Dnr: SBF 2015/616

Detaljplan för del av Gammelstad

,

Öhemmanet 1:250 och del av Öhemmanet 1:11

Ektjärn Förskola samt gruppboende
Luleå kommun

Norrbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Bakgrund

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-09 att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att
upprätta en detaljplan för aktuellt område.

Hur samrådet bedrivits

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat utökat planförfarande
(se 5 kap. plan- och bygglagen). För att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för
att ge möjlighet till insyn och påverkan ska samråd ske med myndigheter, sakägare och övriga
berörda enligt 5 kap. 11 §, plan- och bygglagen.
Ett förslag till detaljplan har därför visats för samråd under perioden fr o m 31 augusti t o m
21 september 2015. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats,
på Stadshuset och på Stadsbiblioteket. Annons om samrådet infördes i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten den 28 augusti 2015.
Planhandlingarna och information om samrådet har i detta fall sänts till till samtliga fastighetsägare som angränsar till planområdet samt till myndigheter och övriga berörda enligt sändlista.
Samråd har under arbetet med planförslaget även skett kontinuerligt med berörda kommunala
förvaltningar och bolag.
Under samrådstiden inkom 10 skrivelser.
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Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Fritidsförvaltningen, 2015-09-01
• Trafikverket, 2015-09-09

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Boende Tingsvägen 13, Gammelstad, 2015-09-07
• Boende Rågvägen 49, Gammelstad, 2015-09-15
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-09-15
• Boende Domarvägen 47, Gammelstad, 2015-09-16
• Lantmäteriet, 2015-09-18
• Boende Tingsvägen 9, Gammelstad, 2015-09-21
• Länsstyrelsen, 2015-09-21
• Skanova, 2015-09-22
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer

Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin
helhet finns att tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens yttrande redovisas i sin
helhet.
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från inkomna
synpunkter.

Myndigheter
Länsstyrelsen
Luleå kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Gammelstad, Öhemmandet
1:250, och del av Öhemmanet 1:11. Syftet med detaljplanen är pröva förutsättningarna av en
ny förskola samt bibehålla de planmässiga förutsättningar till en utbyggnad av gruppboendet.
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande.
Luleå kommun anser inte att planens genomförande medför någon betydande miljöpåverkan
och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därför inte behöver upprättas. Länsstyrelsen
delar kommunens uppfattning.
Länsstyrelsens synpunkter
Länssyrelsen noterar att en kompletterande utredning om markföroreningar är pågående. Länsstyrelsen kan därför i nästa skede ha synpunkter rörande detta.
Länsstyrelsen har förövrigt inga synpunkter till planförslaget.
Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att
beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och
bygglagen.
Samråd
Samråd har skett med Länsstyrelsens enheter för social hållbarhet och samhällsskydd samt
miljöskydd.
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Kommentarer:
Samråd med Länsstyrelsen avseende markförorening på angränsande fastighet har skett. Verksamhetsutövaren kommer att genomföra provtagning under 4e kvartalet 2015. Om förorening har spridit sig
görs en bedömning av åtgärd innan detaljplanen antas.
Lantmäteriet
Planhandlingarna och illustrationen anger att parkeringsbehovet för gruppboendet och
förskolan ska samlokaliseras inom mark med S1 betecknat, Förskola/skola. För att förtydliga
att området ska tillgodose omkringliggande fastighets behov av parkering kunde eventuellt
lämplig planbestämmelse redovisa detta, t.ex. Pg där g:et anger att marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. Angivandet av beteckningen g är ingen nödvändighet
för att vid kommande förrättning kunna pröva ett inrättande av gemensamhetsanläggning
lämpligt. Det kan däremot ange intentionen och undvika att området får en användning som
omöjliggör detta. I övrigt inget att erinra.
Kommentarer:
Synpunkten har beaktas genom att parkering för förskola/skola ändras till kvartersmark med användningen P. Samnyttjande av parkeringen ska ske, vilket beskrivs i planbeskrivningen.

