnation bedöms mer rimligt ekonomiskt än nybyggnation.  

Anser att trafikutredningen är undermålig. Uttrycker oro för de ökade trafikflödena och kritik 

mot att utredningen inte behandlar den trafik som kommer söka sig upp genom Kring Alles väg 

och Gatekullen samt Torpadal. Lyfter att ökad trafiken kommer medföra allvarliga 

säkerhetsrisker.   

Anser att ökad totaltrafik på grund av skolans läge skapar miljöbelastning.  
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Anser att skolan placering förstör ett skogsområde med omtyckt natur- och rekreationsområde. 

Bedömer att skolan verkar vara överdimensionerad. 

Kommentar 

Se förvaltningens övergripande svar 1 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående kommunens val av storlek/omfattning av ny skola, svar 2 angående 

kommunens val av placering för ny skola, svar 4 angående detaljplanens påverkan på Hallsås 

och Torpadal.  

Se förvaltningens övergripande svar 3 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, om att den nya skolan tar i anspråk ett värdefullt natur- och rekreationsområde. 

Norra Hallsås är, enligt kommunens översiktliga planering, ett utbyggnadsområde och det 

medför att nuvarande markanvändning påverkas. Samtidigt planläggs delar av planområdet 

som allmän naturmark, vilket säkerställer ett visst bevarande av skog och naturstigar. 

4.7.7 Boende 13, ej sakägare 

Motsätter sig detaljplanen på grund av miljömässiga skäl gällande barriärpåverkan, anspråk på 

grön- och rekreationsområde, ökad trafik samt buller.   

Påpekar säkerhetsmässiga brister så som otrygga vägar och att skolans placering inte möjliggör 

för barn att färdas självständigt vilket i sin tur kommer bidra med ökad trafik då föräldrar kör 

sina barn till skolan. Bedömer att trafiksituationen vid Kring Alles väg kommer att bli 

överbelastad, då det även kommer att byggas en förskola här.    

Undrar varför man inte istället bygger ut Knappekulla som var den initiala planen.  

Kommentar 

Se förvaltningens övergripande svar 2 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående kommunens val av placering för ny skola och svar 5 angående 

detaljplanens påverkan på Hallsås och Torpadal.  

En trafikbullerutredning har tagits fram inom arbete med detaljplanen. Inga bostäder påverkas 

av buller över riktvärden.  

Delar av planområdet planläggs som allmän naturmark, vilket säkerställer ett visst bevarande 

av skog och naturstigar. 

4.7.8 Boende 14, ej sakägare 

Anser det olämpligt att anlägga en skola med så stort upptagningsområde längst bort och högst 

upp. Bedömer att det kommer vara många föräldrar som skjutsar sina barn i bilar. Bedömer det 

även som riskfyllt för barn att färdas nedför en väldigt lång backe där hastigheterna kan bli höga 

och där säkerheten riskeras. Anser att den ökade i trafiken på en redan trafikerad väg ej går i 

linje med miljömål eller säkerhet för kommuninvånarna. Undrar om kommunen i sina 

beräkningar har inkluderat barns säkerhet under byggtransporter.  

Kommentar 

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 och kan komma att expandera ytterligare i 

framtiden. Kommunen delar därför inte bilden av att den nya skolan är placerad perifert. 

Däremot innebär nivåskillnaderna i Norra Hallsås utmaningar för att främja gång och cykel. 
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Detta har varit i fokus i framtagen trafikutredning. Trafikutredningen har tydliggjorts avseende 

påverkan på Torpadal och Hallsås, samt föreslagna säkerhetshöjande åtgärder och 

kapacitetshöjande åtgärder för gång- och cykeltrafik. Kapaciteten på Skogshöjden har studerats 

och det framkommer att det är låga belastningsgrader, inklusive aktuell detaljplan och 

detaljplanen för nya bostäder och äldreboende vid Höjdenhemmet.  

4.7.9 Boende 15, ej sakägare 

Saknar flertalet utredningar som man anser tillkännagivits i tjänsteskrivelsen. Det påpekas att 

området idag har stor betydelse för de boende och är av stor vikt för rekreation och att de höga 

naturvärdena är tillgängliga för allmänheten.  

