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Antagande av detaljplan för del av Sjömarken, 

Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen.            

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanen har tidigare bedömts strida mot förra översiktsplanen, och 

detaljplanen behöver därför behandlas i fullmäktige. Detaljplanen strider dock 

inte mot gällande översiktsplan.  

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar i 

Sjömarken. Detaljplanen innebär att en förskola i två våningar kan byggas 

väster om Badstrandsvägen.  

Detaljplanen föreslår byggnation i redan befintligt bestånd, nära 

kollektivtrafikstråk, vilket innebär att den redan utbyggda infrastrukturen kan 

användas. Förtätning och samutnyttjande av resurser bidra till ett mer 

resurseffektivt och hållbart samhälle.    

Förslaget ianspråktar områdets enda iordningsställda strövområde av 
parkkaraktär i Sjömarken, och därigenom inskränker de boendes möjlighet till 
rekreation och friskvård. Kommunstyrelsen anser även att föreslagna 
kompensationsåtgärder, till följd av områdets naturvärdeklass enligt 
grönområdesplanen, inte är tillräckliga. 

Trafiksituationen i och omkring Göteborgsvägen är idag extremt ansatt och 
påverkar dagligen medborgare ifrån både Sjömarken och Sandared. Detta 
bekräftas även genom SWECOs trafikutredning som visar på en enorm 
trafikökning av områdets biltrafik. Dessutom innehåller vägsträckan flera 
trafikfarliga korsningar mellan biltrafik, fotgängare och cyklister. 
Kommunstyrelsen anser att det inte är lämpligt att belasta denna sträcka 
ytterligare innan dess att infrastrukturen kring trafiksituationen förbättrats och 
tryggats. 
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Kommunstyrelsen anser vidare att det inte är lämpligt att använda en 

förskolebyggnad som barriär mot järnvägstrafiken. Den sammantagna 

säkerhetsrisken med närhet till långa strandlinjer, tågräls samt tågkorsningar gör 

placeringen av en förskola på platsen olämplig. Skulle ett barn avvika från 

verksamheten måste möjligheten att säkra eventuella farliga partier finnas. Med 

denna placering finns farliga partier i så gott som samtliga väderstreck vilket gör 

en prioritering omöjlig och risken för allvarliga tillbud alltför stor. 

Kommunstyrelsen avstyrker planförslaget. 

        

Beslutsunderlag 

1. Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden om detaljplan Räveskalla 1:36, 

Badstrandsvägen, 2019-09-15 

 

 

 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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