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SAMMANFATTNING
Orientering
Under 1990-talet har ett antal önskemål om
komplettering av Östra Björkekärr med ny
bebyggelse framförts. Byggnadsnämnden har
därför gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag
att utarbeta detta program.

Programmets syfte är att få en samlad bild
av stadsdelens utvecklingsmöjligheter. Det
kan ses som en detaljering av den kommun-
täckande översiktsplan - ÖP 99 - som varit
utställd under våren 2000.

Förutsättningar
Björkekärrs centrala delar från 1950-talet har
en mycket tydlig struktur med väl avgrän-
sade husgrupper mellan sammanhängande
grönstråk. Östra Björkekärr är till största de-
len byggt senare och har en mindre tydlig
struktur. Stommen i området utgör Rosen-
dalsgatan, Smörslottsgatan och Östra Torpa-
vägen. Där Rosendalsgatan möter Smör-
slottsgatan ligger Spåntorget, centrum i Östra
Björkekärr. I söder breder det vidsträckta
Delsjöområdet ut sig. I öster gränsar områ-
det till Partille kommun.

Andelen äldre invånare är betydligt större
än genomsnittet i staden och andelen barn
mindre. Inpendlingen är större än utpend-
lingen, mycket tack vare den stora arbets-
platsen Östra sjukhuset.

Förslag
Östra Björkekärr bedöms ha goda möjlighe-
ter till en fortsatt sund utveckling genom en
varsam komplettering med ny bebyggelse för
i första hand bostäder. I strategiska lägen bör
dock mark reserveras också för verksamheter
och service.

Förslaget innehåller sju områden för komp-
lettering med bostäder och i vissa fall loka-
ler, samt tre områden enbart för lokaler. Sam-
mantaget kan områden rymma cirka 260-290
nya bostäder - beroende på vilken hustyp som
väljs – samt därutöver lokaler för verksamhe-
ter och service.

Konsekvenser
Förslaget innebär en stadsbildsmässig upp-
rustning av i första hand Smörslottsgatan.
Nya bostäder medför ökade möjligheter till
kvarboende samt inflyttning av nya barnfa-
miljer. Nya lokaler medför en bättre sprid-
ning av arbetsplatser. Sammantaget förbätt-
ras den sociala strukturen.

De viktigaste nord-sydliga grönstråken be-
varas som utlöpare till Delsjöområdet. Den
ekologiska strukturen påverkas därför en-
dast lokalt.

Samhällsekonomiskt är en komplettering av
en befintlig stadsdel med utbyggd infrastruk-
tur att föredraga framför exploatering på
jungfrulig mark

Fortsatt arbete
Det godkända programmet skall  ligga till grund
för de olika detaljplaner som behöver upprät-
tas. Detaljplanearbete bör snarast inledas för
Brattåskärrsvägen (delområde 3a), Roberts-
höjd V (delområde 5) och kvarteren Fagotten
- Fiolen (delområde 7 - 8).
Lagakraftvunna detaljplaner finns för del-
områdena 3a, 5 och 8.bland annat vägas mot anspråken på att be-

vara värdefulla grönområden.

Önskemål och anspråk
Tillgången på mark för nya bostäder i Björke-
kärr är begränsad, samtidigt som stadsdelen
är en attraktiv del av Göteborgs bostadsmark-
nad. Efterfrågan finns i första hand på mind-
re lägenheter med god tillgänglighet samt
större familjelägenheter. För att tillgodose
efterfrågan har kommunen gett några intres-
senter option på ett antal tänkbara komp-
letteringsområden. I programmet skall dessa
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1. ORIENTERING

”Programmet bör omfatta området från Östra
sjukhuset – Östra Torpavägen i norr till Här-
landa tjärn i söder. Avgränsningen mellan be-
byggelse och naturmark i den södra delen är
särskilt viktig att analysera, men också för-
hållandet mellan bebyggelse och  grönmark i
hela området.
Förutom avvägningen mellan bebyggelse och
naturmark bör också följande analyseras och
konsekvensbeskrivas:
* Utveckling/upprustning av f d sjuksköter-

skebostäderna
* Utveckling/upprustning av Spåntorget
* Lämpligt antal nya lägenheter / lägenhets-

typer
* Lämplig utbyggnadsordning och utbygg-

nadstakt
* Tröskeleffekter i den kommunala servi-

cen
* Tröskeleffekter i den tekniska försörj-

ningen
* Lämpligt läge för en återvinningsstation
* Kompletteringar i cykelvägnätet
* Spårvägsreservat mot Partille
* Stadsbilden utmed i första hand Smör-

slottsgatan
* Kopplingen till Delsjöområdet

Programmet skall utgöra underlag för en el-
ler flera detaljplaner. Arbetet med dessa bör
kunna påbörjas under år 2000.”

Bakgrund och syfte

Under 1990-talet har ett antal önskemål om
komplettering av Östra Björkekärr med ny
bebyggelse framställts. Två mindre områ-
den med nya bostäder har också blivit verk-
lighet öster om Spåntorget. För att få en sam-
lad bild av stadsdelens utvecklingsmöjlig-
heter har byggnadsnämnden gett stadsbygg-
nadskontoret i uppdrag att upprätta detta pro-
gram. I starthandling 1999-09-08 anges bland
annat följande:

Arbetets uppläggning

Programmet är en utveckling/detaljering av
förslag till ÖP 99 och dess bilaga LOKALT
PROGRAM FÖR HÄRLANDA. Program-
met har utarbetats på stadsbyggnadskonto-
ret med stöd av kontakter bland annat med
Stadsdelsförvaltningen, Partille kommun och
med berörda intressenter.

Programmet har varit ute på samråd under ti-
den 22 mar - 12 maj 2000. Efter samrådet har
programmet reviderats. En samrådsredo-
görelse föreligger som särskild handling.

Varför program?

Enligt Plan- och Bygglagen 5:18 skall detalj-
planen grundas på ett program som anger
utgångspunkter och mål för planen, om det
inte är onödigt. Program har i detta fall an-
setts motiverat, då föreslagna åtgärder en-
dast delvis överensstämmer med gällande
översiktsplan – ÖP 93.

Miljöbalken skall enligt 1 kap 1§ tillämpas
så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot

skador och olägenheter oavsett om des-
sa orsakas av föroreningar eller annan
påverkan,

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyd-
das och vårdas,

3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt

används så att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk syn-
punkt långsiktigt god hushållning tryggas,
och

5. återanvändning och återvinning liksom
annan hushållning med material, råvaror
och energi främjas så att ett kretslopp
uppnås.
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Området

Östra Björkekärr ligger i stadsdelen Säve-
näs, som är Göteborgs utpost mot Partille
kommun. Kommungränsen går delvis genom
bebyggda kvarter, men också genom oex-
ploaterad skogsmark. I söder breder det vid-
sträckta Delsjöområdet ut sig.

2. FÖRUTSÄTTNINGAR

Stommen i området utgör Rosendalsgatan,
Smörslottsgatan och Östra Torpavägen (med
sin förlängning i Ugglumsleden in i Partille
kommun). Där Rosendalsgatan möter Smör-
slottsgatan ligger Spåntorget, centrum i Östra
Björkekärr.

Spåntorget från väster
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Östra sjukhuset har kontinuerligt komplette-
rats sedan dess tillkomst på 1970-talet och är
i dag stadsdelens största arbetsplats. Inpend-
lingen är större än utpendlingen.