Kommunala förvaltningar och bolag
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Plankarta och planbestämmelser
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att byggnadens höjd ska regleras med angiven maximal totalhöjd.
Kommentarer:
Byggnadshöjden ändras till maximal totalhöjd.
Utformning parkering och vändplan
Förvaltningen ser risker med utformningen av parkeringsplatsen och vändplanen. Barn och
föräldrar som kommer från parkeringen till förskolan, måste korsa infarten till vändplanen
när de ska in genom de norra grindarna till förskolan. Miljö- och byggnadsförvaltningens
förslag är istället att man spegelvänder parkeringen, så att parkeringarna är närmast ingången till förskolan och infarten till vändplanen är mot gångvägen mot busshållsplatsen, vilket
troligen minskar olycksrisken för de barn som kommer med bil.
Antalet livsmedelsleveranser beräknas till 2 stycken per vecka enligt planhandlingen. Detta
anser vi är väldigt lågt räknat för en förskola med 100 barn. Samt att det troligen även kommer andra leveranser och servicetrafik in till förskolan, vilket bidrar till olycksriskerna för
barnen med att korsa vändplanen.
Kommentarer:
Detaljplanen illustrerar enbart ett förslag till parkeringens utformning. Möjligheterna till att spegelvända parkeringen med infart närmare Skiftesvägen är möjligt, men med en sådan utformning anses
andra trafiksäkerhetsproblematiker uppstå då flera trafikslag ska samsas i en korsningspunkt. Illustrationen redovisar en gångyta närmast parkeringarna som ska kunna nyttjas av föräldrar och barn för
att slippa gå över infartsvägen mer än nödvändigt. Exakt utformning regleras ej i detaljplan.
Ny information om att fyra levaranser (2 livsmedel och 2 sophantering) sker per vecka har angivits,
vilket ändrats i planbeskrivningen.
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Förvaltningen anser att det är alldeles för lite parkeringsplatser för föräldrar vid lämning och
hämtning av barn, 6 stycken. En förskola med ca 100 barn, där de flesta barnen troligen inte
bor i de närmaste kvarteren, kommer dessa barn troligen att skjutsas till förskolan. Merparten av dessa barn kommer att komma inom ca en timme på morgonen och medföljande
förälder uppehåller sig i området i snitt ca 10 minuter. Detta kommer att skapa stora problem
med bilar som står på platser som inte är avsedda för detta, t ex vändplan, Statoil, eller längs
vägarna. Detta i sin tur skapar olycksrisker för barnen. Det är dock viktigt att en utökning av
parkeringsytan inte sker på bekostnad av barnens friytor, ordentliga cykelparkeringar bör
anordnas vid ingångarna, men även vid busshållplatsen.
Kommentarer:
Antalet parkeringsplatser är beräknade och framtagna utifrån den parkeringsnorm som är under framtagande, och bedöms därmed som tillräckliga. Detta står beskrivet i planbeskrivningen.
På illustrationen har det tydliggjorts var cykelparkering kan finnas. I planbeskrivningen är det beskrivet att cykelparkering ska anordnas.
Buller
På skolgårdar och förskolegårdar är det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå dagvärde på delar av gården som är avsedd för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.
Avståndet från Skiftesvägens mitt till närmaste del av förskolegården är ca 15 meter. Antalet
fordon under ett vardagsdygn oktober 2010 var 1530 stycken längs Skiftesvägen. Hastigheten på vägen är 50 km/h. Enligt planbeskrivningen bedöms riktvärdet för god ljudkvalitet
på gården att inte överskridas. Trafikmätningen är utförd för fem år sedan. Hur mycket har
förändrats? Förskolan kommer enligt handlingarna att medföra en ökning av ca 100 fordon
per dag längs Skiftesvägen, troligen mer. Förvaltningen vill se en bullerkarta med ljudnivåer
för förskolegården.
Kommentarer:
Planbeskrivningen har kompletteras med en redovisning av beräknat trafikbuller vid planområdet.
Trafikmängderna bedöms vara konstanta. Ingen större exploatering har skett eller bedöms komma att
sek som påverkar trafikmängderna längs Skiftesvägen.
Träd
Planområdet består av ett fint grönområde med såväl barr- som lövträd. Tyvärr finns de
flesta befintliga barrträden på markytan för den tänkta förskolan. Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att man i möjligaste mån ska spara så många barrträd som möjligt (utöver
de som finns på planerad parkmark). Man bör undersöka vilka träd som kan sparas och
därefter reglera dessa med planbestämmelser. Anordna gröna tak om möjligt.
Kommentarer:
Bibehållande av grönområden regleras ej på plankartan, utan hanteras i kommande skede. Träd inom
planområdet ska mätas in inför projekteringen och behållas i stor utsträckning. Detta förtydligas i
planbeskrivningen.
Riskanalys och farligt gods
Riskanalysen visar på att inom ramen för föreliggande detaljplaneförslag kan erforderliga