Ställer sig undrande till om en stor skola är den bästa lösningen för anknytning mellan elever 

emellan och pedagoger, hur det stora avståndet påverkar främst små barn till att ta sig till 

skolan, vilka synpunkter och erfarenheter framhåller pedagoger gällande stora enheter i 

jämförelse med mindre och några fler enheter? Undrar även vad föräldrar, främst till de yngre 

barnen, anser om att bli hänvisade till en skola på långt avstånd jämfört med en mindre skola på 

nära avstånd från hemmet. Undertecknad redogör för den Skolenhetsutredning Göteborg Stad 

har presenterat under 2020 som målar upp en bild av hur en skola kan fördelas.  

Anser att kommunen bör tydliggöra vilket underlag och vilka beslut som har fattats på vägen 

fram till beslut att utreda möjligheter att lokalisera skola och idrottsanläggning till Norra 

Hallsås. Det anses att det bör tydliggöras vilket alternativ som finns till att avveckla tre skolor 

och i stället bygga en skola på en avlägsen plats.  

Bedömer att höjdskillnaden mellan korsningen Alingsåsvägen och planområdets nordöstra hörn 

kommer innebära högre utsläpp och bullernivåer. Ifrågasätter detta då Lerum är en uttalad 

miljökommun. Utöver det ställer yttrandet sig undrande till vilka risker som föreligger, främst 

för barn, för exempelvis trafikolyckor när man förflyttar sig i lutande terräng jämförelsevis med 

att placera skolan på en lägre nivå.       

Påpekar gällande hastighetsgräns och rekommenderad hastighet på Kring Alles väg samt 

felaktighet i trafikutredningen Figur 1 där det ej är rekommenderad hastighet i anslutning till 

den nya lekplatsen inom allmänningen öster om gata. Invänder mot att busshållplatsens namn är 

Hallsås. Anser att möjligheterna med buss behöver utökas för att elever ska kunna resa med 

kollektivtrafik. Påpekar att ny förskola i södra delen av Kring Alles väg kommer öka trafiken 

och i utredningen nämns det att i och med uppförandet kommer det utökas med bättre gång- och 

cykelbana längs några hundra meter av gatan.    

Bedömer det sannolikt att mopedbilar kommer att nyttja på grund av skolan läge. Anser att 

risken för tillbud kommer öka. Undrar varför dessa ej kommenteras under exempelvis 

trafikalstring eller krav på parkeringsplatser.  

Anser det sannolikt att föräldrar kommer nyttja alternativa vägar till skolan för hämta/lämna likt 

Kring Alles väg och Gatekullen. Bedömer att samtliga typer av trafikanter kommer nyttja dessa 

branta vägar och ifrågasätter därför trafiksäkerheten. Saknar kommentar om trafikalstring och 

ökad belastning kopplat till nyttjandet av Kring Alles väg.  

Tolkar att även trafikutredningen genom sin meningsformulering ”en period efter skolans 

öppnande kan det vara nödvändigt att utvärdera och överväga ytterligare åtgärder” ger vidare 

sken av att vara bristande.  

Ifrågasätter varför området bara besökts en gång inom arbete med naturvärdesinventeringen och 

anser att det bör kompletteras. Framhåller områdets karaktär och vilka arter som finns där. 

Finner det osäkert till vilken grad olika arter kommer att finnas kvar när skolan väl är byggd. 

Framhåller att det måste anses som värdefullt att få bevara de få områden med mogen blandskog 
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som finns kvar i Lerum, då både och natur- och rekreationssynpunkt. Anser att naturvärdet 

kommer att minska i betydande mån om skolan byggs. Yttrandet avslutas med formuleringen att 

besöka detta område är en fin naturupplevelse väl värd att behålla i anslutning till befintliga 

bostadsområden i Hallsås och Norra Hallsås.  

Kommentar 

Det stämmer att den sociala konsekvensanalysen saknades bland handlingarna på kommunens 

hemsida under samrådet. En sammanfattning av analysen fanns däremot med i 

planbeskrivningen. I granskningsskedet kommer konsekvensanalysen att biläggas detaljplanen. 

Behovsbedömning är ett analysverktyg som använts för att bedöma om detaljplanen medför 

betydande miljöpåverkan. Denna bedömning tas fram i ett tidigt skede och stäms av med 

Länsstyrelsen. Inför granskning har planbeskrivningen kompletterats avseende kommunens 

förstudie kring val av placering för ny skola och slutsatserna kring utbyggnadsmöjligheter av 

Knappekullaskolan och Torpskolan. 

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 och kan komma att expandera ytterligare i 

framtiden. Kommunen delar därför inte bilden av att den nya skolan är placerad perifert. 

Se förvaltningens övergripande svar 1 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående kommunens val av storlek/omfattning av ny skola och svar 2 angående 

kommunens val av placering för ny skola. 