Björkekärrs historia

Björkekärr planlades och bebyggdes i hu-
vudsak under 1950-talet. Vissa komplette-
ringar har gjorts senare, t ex vid Träkilsgatan,
men i stort har området betraktats som fär-
digbyggt. Under 1990-talets senare hälft har
emellertid flera anmält intresse om att kom-
plettera stadsdelen med ytterligare ny be-
byggelse. Idag pågår byggandet av två nya
bostadsgrupper öster om Spåntorget. Ett
äldreboende har också diskuterats öster om
torget.

Bebyggelse- / Grönstruktur

Grönstrukturen i Björkekärr ger en stark
karaktär till stadsdelen med gröna stråk i
landskapet mellan de olika husgrupperna.
Även själva bostadshusen omges av mycket
grönt. I Natur- och Kulturvårdsprogrammet
anges särskilt tre utlöpare norrut från Del-
sjöområdet som viktiga från biologisk och
rekreationssynpunkt:
1. Mellan Torpa och Björkekärr,
2. Väster om Träringen mot Östra sjukhu-

set och Torpakolonin,
3. Öster om Robertshöjd.

En topografisk studie ger i princip samma
form som grönstrukturen. Husgrupperna lig-
ger på mer eller mindre platt mark, medan
träden bildar skogspartier på sluttningarna
ned mot vägarna. Robertshöjd utgör ett un-
dantag, där bebyggelsen klättrar ända upp
till höjdens topp.

1950-talets Björkekärr (den västra delen) har
en mycket tydlig struktur, medan 1960-ta-
lets (den östra  delen) har en mindre tydlig.

Fram till 1950-talets bostadsbyggande i Sä-
venäs fanns där enligt en plankarta från 1923
några små gårdar i området. Ett bostadshus
till en av gårdarna - Linnekullen - finns kvar
väster om Spåntorget. Huset anges i beva-
ringsprogrammet som ett värdefullt exemp-
pel på den bebyggelse som fanns i områ-
det före utbyggnaden.

Linnekullen

Bostäder – Verksamheter

Det dominerande lägenhetsbeståndet är mind-
re lägenheter i tre- till fyravåningshus utan
hiss. I öster finns också radhus och villor
och i kvarteret Mandolinen smålägenheter i
högre hus med hiss.

Utöver Östra sjukhuset finns i området en-
dast ett fåtal mindre arbetsplatser.

Befolkning

I Östra Björkekärr bor mellan 3.000 och
3.500 människor. Efteren nedgång i början
av 1990-talet har befolkningskurvan nu vänt
uppåt.

Andelen äldre invånare är betydligt större
än genomsnittet i staden och andelen barn
mindre. Den senare gruppen väntas öka,
vilket sammantaget ger ett behov dels av
lägenheter med bättre tillgänglighet, dels av
större familjelägenheter.
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Kommunikationer

Stommen i kollektivtrafiken utgörs av spår-
vagn linje 1 via Kaggeledstorget till Östra
sjukhuset och buss linje 34 via Rosendals-
gatan – Smörlottsgatan till Östra sjukhuset.
I Östra Torpavägen – Brattåskärrsvägen går
buss linje 512/515 via Östra sjukhuset till
Vallhamra – Partille C.

Gångvägsystemet i området är väl utbyggt
med gena förbindelser mellan de flesta mål-
punkter. För närvarande byggs separata
cykelbanor utmed Rosendalsgatan – Smör-
slottsgatan till Östra Torpavägen, där separta
cykelbana finns från Östra sjukhuset till Vall-
hamra i Partille.

Huvudgator för biltrafik är Rosendalsgatan
– Smörslottsgatan och Östra Torpavägen.
Fartdämpande åtgärder (bl a nya busshåll-
platser) byggs för närvarande i Rosendals-
gatan och Smörslottsgatan. Söder om Spån-
torget utgör denna också en av huvudtill-
farterna till Delsjöområdet.

Parkering

Björkekärr är byggt utifrån ett lägre bil-
innehav än dagens. Det har lett till att parke-
ringsplatser successivt anlagts utanför bo-
stadskvarteren, särskilt på ömse sidor om
Smörslottsgatan En ytterligare förstärkning
av parkeringskapaciteten kan behövas, även
om fortsatt gatuparkering tillåts.

Service

Stadsdelsförvaltningen Härlanda har sitt hu-
vudkontor vid Munkebäcksmotet. Diskus-
sioner förs om att flytta förvaltningen an-
tingen till f d Torpaskolan eller till f d Här-
landa fängelse. För dagen verkar det förra
mer sannolikt, då Vårdskolan har planer på
att flytta från Torpa till Linnéstaden. I Östra
Björkekärr har förvaltningen ett områdes-
kontor för äldreomsorgen vid Smörslotts-
gatan söder om Spåntorget. I byggnaden lig-
ger också en fritidsgård och i en angräns-
ande byggnad ett daghem. Daghem finns
också i kvarteret Mandolinen och vid Frän-
torpsskolan.

Två skolor finns i området idag: Rosendals-
skolan (0-5) och Fräntorpsskolan (0-2). 6-9-
skolor finns i Kålltorp och i Vallhamra i Par-
tille kommun. Kapaciteten i båda dessa är
fullt utnyttjad, varför diskussioner pågår om
etablerandet av en ny skola. Det idag aktu-
ella alternativet är att återupprätta Torpasko-
lan i kombination med att stadsdelsförvalt-
ningen flyttar dit (ht 2002). I år har en ny
Rudolf Steiner-skola öppnats väster om
Björkekärr. Skolan kommer successivt att
byggas ut till en komplett 0-9-skola.

Gymnasieskola finns vid Munkebäcksgatan
(Munkebäcksgymnasiet), där också stadsde-
lens bibliotek ligger.

Kommersiell service finns dels vid Spån-
torget (livsmedel, frukt/tobak, pizzeria, ga-
tukök, video, kläder) samt vid Trätorget (livs-
medel, frukt/tobak, blommor, konditori, piz-
zeria, hobby, kläder, el). I närområdet finns
också frisör, tandläkare, fotvård och hudvård.
Post- och bankservice samt apotek finns vid
Stabbetorget, apotek också vid Östra sjuk-
huset.Vid Spåntorget ligger en bensinstation,
vid Östra sjukhuset och vid Härlanda tjärn
kiosker.

Spåntorget åt sydväst
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Översiktliga planer / Reservat

Gällande översiktsplan – ÖP 93 – anger två
tänkbara kompletteringsområden för i huvud-
sak bostäder: Östra Torpavägen – Brattås-
kärrsvägen och Öster om Spåntorget. Det
senare byggs för närvarande med 59 lägen-
heter i enbostads- och flerbostadshus. I  för-
slag till ny översiktsplan – ÖP 99 – finns
också ett område för blandad stadsbebygelse
utmed Smörslottsgatan samt ett spårvägs-
reservat för en förlängning av spårvägen från
Östra sjukhuset mot Vallhamra – Partille.

Kartan nedan visar gränsen för strandskyd-
det runt Härlanda Tjärn och Svarttjärn samt
norra gränsen på Härskogens naturreservat.

Större delen av området är detaljplanelagt
för befintlig bebyggelse, dock är flera av pla-
nerna föråldrade  och i behov av att ses över.
Gällande plan för Östra sjukhuset innehåller
utbyggnadsmöjligheter mot Smörslottsgatan
samt ett tidigare spårvägsreservat i en tunnel
österut. I kvarteret Fiolen saknas byggrätt för
flera av de befintliga byggnaderna, bland
andra Linnekullen.

I övrigt föreslås inga förändringar av mark-
användningen. Grönstråket väster om Trä-
ringen och Delsjöområdet anges som områ-
den med särskilt stora värden för natur- och
kulturvård och friluftsliv. Öster om Härlanda
tjärn vidtar ett större naturreservat (Här-
skogen).