skyddsavstånd skapas mellan förskolan/gruppboendet och bensinstationen, så att det aktuella planförslaget uppfyller PBL:s krav av att marken ska vara lämplig för ändamålet med
planen. Miljö- och byggförvaltningen tycker dock inte att det känns bra att ha en förskola och
ett gruppboende nära en bensinstation.
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Kommentarer:
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att riskanalysen är korrekt utförd.
Tillgänglighet
Byggnader och friytor inom fastigheten ska vara tillgängliga för alla. Detta ställer krav på
att entréer och friytor utförs utan nivåskillnader eller andra hinder. Därför är det viktigt
att husets entréer planeras så att nivåskillnader undviks eller blir små och kan överbryggas
med små ramper eller annat. Detta ställer krav på byggnadens höjdsättning i förhållande till
omgivande mark.
Fastighetens friytor bör planeras så att nivåskillnader undviks eller på ett enkelt sätt kan
överbryggas samt att de funktioner som planeras, ex lekplats, uteplatser samt ytor som används för uteaktiviteter görs tillgängliga för funktionsnedsatta.
Kommentarer:
Planen reglerar inte byggnadens höjdsättning, utan gällande lagstiftning avseende tillgänglighet ska
följas och regleras i bygglovsskedet. Marken inom planområdet är utan större marknivåer och ovanstående bedöms inte utgöra ett hinder.
Lek och friytor
Rätten till fysisk aktivitet är självklar och viktig för alla barns hälsa. Utomhustiden på förskolan utgör för många unga barn idag den största delen av fysisk aktivitet i vardagslivet.
Barn som har möjlighet att leka på större områden med kuperad mark och varierande växtlighet har visat sig röra på sig 20 % mer och har en förbättrad motorik och koncentrationsförmåga. Det är därför viktigt att detta beaktas vid utformandet av utemiljön. Stockar från
eventuell avverkning, stubbar och stenar utgör naturliga platser som stimulerar till fantasilek
och ska i möjligaste mån lämnas kvar och nyttjas vid utformandet av den nya utemiljön. Viktigt är att avstånd är anpassade för att förhindra fallolyckor.
Kommentarer:
Synpunkterna motiverar ingen ändring av plankartan då dessa har en för hög detaljeringsnivå. Text
om friytor har kompletteras i planbeskrivningen.
Enligt planförslaget möjliggörs en förskolegård på ca 4100 kvm. Med 100 barn ger det ca
40 kvm/barn. Miljö- och byggnadsförvaltningen anser således att planförslaget bör erbjuda
goda möjligheter för utomhusaktiviteter under förutsättning att friytorna inte avgränsas
felaktigt och barn får obehindrat tillträde till hela området.
Kommentarer:
Synpunkten noteras.
Miljö- och byggnadsförvaltingen anser också att det vid utformandet av friytor är viktigt att
man planerar för hur bullerstörningen kan minimeras genom bevarande av naturliga och
upprättande av nya bullerbarriärer såsom träd och buskar. Det främjar att utomhusaktiviteter kan bedrivas även i undervisningssyfte. En tyst utomhusmiljö bidrar också till en ökad
tal- och inlärningsförmåga.
Kommentarer:
Vegetation regleras ej i detaljplanen. Vegetation ger en marginell påverkan på buller. Information om
utemiljö kompletteras i planbeskrivningen.
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Solskydd
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det är viktigt att utegården erbjuder möjlighet till
solskydd under sommardelen av året, detta för att minska exponering en av skadligt UVstrålning.
En förskolegård ska därför ha naturligt skuggiga ytor, barnen ska ha en möjlighet att obehindrat välja mellan sol och skugga. Det ska alltså inte finnas några avgränsande områden
där uteaktivitet pågår och inte naturlig skugga förekommer. Skuggningen skapas med fördel
genom träd och andra växter då det finns bevisade synergieffekter för barnens hälsa och
naturligt gröna lekytor.
Solens strålar är minskat farliga på morgon och eftermiddagen det är därför viktigt att man
i möjligaste mån anpassar utemiljön och skuggbildningen för att ge friare instrålning under
dessa tider på dygnet.
Kommentarer:
Synpunkterna beaktas och kompletteras i planbeskrivningen. Detta regleras dock inte på plankartan.
Rökning
En särskilt avsedd plats för rökning bör planeras in vid gruppboende för eventuella rökare,
som inte stör barnen vid deras lekytor.
Kommentarer:
Detta är inte en planfråga.
Markföroreningar
Markföroreningar är funna på Statoil, som är grannfastigheten. Föroreningarnas utbredning
är inte undersökt ännu. Kompletterande markundersökningar ska utföras på uppdrag av
verksamhetsutövaren.
Kommentarer:
Verksamhetsutövaren kommer att genomföra provtagning under 4e kvartalet 2015. Om förorening har
spridit sig görs en bedömning av åtgärd innan detaljplanen antas.
Skanova
Skanova har en kabel inom planområdet men den kan flyttas om så erfordras.
Skanova har inget att erinra mot rubricerad plan.
Kommentarer:
Information om teleledningar har förtydligats i planbeskrivningen.