En trafikbullerutredning har tagits fram inom arbete med detaljplanen. Inga bostäder utsätts för 

ljudnivåer över riktvärden. Nivåskillnaderna i Norra Hallsås utmaningar för att främja gång 

och cykel. Detta har varit i fokus i framtagen trafikutredning. Trafikutredningen har tydliggjorts 

avseende föreslagna säkerhetshöjande åtgärder och kapacitetshöjande åtgärder för gång- och 

cykeltrafik. 

Kommunen noterar förtydligandet av hastigheter längs Kring Alles väg. Namn på närliggande 

hållplats hanteras inte inom aktuell detaljplan. Även i trafikutredning för aktuell detaljplan 

anges förbättringsåtgärder för gång- och cykel längs Kring Alles väg. 

Trafikutredningen har utgått från Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Högstadium är i 

verktyget hopslaget med gymnasium och antas ha 10 procent arbetsresor, resten är 

hämta/lämna eller elever som själva kör till skolan. Eftersom denna skola inte har några elever 

över 18 år kommer det inte vara några som själva kör personbil, men däremot blir mopedbilar 

för elever över 15 år allt vanligare, så utvärderingen kan antas stämma relativt bra. 

Se förvaltningens övergripande svar 5 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående detaljplanens påverkan på Hallsås och Torpadal.  

Kommunens bedömning är att för att inte bygga in fler åtgärder/farthinder än nödvändigt och 

att går det att anpassas efter hand. Den slutliga bilden beror på många olika aspekter och för 

att hitta rätt, ändamålsenliga åtgärder kan det vara bra att se efter hand vilka åtgärder som är 

lämpliga.  

Fältinventering för naturvärdesinventeringen (Sweco, 191107) utfördes under två dagar. 

Utöver detta har en fördjupad artinventering (Svensk Naturförvaltning, 200830) tagits fram 

vilket utfördes genom två dagbesök och tre nattbesök.  

Planförslaget innebär att arealen naturmark i området kommer att minska och där med även 

livsrummet för djur och växter. Kommunen kommer att införa åtgärder på allmän plats för att 

öka förutsättningarna för fåglar, så som liggande död ved. Kommunen håller med om att det är 
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värdefullt att bevara uppvuxen blandskog i tätortsnära läge. En ekosystemtjänstanalys har 

tagits fram inför granskning av detaljplanen för att tydliggöra hur detaljplanen kan kompensera 

de ekosystemtjänster som påverkan. Samtidigt har behovet av skola prioriterats. Se 

förvaltningens övergripande svar 2, under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående kommunens val av placering för ny skola. 

4.7.10 Boende 16, ej sakägare 

Anser att den ökade trafikens belastning är problematisk och negativ. Ställer sig tveksam till den 

nerskrivning av fordonsrörelse som gjorts jämförts med Trafikverkets. Utefter erfarenhet av 

nuvarande skolor påpekas det att det med hög sannolikhet kommer vara en stor andel av barnen 

som kommer skjutsats och ej färdas med kollektivtrafik som trafikutredningen förutsätter. 

Bedömer att en stor andel av skjutsandet kommer gå igenom Torpadal och ser därför gärna att 

kommunen tar fram åtgärder för att undvika blockering av utfartsvägar.      

Önskar att detaljplanen säkerställer skolans arkitektur där den anpassas till områdets karaktär 

och att uppförandet sker med bevarande av så mycket naturmark som möjligt.   

Kommentar 

Trafikutredningen har utgått från Trafikverkets alstringsverktyg, eftersom denna summa är 

något högre än de egna beräkningarna som utgår från antalet parkeringsplatser. Det stämmer 

alltså inte att det har skett en nerskrivning. Trafikverkets verktyg för trafikalstring tar även 

hänsyn till topografiska förutsättningar. 

Kommunen kommer föra en dialog med Västtrafik angående ökat antal turer med kollektivtrafik 

till området. 

Se förvaltningens övergripande svar 5 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående detaljplanens påverkan på Hallsås och Torpadal. 

Inför granskning har detaljplanen tydliggjort var inom planen det är lämpligt med byggnation 

samt hur delar av skolans fastighet ska behålla mark och vegetation. Utöver detta reglerar 

detaljplanen högsta tillåtna byggnadsarea och nockhöjd.  