Övrig infrastruktur

Området är välförsörjt med vatten och av-
lopp, el och tele. Större delen är anslutet till
fjärrvärmenätet via Östra sjukhuset, varvid
flera undercentralen lagts ned. En åter-
vinningsstation finns vid Trätorget, men sak-
nas vid Spåmtorget.

De nya bostäderna i öster om Spåntorget

Program, detaljplaner, förordnanden

I 1996-10-15 godkänt program för detaljplan
för småhus öster om Spåntorget ingår också
ett äldreboende.

Natur-
reservat

Strandskydd

Natur-
reservat
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4. FÖRSLAG
Östra Björkekärr bedöms ha goda möjlighe-
ter till en sund utveckling genom en varsam
komplettering med ny bebyggelse för i för-
sta hand bostäder. Vid Spåntorget och vid
korsningen Östra Torpavägen – Brattåskärrs-
vägen samt utmed Smörslottsgatan däremel-
lan bör dock plats reserveras också för verk-
samheter. Särskilt med tanke på möjligheter
till framtida spårvagnshållplatser vid kors-
ningarna Östra Torpavägen – Fräntorpsgatan
respektive Smörslottsgatan/Brattåskärrs-
vägen är dessa punkter intressanta för annat
än enbart bostäder, dock ej kommersiell ser-
vice som kan konkurrera med befintliga torg.

Stadsbild

Spåntorget bör markeras med byggnader
även på den västra sidan av Smörslottsgatan
och området rensas från vändslinga, kiosk,
bensinstation, skyltar, mm.

Smörslottsgatan kan göras mer trivsam, dels
genom utförd ombyggnad av själva gatan, dels
genom inplacering av några byggnader utmed
gatan.

1. Fräntorp
Vid en spårvägsutbyggnad kan en hållplats
aktualiseras i korsningen Östra Torpavägen
- Fräntorpsgatan. Området väster därom bör
reserveras för utvidgad allmän service och
området närmast öster därom för service/
verksamheter. Längre österut kan några fler-
bostadhus (lamellhus/punkthus) med upp mot
60 lägenheter prövas. Särskild uppmärksam-
het måste ägnas tillfart samt eventuella stör-
ningar från trafiken på Östra Torpavägen och
Östra sjukhusets panncentral.

Service

Det finns ett starkt önskemål om att värna
de befintliga stadsdelstorgen i Härlanda; i
Östra Björkekärr Spåntorget. Göteborgs stad
har 1999 erhållit Stadsmiljörådets pris för
utveckling av sina stadsdelstorg. Ett ökat -
och vidgat - befolkningsunderlag kan bidraga
till en fortsatt god utveckling. I byggnader
närmast Spåntorget bör bottenvåningarna re-
serveras för service.

Barnomsorgs- och skolstrukturen kommer
efter skisserad utbyggnad att stå väl rustad
för ett ökat antal barn och ungdomar.

Korsningen Östra Torpavägen - Fräntorpsgatan

Verksamheter

Det finns också ett önskemål om ett bredare
utbud av arbetsplatser och en större bland-
ning av bostäder och arbetsplatser.

Bostäder

Efterfrågan på nya bostäder är stor, vilket
bland annat försäljningen av egnahem öster
om Spåntorget visar.

Sammanställning

Nedan följer en sammanställning av tänkbara
komplertteringsområden i Östra Björkekärr,
med en diskussion om vad som kan vara
lämpligt att bygga. Vad gäller bostadstyper
rymmer flera av områdena alternativa möjlig-
heter (se tabell och karta sid 14 - 15).
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4. Robertshöjd N
Området mellan kvarteren Mandolinen och
Runddansen utgörs av ett delvis välfrekven-
terat närrekreationsområde. På den centrala
platån, som mest används som passage mel-
lan kvarteren, bör dock en kompletterande
bostadsbebyggelse kunna prövas om passa-
gen och bollplanerna tryggas - antingen ett
äldreboende med ca 20 lägenheter eller ca 20
småhus. Trafikmatning sker lämpligast från
den nybyggda (utflyttade) Träkilsgatan. En mil-
jömässig upprustning av kvarteret Mandolinen
är också önskvärd. Exempelvis kan något hus
byggas om till ett äldreboende eller student-
lägenheter.

5. Robertshöjd V
I områdets sydvästra del - mot befintlig par-
keringsplats - kan tidigare diskuterad nivå-
upptagande bostadsbyggnad för äldreboende
(med en områdeshiss till Träkilsgatan?) prö-
vas – ca 20 lägenheter. En sådan byggnad kan
också bli en välgörande avslutning på par-
keringsplatsen och ett landmärke utmed
Smörslottsgatan. Sammantaget med en even-
tuell komplettering med ytterligare byggna-
der på Smörslottsgatans västra sida kan detta
förvandla gatan från en transportsträcka av
landsvägskaraktär till en gata i stadsdelen -
och stödja nyligen utförd gatuombyggnad. I en
eventuell exploatering bör ingå en upprust-
ning/försköning av parkeringsplatsen. Mellan
denna och Träkilsgatan kan eventuellt ytterli-
gare bostäder/lokaler rymmas (ca 20 lgh).

Korsningen Östra Torpavägen - Smörslottsgatan

3. Brattåskärrsvägen
Vid korsningen Östra Torpavägen - Smör-
slottsgatan/Brattåskärrsvägen kan en ny spår-
vägshållplats aktualiseras. Områdena väster
och öster därom bör därför i första hand re-
serveras för service/verksamheter. I väster bör
Östra sjukhusets expansionsyta enligt gällande
detaljplan reduceras till förmån för bevarande
av naturmarken (berget) i nordost och för an-
dra verksamheter mot Smörslottsgatan. I ös-
ter kan även några småhus för bostäder rym-
mas (område 3b). Norr om Brattåskärrsvägen
kan några flerbostadshus med upp mot 100 lä-
genheter prövas (lamellhus/punkthus - område
3a). Närmast korsningen kan en högre bygg-
nad - ett landmärke - vara lämplig. En bebyg-
gelse utmed Brattåskärrsvägen kan överbrygga
den till synes onaturliga kommungränsen mot
Partille, varvid en justering  kan aktualiseras
som särskilt ärende. Ett respektavstånd måste
dock hållas till bostadsrättsförteningen
Brattåskärr. Från stadsbildssynpunkt kan det
också vara önskvärt att överbygga parkerings-
platsen i kvarteret Mandolinen och kanske
omforma denna knutpunkt till en mer stadslik
plats.

(Delområde 2 - Östra Torpavägen - har utgått
på grund av höga natur- och kulturvärden, bland
annat Rövargrottan. Delområde 3 har i stället
utvidgats västerut och Brattåskärrsvägens an-
slutning till Östra Torpavägen justerats.)

Parkeringsplatsen vid Smörslottsgatan
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(Delområde 6 -  Robertshöjd S - har utgått då
det bedömts innebära för stora intrång i grön-
området öster om Spåntorget. Diskuterat
äldreboende kan i stället lokaliseras till del-
område 4, 5 eller 7.)

7. Kvarteret Fagotten
Väster om Spåntorget ligger ett gatukök i en
bussvändslinga, som inte längre används som
sådan. Spåntorget skulle få en värdigare in-
ramning om en permanent byggnad med ser-
vice i bottenvåningen och bostäder därovan
uppfördes i detta hörn – ca 15 lägenheter.