Övriga
Boende Tingsvägen 13, Gammelstad
Jag vill lämna följande kommentarer till planbeskrivningen för den nya förskolan på Ektjärn.
Det är många barn som färdas längs den befintliga GC-vägen till Öhemsskolan och Stadsöskolan. Under byggskedet kommer krävas anpassade lösningar för dem att ta sig förbi byggplatsen. Att helt stänga av GC-vägen skulle innebära långa omvägar och trafikfarliga lösningar för barnen. I Gammelstads centrum pågår ombyggnationer av hyreshus och där har
den befintliga GC-vägen stängts av för gående och cyklister under flera år. De måste istället
ta en lång omväg för att nå Stadsöskolan och färdas utmed och korsa trafikerade vägar.
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För att undvika en situation där föräldrarna på Ektjärn måste börja köra sina barn till skolorna pga ännu osäkrare väg till skolan så bör det utredas hur man kan hålla GC-vägen öppen och helt undvika byggtrafik på den under byggskedet. Eller planering för hur alternativ
tillfällig GC-väg kan förläggas och märkas ut under byggskedet.
Kommentarer:
En trafiksäker väg för skolbarnen är en viktig fråga i kommande skeden. Synpunkten motiverar dock
inga ändringar eller regleringar i planförslaget. Trafiksäkerhet under byggtid ska hanteras i projekteringsskedet.
Nästa förslag gäller en utbyggnad av parkeringsmöjligheterna i samband med de planerade
byggarbetena. Vägen till Öhemsskolan och Stadsöskolan längs Rågvägen är idag en katastrof. Rågvägen är endast en liten villagata som inte är anpassad för all den trafik som skolan
genererar. På morgonen är det en hopplös situation med bilar, gående barn och cyklande
barn som ska till Stadsöskolan. Inga parkeringar finns. Rektorn har skickat ut ett brev som
uppmanar föräldrarna att inte köra in på Rågvägen utan släppa av barnen vid övergångsstället vid Skiftesvägen istället. Där finns dock ingen lämplig yta för att släppa av barnen
och situationen är lika kaotisk som vanligt då alla kör sina barn till skolan pga den rådande
osäkra skolvägen. Förslaget är alltså att bygga en parkeringsyta som kan nyttjas av föräldrar
som ska släppa av sina barn som sedan får gå den sista biten till skolan. Ytan kunde ligga i
närheten av den nya förskolan eller på andra sidan av Skiftesvägen (i bästa fall så borde en
bred trottoar byggas längs Rågvägen fram till skolan, men det berör ju inte detta ärende).
Kommentarer:
Synpunkten motiverar inga ändringar eller regleringar i planförslaget, utan hanteras i projekteringsskedet.
Enligt planförslaget finns det p-platser i nära anslutning till förskolan där barnen inte ska behöva
passera vägar som är förenat med trafikfara. Det är även säkerställt en gångyta runt parkeringen och
vidare fram till förskolans entré. Detta redovisas på planillustrationen. Detaljplanen reglerar inga
åtgärder för Skiftesvägen.
Boende Rågvägen 49, Gammelstad
Är det verkligen rimligt att placera en förskolan i omedelbar närhet av en bensinmack? Att
förskolan dessutom kommer att ligga väldigt nära en trafikerad väg, där både bilar och
bussar passerar, gör ju inte saken bättre. Plus att det finns två starkt trafikerade vägar och
en rondell en bit ifrån (Mariebergsvägen och ”97:an”)! Närheten till Statoil innebär en ökad
fara för barnen. Både miljömässigt, trafiksäkerhetsmässigt men även ur brandhänseende.
Vad tycker ”Brand och Räddning” om denna placering?!? Trafiken i området kommer att
öka markant och då i synnerhet när barn skall lämnas och hämtas på förskolan. Detta kommer ju att få konsekvenser för skolbarnen (boendes på Ektjärnsområdet) som skall passera
Skiftesvägen, på sin väg mot skolan. Alltså sämre trafiksäkerhet för ännu fler barn! Varför
inte satsa på att bygga en ny förskolan på den plats där Stadsöns Förskola ligger idag? Helt
klart ett mycket bättre alternativ! Bakom den förskolan finns ett stort grönområde som skulle
passa perfekt! Låt barnen gå kvar på Stadsöns- och Magnetens förskola under byggtiden och
placera den nya förskolan på grönområdet bakom Stadsöns Förskola! Om inte ”modulerna”,
som inrymmer Magnetens förskola, kan nyttjas (pga att kontraktstiden går ut) får man , under byggtiden, hitta en tillfällig lösning för dessa två avdelningar.
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Kommentarer:
Angående förskolans föreslagna placering i nära anslutning till bensinmacken har ett gemensamt arbete skett mellan olika förvaltningar på kommunen. I detta arbete har lokaliseringsfrågan noga avvägts
och tillsammans har ett beslut tagits om att pröva denna lokalisering för en ny förskola. Det har tidigare funnits en förskola på tomten, vilket har stärkt argumenten för att pröva dess lämplighet. Luleå
kommun anpassar löpande förskoleverksamheten utifrån barnutveckling och prognoser för respektive
område. I Gammelstad har barnunderlaget minskat drastiskt de senare åren. Nedläggning av enavdelningsförskolor, som t ex Igelkotten i Gammelstad ligger i linje med Barn- och utbildningsnämndens
lokalstrategi i dylika situationer. Inför hösten 2015 var det trots att Igelkotten stängts ytterligare 1-2
avdelningar som inte fyllts vid Gammelstads övriga förskolor.
Genom att bygga en ny 6-avdelningsförskola på Ektjärn uppnås en god spridning av förskoleplatser
i Gammelstad. Föräldrar i Gammelstad har också gett uttryck för ökad förskolekapacitet i denna del
av Gammelstad (medborgardialog). Ett genomförande av planförslaget innebär en större förskola i
vardera änden av Gammelstad; Ektjärn (nybyggnation), Stadsön (Bäckhagens förskola) samt en tredje
förskola i Kyrkbyn. När det gäller Stadsöns förskola föreligger ett omfattande renoveringsbehov. Det
har bedömts att en ombyggnation är omfattande och kostsam.
En riskanalys har gjorts för planförslaget. Denna utredning visar att inom ramen för föreliggande detaljplaneförslag kan erforderliga skyddsavstånd skapas mellan å ena sidan den planerade förskolan och
gruppboendet och å andra sidan bensinstationen. Det gäller såväl beträffande skyddsavstånd med hänsyn till olycka som med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt möjligheterna att förebygga
luftföroreningar och bullerstörningar. Sammantaget innebär förslaget en tillfredställande säkerhet vid
ett genomförande. I samband med planering av ny förskola är åtgärder för att skapa en säker trafiksituation en av de viktigaste frågorna.