4.7.11 Boende 17, ej sakägare 

Motsätter sig detaljplanen då kommunen inte är redo för att göra något åt vägstandarden i 

Torpadal. Anser att kommunen borde ta över vägen och ansvara för dess skötsel.  

Kommentar 

Kommunen planerar inte att ta över huvudmannaskapet för vägarna i Torpadal. 

Norra Hallsås eventuella framtida utveckling kommer att föregås av erforderliga utredningar. 

Detta gäller även trafikutredningar i vilka man då får studera påverkan på befintlig miljö och 

befintliga vägar. 

4.7.12 Boende 18, ej sakägare 

Anser att frågor som rör buller och trafik behöver beaktas och utredas ytterligare. Uttrycker oro 

över ökad trafikmängd som en skola med endast en vägs matning ger. Vidare att det redan idag 

är en ansträngd trafiksituation i området. Undrar hur kollektivtrafik kommer att påverka 

trafiksituationen. Önskar ett övergångställe vid busshållplats 

, främst för barnens skull. Anser dock att ett övergångställe kan stoppa upp trafikflöden.  
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Vill se förändrade bullernivåer och att detta studeras i verkligheten. Beskriver att ljudet studsar 

emellan bergssidorna, och det går att höra samtal från tvärs över vägen. Redan idag stör trafiken 

om man har fönstret öppet och därav uttrycks oro kring vad det skulle innebär med ökad trafik.   

Avslutningsvis önskas att skolan förses med fler tillfartsvägar och att Bergsslingan får mer 

vegetation, som kan verka som ljudbarriär, mellan Skogshöjden och angränsande bostäder.  

Kommentar 

En infartsväg för fordonstrafik har bedömts lämpligt då det är få fordon som kommer att röra 

sig in till skolan. Inom planområdets östra och centrala delar återfinns de högre naturvärdena, 

varför infartsvägen till skolan planeras från väster. Infartsväg söderifrån är inte möjligt.  

Kommunen kommer föra en dialog med Västtrafik angående ökat antal turer med kollektivtrafik 

till området. 

Trafikbullerutredningen har kompletterats inför granskning där påverkan på befintliga bostäder 

tydliggörs. Delar av Skogshöjden ramas in av branta bergsväggar. Dessa finns med i 

beräkningsmodellen i trafikbullerutredningen och eventuell reflektion är därmed inkluderad i 

redovisade ljudnivåer. 

4.7.13 Boende 19, ej sakägare 

Anser att skolan är för stor i förhållande till sitt perifera läge. Anser det positivt om skolan 

skulle minska i storlek, till F-6 med max 400 elever. Anser att en skola i Norra Hallsås inte 

lämpligt för de elever som i närheten av Knappekulla och anser inte heller att särskolan borde 

placeras här. Ser det som problematiskt med ökad trafik och belastning på Skogshöjden. 

Framhåller att en ny trafikutredning behöver lyfta alla aspekter. Ifrågasätter varför kommunen 

inte bygger ut Knappekulla eller Torpskolan så det torde vara mer ekonomiskt försvarbart.  

Kommentar 

Se förvaltningens övergripande svar 1 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående kommunens val av storlek/omfattning av ny skola och svar 2 angående 

kommunens val av placering för ny skola. 

Trafikbelastningen längs Skogshöjden, mellan Alingsåsrondellen och aktuellt planområde, har 

utretts inom detaljplanens trafikutredning och dessa har utgått från Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg. Resulterande belastningsgrader är långt från gränsvärdet.  

4.7.14 Boende 20, ej sakägare 

Motsätter sig planen för den planerade skolan i Norra Hallsås.  

Kommentar 

Synpunkter noteras.  

4.7.15 Boende 21, ej sakägare 

Anser att Skogshöjden redan idag är tungt trafikerad och ej anpassad till området och pekar ut 

osäkra övergångställen. Önskar fler farthinder. Anser att skogshöjdens lutning är problematisk 

då den innebär höga hastigheter för cykel, sparkcykel och så vidare där hänsyn till fotgängare 

anses frånvarande. Anser att en ökad trafikalstring i form av hämta/lämna är förödande ur 

säkerhetssynpunkt. 

Kommentar 
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Inför granskning har trafikutredningen kompletterats och tydliggjorts avseende påverkan på 

Skogshöjden och vilka åtgärder som föreslås. Planbeskrivning och genomförandebeskrivning 

har i sin tur tydliggjort vilka åtgärder som kommunen planerar att göra vid ett antagande.  