8. Kvarteret Fiolen
Norra delen av kvarteret uppvisar idag en
sargad bild. På motsvarande sätt som i kvarte-
ret Fagotten bör befintlig bensinstation ersät-
tas med en värdigare byggnad i hörnet Rosen-
dalsgatan – Smörslottsgatan. Utmed den se-
nare kan ytterligare några byggnader (punkt-
hus) prövas för att få en bättre inramning av
kvarteret – totalt ca 40 lägenheter. Linnekullen
bör bevaras och exponeras på ett bättre sätt
mot Rosendalsgatan. Parkeringen bör effek-
tiviseras och inramas såväl mot Linnekullen
som mot den nya bebyggelsen. I kvarteret skall
också en ny återvinningsstation rymmas.
Framtiden för verksamheterna i  stadsdels-
förvaltningens byggnad diksuteras för närva-
rande. Befintlig klubbstuga kan flyttas till an-
nat läge, t ex till idrottsområdet sydväst om
Östra sjukhuset. Om yta därigenom frigörs i
denna del kan en grupp om ca 20 småhus prö-
vas i kvarterets södra del. Förutsättningar är
att bebyggelsen tar stöd i berget söder därom
och att gångförbindelsen från daghemmet till
naturmarken mot Härlanda tjärn tryggas. De

(Västra delen av delområde 9 - Kvarteret Fio-
len S - har utgått och resterande del lagts sam-
man med delområde 8.)

Behovet av nya bostäder i Östra Björkelärr
är framför allt av två kategorier:
1)  Bostadsrätter och hyresrätter i flerbo-
stadshus med hiss,
2) Familjelägenheter på marken (småhus).

Tabell / Karta
I nedanstående tabell och på vidstående karta
har tänkbara områden för kompletterings-
bebyggelse sammanställts.

Beteckningar
S Småhus/marklägenheter
F Flerbostadshus
L Lokaler (verksamheter/service)
00 Möjligt antal lägenheter

R4 Område med stora friluftsvärden (enligt
förslag till översiktsplan - ÖP99)

Spåntorget mot öster

nya småhusen kan tillsammmans med befint-
liga radhus söder om Robertshöjdsgatan bilda
en naturlig avslutning på bebyggelsen mot
Delsjöområdet. Dock bör befintliga garage-
längor öster om Smörslottsgatan på sikt flyt-
tas till lämpligare läge norr om Robertshöjds-
gatan.

Delområde 7 och 8 bör åtminstone i detalj-
planens samrådsskedet behandlas i ett sam-
manhang för att få en helhetsbild.

Delområde Antal lgh/lokaler
1. Fräntorp 60F + L
3. Brattåskärrsvägen 90F + L
4. Robertshöjd N 20S/20F
5. Robertshöjd V 20F (+20F) + L
7. Kv Fagotten 15F + L
8. Kv Fiolen 40F + 20S + L
Summa 265  (285) +L
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L + 1 Lokaler + 60 lgh i flerbostadshus och eventuellt en gruppbostad. Planstart 2004.

3a Lagakraftvunnen detaljplan för 90 bostadsrätter. Planerad byggstart (NCC).
3b Framtida kompletteringsmöjlighet (service, verksamheter och några småhus).

4 Kompletteringsmöjlighet för i första hand egnahem (radhus). Allmänna gångstråk genom området
säkras i detaljplan. HSB äger marken.

5 Tre punkthus (ett privat äldreboende 55+ med 27 lgh samt 40 vanliga bostadsrätter). Inflyttn. 2004.

7 Servicetomt (reserv).

8a Kv Fiolen, 85 bostadsrätter (HSB). Inflyttning 2004.
8b Undantagen del i detaljplanen för kv Fiolen. 20 småhus + 20 till om förskolan flyttas.

SP Ny sluten psykiatriavdelning byggs 2004 och ersätter befintlig i Lillhagen.
M Kv Mandolinen kan kompletteras med en påbyggnad på befintlig parkeringsplats för att skapa en

bättre stadsbild. Ej bostäder. Bef bostadshus bör rustas upp och ev byggas om till ädreboende /
studentbostäder. Bef förskola bör flyttas för att öppna upp mot grönområdet i söder.

F Möjligt läge för ny förskola (en sammanslagning av förskolorna i kv Mandolinen och kv Fiolen, 8b).
Ea + Eb Egnahemsbolagets 59 småhus, färdigställda 2000 - 2001.
G Nya garage vid vattentornet för att möjliggöra byggandet i kv Fiolen samt möjlig ersättningstomt för

garagen på vägen ned mot Härlanda tjärn.

Förklaringar till kartan (kompletteringar till det 2000-09-19 godkända programmet):
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5. KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser

Ett tillskott av bostäder i form av mindre
lägenheter med full tillgänglighet samt stör-
re familjelägenheter kommer att medföra två
saker:
- ökade möjligheter till kvarboende i stads-

delen
- inflyttning av barnfamiljer
Åldersfördelningen kommer därvid att få en
bättre spridning och närma sig den genom-
snittliga för Göteborg. Samtidigt ökar kra-
ven på barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Östra Björkekärr kan idag upplevas som en
”arbetsdel” (Östra sjukhuset) och en bo-
stadsdel (resten). Ett ökat inslag av verk-
samheter även i bostadsdelen kan göra denna
mer levande. I särskilt strategiska lägen bör
därför inte enbart bostäder planeras (se
nedan).

Ekologiska konsekvenser

Värdet av grönkilen från Delsjöområdet åt
nordost mot Robertshöjd har minskat med den
småhusbebyggelse som där uppförts. Föresla-
gen komplettering i kvarteret Fiolens södra del
bedöms därför få mindre betydelse från eko-
logisk synpunkt. Dock är det viktigt att säker-
ställa befintliga gångstigar.

Ekonomiska konsekvenser

Ett ökat befolkningsunderlag skapar bättre
möjligheter för stadsdelstorgen att överleva.
Spåntorget har ett strategiskt läge och bör
kunna utvecklas. Korsningarna Östra Torpa-
vägen – Fräntorpsgatan respektive Smör-
slottsgatan/Brattåskärrsvägen ligger också
strategiskt och har en utvecklingspotential,
dock ej för kommersiell service av konkur-
rensskäl.

Kostnader för utökad service med fler in-
vånare balanseras vid resursfördelning till
stadsdelsnämnden. Kostnader för förstärk-
ning av den tekniska infrastukturen är avgifts-
finansierad.

I ett vidare ekonomiskt perspektiv är en
komplettering av en befintlig stadsdel med
utbyggd infrastuktur att föredraga framför
exploatering på jungfrulig mark.

Övrigt

Konsekvenser som behöver belysas närmare
i det fortsatta planarbetet:
* Stadsbild - Parkering
* Tillgänglighet
* Störningar
* Teknisk försörjning

I den ursprungliga planen för Björkekärr kan
man också skönja ett grönstråk utmed Smör-
slottsgatan. Senare planer och utbyggnad har
emellertid stängt även detta stråk. En ytter-
ligare komplettering för att förbättra stads-
bilden och göra gatan mer upplevelserik be-
döms därför som naturligt.

Med detta resonemang blir det än viktigare
att säkerställa ett bevarande av de nord-syd-
liga grönstråken väster om Träringen respek-
tive öster om Robertshöjd.

Föreslagna åtgärder bedöms bidra till en god
och hälsosam miljö och är även i övrigt för-
enlig med en från allmän synpunkt lämplig-
användning av mark- och vattenresurserna.
Åtgärderna innebär inte något överskridande
av gällande miljökvalitetsnormer. Inga speci-
fika riksintressen eller andra områden med
särskilda naturintressen berörs. Kultur-
intresset tillgodoses genom bevarandet av
Linnekullen.
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6. FORTSATT ARBETE
Detaljplaner

Detaljplanearbetet innehåller normalt två
skeden;
- samrådsskedet,
- utställningsskedet.
I båda bereds berörda tillfälle att lämna syn-
punkter på presenterade förslag.