Boende Tingsvägen 9, Gammelstad
Den 19 mars 2014 bjöd kommunen in till samtal om skolutvecklingen i områdena Gammelstad, Rutvik och Sunderbyn. På detta möte var vi flertalet föräldrar som ville att Stadsöns
förskola skulle få vara kvar och rustas upp. Stadsöns förskola har en mycket trevlig placering
vid ett grönområde med en jättefin utemiljö för barnen. Är inte det värt någonting? Den nya
förskolan kommer ligga nära mer trafikerade vägar och Statoil som drar till sig trafik. Varför
bjuder kommunen in till medborgardialog när beslutet ändå inte går att påverka?
Kommentarer:
Se ovan kommentar till boende Rågvägen 49.
Boende Domarvägen 47, Gammelstad
Flytta entré 2 enligt bild 1. Förslaget motverkar att entré 2 används vid hämtning/lämning
med bil som parkeras inne i bostadsområdet på Domarvägen. Förslaget främjar hämtning/
lämning med cykel/barnvagn eftersom det blir en kortare väg. Upptagningsområdet för
förskolebarn är betydligt större från Öhemmanet, Stadsöcentrum etc än från Ektjärn. Förslaget främjar hämtning/lämning med cykel/barnvagn vintertid eftersom det blir en genare väg
inne på förskolegården. Erfarenhetsmässigt så har inte förskolors gårdar prioriterats först vid
snöröjning. Snöröjningen förenklas då avståndet till entrén kortas.
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Kommentarer:
På planillustrationen har det tydliggjorts var cykelparkering kan finnas för föräldrar som lämnar/
hämtar med cykel/barnvagn. I planbeskrivningen är det beskrivet att cykelparkering bör anordnas. Entré nummer 2 har flyttat i enlighet med den föreslagna placeringen som förspråkas. Illustrationskartan
har reviderats utifrån detta.
Bra att trafiken är lagd till Skiftesvägen och inte kommer in på bostadsområdet på Domarvägen.
Undersök möjligheterna att ha personalparkeringar på andra sidan gatan istället för på den
mark som är liten idag. Plats för personalparkering kan tex vara på Mariebergsvägen enligt
bild (se nedan) 2-6 eller mellan Statoil och Skiftesvägen enligt bild 7. Minst 12 stycken parkeringar borde kunna flyttas, gärna 18 stycken. Förslaget främjar trafiksituationen utanför
förskolan och ger utrymme för mer lekyta, som redan idag är liten. Utforma istället inritade
parkeringsplatser till hämta/lämna fickor. Alternativ placering för dessa är efter Skiftesvägen. Trafikingenjör kan med fördel anlitas för att ta fram förslag.
Kommentarer:
Antalet parkeringsplatser är beräknade och framtagna utifrån den parkeringsnorm som är under framtagande. Ytor för parkering bedöms därmed som tillräckliga. Detta står beskrivet i planbeskrivningen.