4.7.16 Boende 22, ej sakägare 

Uttrycker oro för kommande cykelbana och hur den kommer utformas i anslutning till 

fastigheten. Ser risker med utfart i kombination med höga hastigheter för cyklister som kommer 

nerför backen. Anser att vägen idag redan är belastad av trafik och att den nya skolan skulle 

innebära ännu mer trafik. Anser att Kring Alles väg kommer bli en genväg för de flesta. För att 

motverka detta föreslås att vägen från och med Roteberget stängs av och att sista biten endast 

får nyttjas av boende.   

Kommentar 

Se förvaltningens övergripande svar 5 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående detaljplanens påverkan på Torpadal och Hallsås.  

4.7.17 Boende 23, ej sakägare 

Samma yttrande som 4.5.3. Boende, gemensamt yttrande, Gatekullen  

Kommentar 

Se kommentar som lämnats till: 4.5.3. Boende, Gatekullen 

4.7.18 Boende 24, ej sakägare 

Ställer sig positiv till planen gällande placering av skola och parkering där man bedömer att den 

är väl genombearbetad. Ställer sig tveksam till den ökade trafiken på Skogshöjden. 

Undertecknad ser gärna att de nuvarande gång- och cykelstråken görs om så att de blir tydligare 

och säkrare. Gärna att detta vidare hanteras tydligt i underlag och utförande. I övrigt ser 

undertecknad gärna en hastighetssänkning när man närmar sig skolan.  

Kommentar 

Inför granskning har trafikutredningen kompletterats och tydliggjorts avseende påverkan på 

Skogshöjden och vilka åtgärder som föreslås. Planbeskrivning och genomförandebeskrivning 

har i sin tur tydliggjort vilka åtgärder som kommunen planerar att göra vid ett antagande.  

4.7.19 Boende 25, ej sakägare 

Uttrycker oro gällande hur skolan kommer påverka trafik och säkerhet. Upplever att det finns 

risk för olyckor i området med flera blindkurvor, smala vägar och backar. Bedömer att barn 

kommer färdas på dessa gator och detta i sin tur påverka säkerheten. Även vägslitagets ses som 

problematiskt, då detta ska bekostas av den privata vägförening som äger vägarna i området. 

Bedömer det inte troligt att trafikflödena som beskrivs i planhandlingarna, speciellt cykel och 

moped, stämmer överens med verkligheten.   

Kommentar 

Se förvaltningens övergripande svar 5 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående detaljplanens påverkan på Torpadal och Hallsås.  
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4.7.20 Boende 26, ej sakägare 

Uttrycker missnöje gällande höga hastigheter för fordonstrafik i samband med ökad trafik från 

gående samt cyklister i området. Korsningen vid Berghemsvägen bedöms som farlig och 

förbättringsåtgärder föreslås. Undrar hur byggtransporter kommer att hanteras gällande 

vibrationer i mark till fastighet/byggnad. Undrar hur kommunen planerar för att barn på ett 

säkert sätt ska kunna ta sig till och från skolan. Lyfter även att dagens gångbana längs med 

Skogshöjden används av även hjulburna trafikanter och påpekar att det finns en risk att detta 

ökar i samband med byggnation av skolan. Föreslår förbättringsåtgärder för samtliga trafikanter 

för att motverka skymd sikt, dålig belysning och höga hastigheter på specifikt angivna platser.  

Kommentar 

Inför granskning har trafikutredningen kompletterats och tydliggjorts avseende påverkan på 

Skogshöjden och vilka åtgärder som föreslås. Planbeskrivning och genomförandebeskrivning 

har i sin tur tydliggjort vilka åtgärder som kommunen planerar att göra vid ett antagande. 

Att bygg- och anläggningstransporterna fungerar på ett bra sätt ligger alltså i såväl 

byggaktörens, kommunens som privatpersoners intresse. Planarbetet omfattar inte dessa frågor. 

Den trafikutredning som tagits fram inom arbete med detaljplanen omfattar flera omgivande 

vägar utanför planområdet. Anledningen är att kommunen vill säkerställa trygga skolvägar och 

detta har varit ett stort fokus i trafikutredningen.  

4.7.21 Boende 27, ej sakägare 

Motsätter sig den planerade skolans storlek och placering. Anser att det finns tomter i centrum 

som skulle lämpa sig bättre. Är dock positiv inställd till en mindre skola för de yngsta eleverna.  

Kommentar 

Se förvaltningens övergripande svar 1 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående kommunens val av storlek/omfattning av ny skola och svar 2 angående 

kommunens val av placering för ny skola. 