Detaljplanearbete bör snarast inledas för att
pröva komplettering med nya bostäder vid
Brattåskärrsvägen (delområde 3a), äldre-
boende i Robertshöjd V (delområde 5) och
nya bostäder/stadsupprustning vid Rosendals-
gatan - Smörslottsgatan (delområde 7-8).

Därefter kan detaljplaner för delområde 1 och
4 aktualiseras. I det förra kan också ingå kom-
plettering med service/verksamheter vid Frän-
torpsgatan, det senare bör även omfatta kvar-
teret Mandolinen, för att säkerställa samband
och en miljömässig upprustning i befintlig
bebyggelsedel.

Detaljplaner för kompletterande service/verk-
samheter i andra lägen (delområde 3b samt L-
områden) kan aktualiseras då behov uppstår.

Programmet

Programmet är i samrådsskedet ett dis-
kussionsunderlag. Efter revidering och god-
kännande i byggnadsnämnden skall det se-
dan ligga till grund för de detaljplaner som
behöver göras.

Under programsamrådet har följande frå-
gor bedömts viktiga att diskutera:

- Lämplig balans mellan bebyggelse och
friytor (bebyggelse-/grönstruktur)?

- Lämplig balans mellan bostäder och
verksamheter (blandstaden, social struk-
tur)?

- Hur klaras parkering för befintlig och
tillkommande bebyggelse?

- Hur kan stadsbilden - i första hand ut-
med Smörslottsgatan - förbättras?

- Hur kan tillgängligheten i området för-
bättras?

Programmet har varit ute på samråd under ti-
den 22 mars - 12 maj 2000. I samråds-
redogörelse 2000-09-07 finns en samman-
fattning av och kommentarer till framförda
synpunkter samt förslag till revideringar med
anledning därav. Revideringarna är inarbetade
i denna godkännandehandling.

 Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret
Box 2554
403 17 GÖTEBORG

sbk@stadsbyggnad.goteborg.se

Frågor

Frågor om detta program besvaras av:
Lennart Widén, tfn 031 - 61 15 69, eller
Anders Svensson, tfn 031 - 61 16 96

Lagakraftvunna detaljplaner finns för del-
områdena 3a, 5 och 8. I områdena 5 och
8 sker inflyttning under 2004. För område
3a är byggstart planerad till våren 2004.
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Program för
ÖSTRA BJÖRKEKÄRR
inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E

GENOMFÖRANDE

Byggnadsnämnden beslöt den 7 mars 2000 att genomföra samråd för för-
slaget till program. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogade lista
över samrådskrets, bilaga 1, under tiden 22 mars – 12 maj 2000.

Förslaget har varit utställt på stadsbyggnadskontoret, på Munkebäcks bibli-
otek och på Äldreomsorgskontoret Smörslottsgatan under tiden 22 mars –
12 maj 2000. Ett samrådsmöte hölls den 12 april 2000, se bilaga 2.

SAMMANFATTNING

Några remissinstanser tycker att föreslagen balans mellan bebyggelse och
friytor är väl avvägd, några tycker att området kan tåla en ökad exploate-
ring, medan andra tycker att Östra Björkekärr är bra som det är och inte tål
någon ytterligare bebyggelse. Behovet av ökad tillgänglighet och särskilt
boende för äldre är dock de flesta överens om. För kommunen som helhet
är ett starkt önskemål att finna kompletteringsmöjligheter i den befintliga
staden och Björkekärr är en attraktivt halvcentral del. Det finns också en
efterfrågan på ett ökat antal marklägenheter för barnfamiljer i området.
Delområde 2, 6 och del av 9 bör dock utgå och delområde 4 begränsas på
grund av för stora intrång i känsliga natur-/kulturmiljöer. Delområde 1, 3
och 5 kan å andra sidan utvidgas något. Delområde 8 och resterande del av
9 bör slås samman för att få ett helhetsgrepp om miljön utmed Smör-
slottsgatan. Sammantaget ger detta möjlighet till ungefär lika många nya
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lägenheter som i samrådsförslaget. Tre detaljplaner bör snarast drivas vida-
re som särskilda ärenden: delområde 3a, 5 och 7-8.
KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG M M

1. Fastighetsnämnden tillstyrker förslaget, men ger följande synpunkter:
Programmet utgör ett bra underlag för fortsatt planering i Östra Björkekärr.
Det är mycket angeläget att skapa förutsättningar för bostadsbyggande i
denna del av Göteborg. Optionsområdena bör ges hög prioritet. Optionsom-
rådet i norra delen av kv Fiolen är större än delområde 8 och bör kunna
rymma fler än 40 lägenheter. Om optionerna fullföljs skall avtal tecknas
mellan kommunen och respektive byggherre. Vid utbyggnad på mark som
ägs av annan än kommunen kan exploateringsavtal behöva upprättas för att
reglera genomförandefrågor.

Kommentar: Om områdena 8 och 9 slås samman är det möjligt att
något fler lägenheter kan rymmas. Se vidare punkt 19.

2. Göteborg Energi har inget att erinra mot förslaget, men påpekar att det
finns gasledningar i området runt Fräntorp.

Kommentar: -

3. Göteborg Energi Nät har inget att erinra mot förslaget.

Kommentar: -

4. Idrotts- och föreningsnämnden avstår från att yttra sig.

Kommentar: -

5. Kulturnämnden uttalar att delområde 7 och 8 är mest känsliga ur kultur-
historisk synpunkt och att byggandet här bör begränsas till 1-2 våningar.
Område 6 bör undantas från exploatering. Delområde 2 bör bevaras som
grönområde eller exploateras i mindre omfattning så att del av bergsbran-
ten, de grova träden och ett område i anslutning till Rövargrottan bevaras.
Exploateringen av område 9 bör göras försiktigt, så att karaktären av entrén
till ett av kommunens värdefullaste grönområden inte går förlorad.

Kommentar: Spåntorget omges av bebyggelse i 3 – 5 våningar, var-
för det känns naturligt att ansluta till denna bebyggelseskala utmed
Smörslottsgatan. Delområde 2 och 6 undantas från bebyggelse (se
vidare punkt 17 respektive 21). Beträffande delområde 9, se punkt
19.

6. Miljöförvaltningen tillstyrker förslaget, men lämnar följande synpunkter:
Det är positivt att nya bostäder placeras intill utbyggd kollektivtrafik. Ba-
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lansen mellan bebyggelse och friytor samt balansen mellan bostäder och
arbetsplatser verkar vara väl avvägd. Parkering bör förläggas minst 15 me-
ter från bostäder. Parkering under bostäder är en tveksam lösning (delom-
råde 6). Luft-, buller- och markfrågor behöver belysas närmare. Angöring
till delområde 4 bör ske via en utflyttad Träkilsgata. Angöring till en even-
tuell bebyggelse som sträcker sig in i Partille kommun kräver närmare stu-
dier och överväganden. Ett ökat behov av väl lokaliserade återvinningsplat-
ser kan finnas.

Kommentar: Luft-, buller och markfrågor, liksom inplacering av
eventuellt ytterligare återvinningsstationer får belysas i det fortsatta
detaljplanearbetet. Se också punkt 25-31. I vissa lägen utmed
Smörslottsgatan kan det vara svårt att lösa parkeringen i separata
anläggningar 15 meter från bostäder.