Bild 1. Utklipp av bild som hör till synpunkt, fastighetsägare Domarvägen 47.

Bild 2. hör till synpunkter, Domarvägen 47.

Bild 3. hör till synpunkter, Domarvägen 47.
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Bild 4. hör till synpunkter, Domarvägen 47.

Bild 5. hör till synpunkter, Domarvägen 47.

Bild 6. hör till synpunkter, Domarvägen 47.

Bild 7. hör till synpunkter, Domarvägen 47.

Ställningstagande och förändringar
Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändringar i detaljplanen inför
granskningsskedet:
• Parkeringsytan planläggs som kvartersmark, P, och ersätter tidigare kvartersmark för
S1.
• Totalhöjd ersätter byggnadshöjd på plankartan.
• Administrativ gräns för u-område för allmäna ledningar har lagts till på plankartan.
• Felaktig information om varutransporter och sophämtning till förskolan revideras i
planbeskrivningen.
• Planhandlingarna har kompletterats med en redovisning av trafikbuller inom planområdet.
• Förtydligande kring trädens betydelse i området görs i planbeskrivningen.
• Entré nr 2 har flyttats och illustreras på ny plats.
• Cykelparkering har tydliggjorts på illustrationskartan.
• Förtydligande om Skanovas teleledningar har lagts till i planbeskrivningen.
• Del av användning avseende Förskola/Skola (S1) ersätts med användning PARK för att
möjliggöra en mjukare kurva på GC-stråket.
• Delar av allmän användning PARK ändras till GATA för att inrymma befintlig busshållplats och dike.

Kvarstående synpunkter
Följande skriftliga synpunkter har inte blivit tillgodosedda, dvs. har inte föranlett någon
ändring i detaljplanen. Motivering till att dessa inte blivit tillgodosedda redovisas under
respektive yttrande.
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• Man bör undersöka vilka träd som kan sparas och därefter reglera dessa med planbestämmelser (Miljö- och byggnadsförvaltningen).
• Få parkeringsplatser för förskolans verksamhet (Miljö- och byggnadsförvaltningen).
• Önskelmål om detaljerad utformning och gestaltning av förskolans utemiljö avseende
tillgänglighet och lek (Miljö- och byggnadsförvaltningen).
• Annan placering och utformning på parkering (Boende Domarvägen 47 samt boende
Tingsvägen 13).
• Det bör det utredas hur man kan hålla GC-vägen till Öhemsskolan och Stadsöskolan
öppen och helt undvika byggtrafik på den under byggskedet. Eller planering för hur
alternativ tillfällig GC-väg kan förläggas och märkas ut under byggskedet (Boende Tingsvägen 13).
• Uttrycker brister och oro med placering av ny förskola nära bensinstation och trafikerade vägar (Boende Rågvägen 49).
• Önskemål om att bygga en ny förskolan på den plats där Stadsöns Förskola ligger
idag (Boende Rågvägen 49).
• Önskemål om att Stadsöns förskola ska få vara kvar och rustas upp (Boende Tingsvägen 9).
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2015-10

AnneLie Granljung				
Planchef					

Daniel Rova			
Planhandläggare