4.7.22 Boende 28, ej sakägare 

Anser att infrastrukturen inte är genomtänkt i förhållande till skolans storlek och placering. 

Anser att det är problematiskt med att trafiken kommer öka då barn skjutsas till skolan. Påpekar 

att troliga hämta/lämna punkter är sådana som i dagsläget redan är hårt belastade av trafik och 

där möte är svårt, då specifikt gällande Richerts väg/Gatekullen/Kring Alles väg. Påpekar även 

att lämpliga vändplatser ej finns. Ifrågasätter att en funktion med hög trafikalstring placeras 

långt bort.  

Anser att barns säkerhet är i fara och att olycksrisken kommer att öka då backen nerför inbjuder 

till höga hastigheter. Anser att en ökad belastning på trafiken såväl som för gång, cykel, moped, 

färdtjänst, övriga transporter och personbilar vidare skulle bidra till olycksrisken.      

Bedömer att det vore lämpligare med en mindre skola F-6 med förslagsvis Norra Hallsås och 

Norra Torpadal som upptagningsområde. Önskar att Knappekulla bibehålls.  

Uppmanar till en noggrann utredning gällande trafiksituationen.  

Kommentar 

Se förvaltningens övergripande svar 1 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående kommunens val av storlek/omfattning av ny skola, svar 2 angående 
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kommunens val av placering för ny skola och svar 5 angående detaljplanens påverkan på 

Hallsås och Torpadal.  

4.7.23 Boende 29, ej sakägare 

Motsätter sig planen då trafiksituationen bedöms som ogenomtänkt. Bedömer att Torpadals 

vägnät kommer nyttjas i stor utsträckning vilket det ej är anpassat för och att det kommer bli en 

ökad trafik på Kring Alles väg. Ifrågasättes det att skolan är placerad längst bort då hämta/lämna 

kommer alstra en ökad trafik.  

Föreslår en mindre skola F-6 där bevarandet av skogskärmen till de boende kunde bli större 

genom att placera den mindre skolan i mitten av området. Ser gärna anlagda stigar som ansluter 

till Häcksjö/Tösjöområdet.    

Kommentar 

Se förvaltningens övergripande svar 1 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående kommunens val av storlek/omfattning av ny skola, svar 2 angående 

kommunens val av placering för ny skola och svar 5 angående detaljplanens påverkan på 

Hallsås och Torpadal.  

4.7.24 Boende 30, ej sakägare 

Ifrågasätter placeringen av nya skolan i Norra Hallsås, då skolan kommer ha ett stort 

upptagningsområde men bara barn i Norra Hallsås kommer ha nära till skolan. Lyfter att 

trafikutredningen visar att alla inte kommer ta den planerade huvudinfarten för att nå skolan. 

Bedömer att Kring Alles väg är en av dessa vägar som kommer bli gen. Bedömer att det blir 

höga hastigheter trots hastighetsdämpande åtgärder. Anser att direktutfarter i kombination med 

planerad cykelbana är ännu farligare än dagens ej heller problemfria situation.    

Påpekar att Torpadalstigen idag har låga hastighetsbegränsningar på grund av rasrisk och att öka 

belastningen på denna grusväg bedöms som oansvarigt.  

Kommentar 

Se förvaltningens övergripande svar 2 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående kommunens val av placering för ny skola och svar 5 angående 

detaljplanens påverkan på Hallsås och Torpadal.  

4.7.25 Boende 31, ej sakägare 

Önskar mer information om breddning av gång- och cykelväg enligt Trafikutredning (2020-11-

23) punkt 6.2. Anser att det inte framkommer tydligt hur det påverkar egen fastighet.  

Bedömer att trafikutredningen inte är utförd i tillräcklig omfattning då den inte i tillräcklig 

utsträckning behandlar förväntad ökad risk med trafikbelastning för Kring-Alles väg.  

Kommentar 

Se förvaltningens övergripande svar 5 under 5 Gemensamma kommentarer på inkomna 

synpunkter, angående detaljplanens påverkan på Hallsås och Torpadal.  

4.7.26 Boende 32, ej sakägare 

Ställer sig positiv till detaljplanen gällande närhet och möjligheten till en naturnära skolgång, 

samt även långt ifrån motorväg och tåg.  
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Kommentar 

Synpunkter noteras 

5 Gemensamma kommentarer till inkomna 
synpunkter 

Vissa synpunkter återkommer i en eller annan form i flera av sakägarnas yttranden. Dessa 

synpunkter kommenteras gemensamt här nedan. 