7. Park- och naturnämnden tillstyrker förslaget med följande förbehåll:
Delområde 2 är mycket karaktärsfullt ur landskapssynpunkt och skall inte
exploateras. Delområde 4 är en norrsluttning och den enda naturmarken för
boende och daghemmet i kv Mandolinen och skall därför inte heller bebyg-
gas. Delområde 9 kräver största omsorg för att bibehålla befintliga kvalite-
ter i landskapet.

Kommentar: Delområde 2 undantas från bebyggelse (se vidare
punkt 17). Beträffande delområde 4 och 9, se punkt 19.

8. Räddningstjänsten har inget att erinra mot förslaget.

Kommentar: -

9. Stadsdelsnämnden Härlanda konstaterar att området är attraktivt för bo-
ende och är positiv till en viss byggnation i Björkekärr. En sådan måste
dock anpassas efter de förtjänster området har idag så att särprägeln be-
hålls. Komplettering bör ske i små etapper eftersom behov av bostadsfor-
mer och verksamheter förändras kontinuerligt. Delområde 8 skulle tjäna
mest på att få en ny utformning med hus som rymmer både bostäder och
servicefunktioner. I en protokollsanteckning noterar (s) och (v) att man
motsätter sig en exploatering av delområde 9, som skulle inkräkta för
mycket på entrén till Härlanda tjärn. Man motsätter sig också att föreslagna
äldrebostäder i delområde 6 skall upplåtas med bostadsrätt.

Kommentar: Beträffande område 8 och 9, se punkt 19. Detaljpla-
nen reglerar inte upplåtelseformer, vilket däremot optioner kan gö-
ra. I detta fall finns emellertid inga sådana villkor angivna. Se dock
punkt 21.
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10. VA-verket konstaterar att delområde 1 – 3 kräver utbyggnad av allmän-
na dricksvatten- och spillvatenledningar på en sträcka av totalt 600 meter
till en uppskattad kostnad om 1,9 Mkr. För anslutning av delområde 4 – 9
krävs endast smärre kompletteringar. Dagvatten skall i första hand tas om-
hand lokalt, vilket får utredas vid detaljplaneläggning av respektive delom-
råde.

Kommentar: Om delområde 2 undantas torde anslutningskostnaden
kunna reduceras.

11. Partille kommun ser det som positivt att tillkomst av nya bostäder och
verksamheter kan ske genom komplettering och förtätning inom befintliga
bebyggelseområden. Östra delen av göteborgsregionen är ett attraktivt om-
råde för boende och det bör därför finnas en god efterfrågan på nya bostä-
der. Under senare år har mindre förtätningar gjorts i intilliggande Sävedalen
i Partille kommun. Kompletteringsbebyggelse ger också ökade möjligheter
att värna och utveckla lokala centrumbildningar, i detta fall Spåntorget.
Följande frågor bör belysas närmare i det fortsatta planarbetet: Grönstruktur
(särskilt de gröna kilar som löper in i östra Björkekärr från såväl Partille
som Delsjöområdet), anpassning till bebyggelse, trafiksystem och grönom-
råden i Partille kommun, förändringar i trafikströmmar och trafikföring,
spårväg (vilka bedömningar ligger till grund för att det skall vara möjligt
med hänsyn till trafikekonomisk och samhällsekonomisk lönsamhet att
bygga ut spårvägen in i Partille kommun?). Om en justering av kommun-
gränsen aktualiseras måste frågan tas upp som ett särskilt ärende.

Kommentar: -

STATLIGA VERK, MYNDIGHETER OCH BOLAG

12. Länsstyrelsen finner ingen möjlighet att granska ärendet i den utsträck-
ning som sakförhållandena kräver. Föreslagen förtätning är dock i princip
angelägen och möjlig, men de kulturhistoriska värdena i 1950- och 60-
talsbebyggelsen måste beaktas noga. Exempelvis är punkthus knappast
lämpligt i Björkekärr, som präglas av 2-3-våningsbebygggelse.

Kommentar: Östra Björkekärr präglas förutom av småhus- och
radhusbebyggelse av 50-talsbebyggelse i 3-4 våningar samt av 60-
och 70-talsbebyggelse i 4-7 våningar. Öster om Spåntorget finns ett
punkthus från 60-talet. Till bilden hör också Östra sjukhusets stor-
skaliga anläggning.

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 3.
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13. Polismyndigheten har i princip inget att erinra, men efterlyser separe-
ring av spårväg och cykelstråk från biltrafik, särskilt vid sjukhusinfarten -
Östra Torpavägen - Fräntorpsgatan. Genomfartslederna Östra Torpavägen
och Smörslottsgatan bör fortsättningsvis ha god framkomlighet för att und-
vika smittrafik genom sjukhusområdet.

Kommentar: Östra Torpavägen – Ugglumsleden liksom eventuell
förlängd spårväg bör ha hög standard med om möjligt planskilda
gång- och cykelförbindelser. Smörslottsgatan byggs om till 30-
gata, men har ändå en sådan framkomlighet att ”smitvägen” genom
sjukhusområdet tar längre tid.

14. Telia redovisar viktigare befintliga anläggningar som bör beaktas i den
fortsatta planeringen.

Kommentar: -

15. Vattenfall har ej något att erinra mot förslaget.

Kommentar: -

16. Västkustens marinkommando har ej något att erinra mot förslaget.

Kommentar: -

SAKÄGARE, BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE, HYRESGÄSTER,
BOENDE

17. NCC (delområde 1 – 3) har bibringats uppfattningen att mer detaljerade
program skulle föregå detaljplaneprocessen. I de skisser företaget låtit upp-
rätta har områdena bedömts rymma upp till 260 nya lägenheter. Program-
mets bedömning att områdena rymmer endast 125 – 160 lägenheter är inte
tillräckligt underbyggd och får ej utgöra en låsning i det fortsatta arbetet.
Att delområde 1 – 3 skall utgöra reservområden för framtiden kan inte ac-
cepteras. De kan ur såväl ett samhällsperpektiv som ur exploateringssyn-
punkt bebyggas oaktat ett ianspråktagande av övriga delområden och bör
därför prioriteras.

Kommentar: Detta program torde efter revidering vara tillfyllest
som underlag för fortsatt detaljplanearbete. Med den revidering
som föreslås kan delområde 1 eller 3 komma ifråga parallellt med
något eller några av de övriga områdena.

Bedömningen att 240-280 bostäder kan rymmas baseras på skisser
som dels tar ett betydligt större område i anspråk än det i optionen
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angivna, dels förutsätter trafikmatning via äldre villaområden i Par-
tille kommun. Med beaktande av att detta knappast torde vara rea-
listiskt samt vad som under programsamrådet framförts bör i stället
bebyggelsen begränsas ytterligare. Delområde 2 bör utgå, men del-
område 1 och 3 kan omstuderas och i viss mån utvidgas. Totalt bör
upp mot 120-150 lägenheter kunna rymmas, beroende vilka husty-
per som väljs.

18. Brf Brattåskärr (delområde 3) konstaterar att kartunderlaget inte ger
möjlighet att bedöma utbredningen av delområde 3. För boende på säve-
dalssidan är förbindelsen från berget till Brattåskärrsvägen viktig. En mot-
svarande korridor som mellan delområdena norr därom synes rimlig mot
befintlig bebyggelse i Sävedalen. Stora höjdskillnader kan gen skuggpro-
blem för befintlig bebyggelse. L-området söder om Brattåskärrsvägen bör
bl a ur miljösynpunkt bevaras som grönområde med nu växande skog.

Kommentar: Det reviderade förslaget presenteras på ett komplett
kartunderlag. Delområde 3 begränsas åt öster för att trygga såväl
erforderlig grönremsa mot Brf Brattåskärr som befintliga stigar mot
berget. Därmed påverkas inte heller solförhållandena för befintlig
bebyggelse. L-området har strategisk betydelse och bör finnas kvar,
men kan också begränsas något åt öster och där även ha ett inslag
av bostäder.

19. HSB Göteborg (delområde 4 –5 och 8 – 9) befarar att det uppstår pro-
blem med utrymme för parkering, mm om Linnekullen anses värt att beva-
ra. Om SDN flyttar från sina lokaler kan det kanske öppna möjligheter att
planlägga öven denna del av området.

Kommentar: Område 4 bör begränsas något och endast medge
småhusbebyggelse i natur alternativt ett äldreboende (ca 20 lägen-
heter). Trafikökningen på den utflyttade Träkilsgatan blir därmed
marginell. Bollplanen återställs och gångförbindelserna genom om-
rådet säkras. Kvarteret Mandolinen är i behov av upprustning och
kan efter ombyggnad till del rymma ett äldreboende.

Delområde 5 bör utvidgas att även omfatta den slänt mellan parker-
ingsplatsen och Träkilsgatan där bl a Bostadsbolagets boendeservi-
ce ligger. Området är i behov av en upprustning och kan med fördel
innehålla ett äldreboende och en områdeshiss. Det bör observeras
att området till största delen ligger på Bostadsbolagets fastighet
(Sävenäs 131:3).
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Den västra delen av delområde 9 bör utgå och den resterande delen
slås samman med delområde 8 (kanske också med 7) till ett större
sammanhängande område, inkluderande samtliga befintliga an-
läggningar utmed Smörslottsgatan. Därmed kan man få ett helhets-
grepp om denna från stadsbildsynpunkt sargade del av Östra Björ-
kekärr. Ett respektavstånd bör hållas till Linnekullen och till 50-
talsbebyggelsen i Träringen. Mot Härlanda tjärn är en naturlig be-
byggelseavgränsning den bergsklack som sticker ut vid Robert-
shöjdsgatans mynning. Innebandyklubbens stuga bör kunna flyttas
– kanske till idrottsområdet sydväst om Östra sjukhuset. Om SDN
flyttar ut frigörs lokaler, kanske för daghemmet. En annan möjlig-
het är att inordna detta i den nya bebyggelsen. Med dessa föränd-
ringar torde antalet bostäder för delområde 7-9 kunna ökas från ca
75 till upp mot 100. En återvinningsstation skall också rymmas.

20. Brf Björkekärr (delområde 8 – 9) accepterar inte trafikmatning via Trä-
ringen – Stockvagnsgatan. Befintliga verksamheter (fritidsgård idrotts-
klubb, daghem) bör antingen flyttas eller integreras i den nya bebyggelsen,
vilket ger större möjligheter att uppnå målet om en stadbildsmässig upp-
rustning i tradition med områdets karaktär. En grönremsa bör sparas mellan
Träringen och den nya bebyggelsen, möjligen med integrerade parkerings-
platser på ”parkens” villkor. Nya garage i slänten kan också ge en vacker
inramning av Linnekullen om denna skall bevaras. I vilket fall måste bris-
ten på parkeringsplatser lösas i samband med områdets exploatering. Till-
kommande bebyggelse bör innehålla lägenheter anpassade för äldre med t
ex funktionsnedsättningar, som önskar bo kvar i området. För att värna
Björkekärrs kvaliteter med sin tydliga 50-talsarkitektur föreslås att HSB
utlyser en arkitekttävling för området. Befintlig panncentral skall ses som
en resurs/tillgång, såväl för befintlig som för tillkommande bebyggelse.
Synpunkterna har stämts av med HSB Göteborg.

Kommentar: Samtliga föreslagna nya flerbostadshus kommer att
förses med hiss. Husen närmast Spåntorget kan vara särskilt lämp-
liga för äldreboende. För att erhålla en god arkitektur är förslaget
om en arkitekttävling eller parallella uppdrag en god idé. Se f ö
punkt 19.

21. Brf Spånkullen (delområde 6) instämmer i att detaljplanearbetet med
delområde 6 är mest angeläget. De skisser som föreningen låtit upprätta tar
stor hänsyn till natur och befintlig lekplats. Tillfart från Träkilsgatan är en-
da alternativet, men störningen torde bli marginell. Parkering vid Smör-
slottsgatan är inte acceptabelt ur äldreperspektiv.

Kommentar: Sedan Egnahemsbolagets kvarter bebyggts har det
blivit ännu viktigare att bevara det som blivit kvar av det nord-
sydliga grönstråket mellan Robertshöjdsgatan och Träkilsgatan. Ett
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mindre punkthus har tidigare bedömts rymmas om parkeringen
delvis löses vid Smörslottsgatan. Egnahemsbolagets område har
emellertid växt åt väster och Brf Spånkullens skisser tar i princip
hela den resterande skogsdungen i anspråk. Biltrafik förs in till en
parkering under huset och gångvägen i öster måste flyttas nära de
nya husen vid Flisgatan. Angöring och del av byggnaden ligger på
Bostadsbolagets mark. Med hänsyn till detta och vad som under
programsamrådet framförts bör därför delområde 6 utgå. Lämpliga
lägen för äldreboende kan i stället vara delområde 4, 5 eller 7 (se
punkt 19 och 20 ovan). Delar av kvarteret Mandolinen bör också
kunna byggas om till äldreboende.

22. Robertshöjd garage ekonomisk förening (delområde 9) redogör för en
tioårig process som 1972 ledde till att 30 radhusägare öster om Robert-
shöjdsgatan kunde erbjudas garageplats i de två längorna vid Smörslottsga-
tan. Bland andra hade ett läge väster om Robertshöjdsgatan prövats men
förkastats av de närmast boende radhusägarna. Mot denna bakgrund torde
det vara svårt att idag hitta ett nytt läge för garagen. Däremot skulle ett
borttagande av containern invid garagen samt ett återställande och förstärk-
ning av vegetationen mot gatan förbättra stadsbilden vid infarten till Del-
sjöområdet.

Kommentar: Från stadsbildssynpunkt vore det önskvärt att flytta
garagen innanför den bebyggelsegräns som bildas av befintliga hus
i Träringen och Robertshöjdsgatan samt den föreslagna nya vid
Smörslottsgatan (delområde 9). Ett område läggs därför in norr om
Robertshöjdsgatan. Kommunen kommer emellertid inte i dagsläget
att driva ett genomförande.

23-24. Boende i Fräntorp och Sävedalen (Jennie Modh, Bo och Mona Sten-
vall) anser att områdets attraktivitet till stor del just beror på den stora till-
gången till grönområden. Grönremsan söder om Fräntorp tjänar också som
en buffert mot Östra Torpavägen. Grönområdet öster därom tjänar som en
lunga mot den hårt trafikerade Ugglumsleden. Ett byggande i denna terräng
skulle innebära större ingrepp än utförd exploatering i Robertshöjd. Lokaler
för service bör lokaliseras vid befintliga torg för att inte konkurrera med
dessa. Vem vill ha en ”mer stadslik” karaktär? Och vem är det egentligen
som planerar? Programmet genomsyras av försök att hitta argument för att
tillgodose byggarnas anspråk på ny tomtmark att bebygga.

Kommentar: Vegetationen i föreslagna bebyggelseområden söder
om befintlig bebyggelse i Fräntorp har inte det värde som skogen
öster därom har. En lämpligt utformad bebyggelse och eventuella
andra bullerskyddsåtgärder kan bli en väl så bra buffert. Det nord-
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sydliga gångstråket är dock viktigt att säkerställa. Kommersiell
service bör koncentreras till befintliga torg, medan annan service
och verksamheter kan vara lämpligt som ett komplement till redan
befintlig vid Östra Torpavägen – Fräntorpsvägen. Att hitta lägen
för kompletteringsbebyggelse – särskilt för bostäder – är idag ett
starkt kommunalt intresse. Se också punkt 17 ovan.