1. Storlek/omfattning av ny skola

Aktuellt planområde är inte lämpligt för en ny stor skola. Torpskolan eller

Knappekullaskolan borde utredas för utbyggnad. Olämpligt med särskoleverksamhet

inom aktuellt planområde då det ökar fordonstrafik på Skogshöjden. Den nya skolan i

Norra Hallsås verkar vara överdimensionerad i jämförelse med befolkningsprognos.

Hänvisning till Skolenhetsutredningen av Göteborgs Stad angående storlek/omfattning

av skolor.

Kommentar 

Förvaltningens bedömning är att det är en fördel med en F-9 skola som ger flexibilitet. De 

elever som vill kan välja Torpskolan som också kommer att erbjuda F-9. Samtidigt som nya 

skolan byggs görs en utbyggnation av Torpskolan. Därefter flyttas elever från 

Knappekullaskolan till antingen Torpskolan eller nya skolan i norra Hallsås. 

Särskolan kommer att husera drygt 50 elever från årskurs 1-9. Cirka hälften av dessa elever har 

sin hemvist i träningssärskolan vilket ofta innebär att de kommer till skolan med skolskjuts. Av 

övriga cirka 25 elever så kommer några till skolan med den vanliga kollektivtrafiken, eller med 

beviljad skolskjuts och några blir (precis som övriga elever) skjutsade av sina föräldrar. Viss 

ökad trafik med skolskjuts blir det där särskolan bedrivs men i sammanhanget är det inte 

betydande.  

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.  

Om- och tillbyggnaden av Torpskolan, till en F-9 skola, planeras att genomföras parallellt med 

byggnationen av den nya skolan i Norra Hallsås. Torpskolan kommer därmed att öka från drygt 

600 elever till 750 elever. Verksamheten i Knappekullaskolan flyttas till nya ändamålsenliga 

lokaler i den nya skolan i Norra Hallsås och till den om- och tillbyggda Torpskolan. Därmed 

ersätts de drygt 500 elevplatser på Knappekullaskolan av både utbyggnaden av Torpskolan och 

den nya skolan i norra Hallsås. Även särskoleelever på Rydsbergsskolan kommer att byta till 

nya skolan i norra Hallsås. 

Det projekteras för 800 elever i den framtida skolan i norra Hallsås. Däremot tar detaljplanen 

höjd för 1000 elever för ytterligare expansionsmöjligheter.  
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En viktig utgångspunkt och ett styrande koncept i utformningen av den nya skolan är ’skolor i 

skolan’. Detta innebär att de yngre eleverna huserar i en del av skolan, mellanstadiet i en 

annan del och högstadiet i en tredje del. Kommunen delar uppfattningen om att trygghet och 

möjligheten att bli sedd är viktigt. Detta är också en anledning till konceptet ’skolor i skolan’. 

En definition av ’större skolor’ behövs. Kommunen har idag både F-9 skolor med drygt 500 

elever och F-5 skolor med knappt 500 elever. Det är i vissa åldersgrupper fler elever i åldrarna 

F-5 i dag på Knappekullaskolan än vad det kommer att bli på den nya skolan i norra Hallsås.

Så det blir mindre enheter i den nya skolan.

2. Vald placering av ny skola

De befintliga skolorna, Knappekullaskolan och Torpskolan, borde renoveras och

expanderas. Vika utredningar ligger bakom besluten? Den nya skolan i Norra Hallsås

ligger i utkanten av Lerum. Vald placering kommer öka trafikbelastningen och andelen

hämta/lämna jämfört med ett mer centralt läge i Lerums tätort.

Kommentar 

Bakgrunden till kommunens val av placering för ny skola har tydliggjorts i detaljplanens 

planbeskrivning under rubriken 2 Bakgrund.  

3. Den nya skolan i Norra Hallsås tar i anspråk ett värdefullt natur- och
rekreationsområde

Områdets är välbesökt idag och har ett rikt djurliv. Förskolor använder området för

utflykter. Det är viktigt att bevara sammanhängande grönområden.

Kommentar 

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

bedömning att platsen är lämplig för en ny skola i Norra Hallsås. Behovet av ny skola är stort i 

Lerum och kommunen har gjort en förstudie gällande lokalisering av ny skola. Inför granskning 

har planbeskrivningen kompletterats med en beskrivning av förstudien, under rubriken 2 

Bakgrund. 

Inom arbete med detaljplanen har både naturvärdesinventeringar och artutredningar tagits 

fram för att utreda detaljplanens påverkan på natur och djurarter. Flertalet skyddsåtgärder för 

skyddade arter säkerställs och även andra åtgärder tas med i planarbetet för att minska 

påverkan på ekosystemtjänster och arter.  

Inom planområdet finns fortsatt möjlighet till rekreation. Planområdets koppling till gångstigar 

mot Häcksjön finns kvar.  

Angående förskolor, se punkt 4 nedan. 

4. Föreslagna åtgärder i rekreationsutredningen

Detaljplanen borde efterfölja de rekommendationer som anges i rekreationsutredningen.

Kommentar 

Kommunen bedömer det svårt att följa de skydds- och kompensationsåtgärder som anges i 

rekreationsutredningen, med hänsyn till lämplig placering och yta för ny skola.  

Stigen från söder till nordöstra delen av planområdet kommer 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. Detta kommer att öka tillgängligheten. 
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Kopplingen norrut mot Häcksjön kommer att finnas kvar men kommer sträckvis ersättas av 

gång- och cykelbanor inom planområdet. Detaljplanen medför dock även positiva konsekvenser 

då det under kvällstid och helger kommer finnas möjlighet för allmänhet att parkera och 

därmed komma närmre vandringleder mot Häcksjön.  

Skolans placering utgår från platsens topografi och storleken för skolans fastighet utgår från 

rekommenderade mått för friyta enligt Boverket. Detta medför att det inte bedöms möjligt att 

bevara den södra delen av planområdet. Samma skäl gäller även förslaget att placera skolan i 

den norra delen av planområdet för att inte fragmentera naturen i området. Den norra delen 

utgör kuperad mark och kräver omfattande markförändringar för att ordna en ny stor skola. 

En av de närliggande förskolorna kommer fortsatt kunna besöka den norra delen av 

planområdet, som förblir naturmark. 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. Sammantaget bedömer kommunen att 

påverkan på förskolornas möjligheter att nyttja planområdet får anses vara acceptabel.  

5. Detaljplanens påverkan på Torpadal och Hallsås

Synpunkter som rör detaljplanens påverkan på gator och trafiksäkerhet inom Torpadal

och Hallsås. Oro för ökad olycksrisk och försämring med hänsyn till trafiksäkerhet,

miljö och boendemiljö längs gator inom Hallsås, så som Kring-Alles väg, Richters väg

och Gatekullen samt inom Torpadal.

Kommentar 

Trafikutredningen har förtydligats angående påverkan på Torpadal och Hallsås. 

Syftet är att leda trafiken enligt angiven angöringsväg. Skogshöjden har god framkomlighet, 

och kapacitet. Utmed sträckan finns få korsningspunkter och den gång- och cykelbana som 

löper parallellt är separerad från körbanan. 

För att minska riskerna att vägarna i Hallsås ändå används av vårdnadshavare som ska 

hämta/lämna sina barn på skolan, krävs hastighetsdämpande och kapacitetsbegränsande 

åtgärder på de vägar som leder mot planområdet. Även gång- och cykelnätet behöver förbättras 

för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Åtgärderna syftar till att säkra 

hastigheten och minska framkomligheten för biltrafik på sträckan. 

Genom de befintliga samt planerade åtgärderna på gatorna i Hallsås kommer bilisternas restid 

öka vilket kan leda till att vårdnadshavarna istället väljer att åka via Skogshöjden där 

framkomligheten är god. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner har farthinder en avvisande 

effekt på biltrafik och kan leda till överflyttning av biltrafiken till andra gator. 

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

rekommenderade fysiska åtgärderna i utredningen kompletteras med beteendepåverkande 

åtgärder. 

Genomförandebeskrivningen har kompletterats med lista på de åtgärder kommunen planerar 

att göra. 

6. Säkerställande och genomförande av föreslagna trafikåtgärder i
trafikutredningen

I trafikutredningen anges trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Skogshöjden och inom

Hallsås.
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Kommentar 

Inför granskning har planhandlingarna tydliggjorts avseende vilka åtgärder utanför 

planområdet som kommunen kommer att göra vid ett antagande av detaljplanen.  

6 Medverkande 

Sektor samhällsbyggnad 

Nermina Ombasic Anna Samuelsson 

planarkitekt  planchef 

7 Bilagor 

Länsstyrelsens yttrande (om det inte redovisas i sin helhet) 

Lantmäterimyndighetens yttrande (om det inte redovisas i sin helhet) 
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