25-31. Boende vid Träkilsgatan (Anna Eliasson, Margot Uthberg, Nils-Erik
Johansson, Lena Jönsson, Anita Eliasson, Stina Janson, Marianne Berg-
qvist, Kerstin Grundberg) undrar vilka som framfört önskemål om kom-
pletteringsbebyggelse. Kan man kalla 260-310 nya bostäder för en ”sund
utveckling genom varsam komplettering”? Är det förenligt med miljöbal-
ken att skövla de små skogsområden som finns kvar i Robertshöjd? Vem
avgör vilka grönområden som har särskilt stor värde? Varför framställer
man samrådshandlingen som ett diskussionsunderlag när optionerna redan
är klara? För de boende är ytterligare kompletteringar i Robertshöjd inte
önskvärda - det räcker med Egnahemsbolagets genomförda projekt. Delom-
råde 4 är inte bara en passage mot kv Mandolinen - barn bygger kojor, hun-
dar leker och folk strövar. Djur finns det gott om. Även om Träkilsgatan
byggs om kvarstår backen från Smörslottsgatan som ej tål mer trafik. Att
bygga en områdeshiss från Smörslottsgatans lägsta punkt (delområde 5)
verkar inte övertänkt (en hiss upp till Träkilsgatan hade behövts för flera år
sedan). Och vad menas med "landmärke" utmed gatan? Delområde 6 med
tillfart via Träkilsgatan kan inte accepteras. Varför försvann förslaget ur
detaljplanen för komplettering öster om Spåntorget? Och varför ett äldre-
boende endast för människor med god ekonomi (bostadsrätt för 55+)? Ett
lämpligare läge är söder om lekplatsen med tillfart via Flisgatan. Delområ-
de 7 verkar plottrigt och hur skall bussen i så fall färdas? Kommer HSB att
köpa även husen på Träkilsgatan? Varför koncentrera kompletteringsför-
slag till hyreshusområden med stort behov av grönytor? Bygg i stället mel-
lan Stabbegatan och Östra sjukhuset, utmed vägen till Härlanda tjärn samt i
västra Björkekärr. Skall befintlig återvinningsstation vid Träkilsgatan flyt-
tas till Spåntorget? Finns allmänna kommunikationer med tillräcklig kapa-
citet från östra Björkekärr till Torpaskolan (stadsdelsförvaltning, högstadie-
skola)? Vidare lämnas en rad påpekanden om formalia och om sakinnehål-
let.

Kommentar: Att hitta lägen för kompletteringsbebyggelse – särskilt
för bostäder – är idag ett starkt kommunalt intresse. En option in-
nebär att någon får förtur till att köpa kommunal mark om den – ef-
ter en planprövning – visar sig lämplig att bebygga. I annat fall för-
faller optionen. Allmänt har biologer konstaterat att större sam-
manhängande grönområden är viktigare att bevara än spridda
mindre. I kommunens natur- och kulturvårdsprogram anges Del-
sjöområdet med sina utlöpare i Stabbeparken och stråket öster om
Robertshöjd mot Partille samt området nordväst om Östra sjukhu-
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set som sådana. I förslag till översiktsplan – ÖP 99 – anges därtill
skogen öster om Fräntorp (Källeberget) som område med stora fri-
luftsvärden (R4). Skogen norr och väster om Träkilsgatan har ej
bedömts som så värdefull att den inte kan innehålla inslag av be-
byggelse. Viktigt är dock att trygga de välfrekventerade gångstrå-
ken mot kvarteret Mandolinen och att återskapa bollplanerna efter
intrånget från den ombyggda Träkilsgatan. Det bör observeras att
skogen (och bollplanen) inte är allmän utan privat mark tillhörande
kvarteret Mandolinen. Söder om Träkilsgatan bör emellertid inte
mer bebyggelse tillkomma. Bussvändslingan vid Spåntorget (del-
område 7) behövs inte längre – bussen kan färdas på gatorna i båda
riktningarna. Föreslagen återvinningsstation skall ersätta den provi-
soriska vid Spåntorget och påverkar inte befintlig sådan vid Trä-
kilsgatan. Påpekade sakfel rättas till i godkännandehandlingen. Be-
träffande allmänna kommmunikationer se punkt 32-35 nedan. Se
också punkt 19-21 ovan.

32-35. Inflyttade och presumtiva boende i Egnahemsbolagets två delområ-
den öster om Spåntorget samt vid Lindekullegatan och öster om Robert-
shöjdsgatan (Nils-Göran Eriksson, Birgitta Sjöstrand, Inger Thuwe, Rolf
Hansson, Ingrid och Stefan Loeb) tackar för en bra presentation vid sam-
rådsmötet den 12 april. Flera som deltog men inte yttrade sig delar natur-
ligtvis inte den kritik som framfördes. Kritik framfördes även mot nu ge-
nomförd exploatering vid Flisgatan, men idag tycker många att den blivit
lyckad. Till de övre delarna kan dock förbättrade allmänna kommunikaito-
ner behövas (områdeshiss?). Men hur fungerar det ur säkerhetssynpunkt?
Fler yngre och barnfamiljer behövs i Björkekärr - risken är annars att de
flyttar till kranskommunerna. Ett bättre sätt än att lämna optioner vore dock
att utlysa arkitekttävlingar om planeringen och utseendet av nya områden.
Delområde 8 måste beskrivas bättre - ett bevarande av Linnekullen och en
utveckling av Spåntorget är dock positivt. Delområde 9 verkar väl litet för
ca 25 småhus (jämför Egnahemsbolagets område). Det kan också medföra
att grönstråkskänslan när man tar sig ned mot Härlanda tjärn försvinner.
Föreslaget äldreboende bör anpassas bättre till befintlig bebyggelse än Eg-
nahemsbolagets moderna småhus. En alternativ förlängning av spårvägen
kan vara till Spåntorget; spårvagnen går fortare än bussen mot centrum och
en direktförbindelse skapas till Torpaskolan.

Kommentar: Ett alternativ till optioner kan vara markanvisnings-
tävlingar, men sådana måste baseras på en antagen översiktsplan
eller ett godkänt program. Spårvägen utgör stommen i det över-
gripande kollektivtrafiksystemet. Möjligheten till en förlängning
mot Vallhamra (och Partille centrum) bör därför hållas öppen. För
att ge Östra Björkekärr bättre förbindelser kan en förlängning av
buss linje 34 från Östra sjukhuset till Torpaskolan – Kaggeledstor-
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get –Munkebäcksmotet övervägas. Beträffande delområde 6–9 se
punkt 19-21 ovan.

36-43. Boende vid Träringen, Lådämnesgatan och Bovallstrandsgatan
(Dick Sjölander, Birgit Winberg, Ofelia Hendar, Håkan Leandersson, K
Hansson, Valter och Gunvor Perneborn, Elsa Krantz, Eva Fransén) ser det
som viktigt att värna om Trätorget. Varför inte låta hela Sävedalens försam-
ling tillhöra Göteborg? En komplettering med hisshus kan vara bra men
kräver en förbättring av kollektivtrafiken. Bygg ut spårvägen till Vallhamra
torg och inför stjärntrafik därifrån eller från Östra sjukhuset. En exploate-
ring i grönområden kräver kompensationsåtgärder, t ex ett bokskogsbälte
från Källeberget till Härlanda tjärn. Grönområdet norr om Lådämnesgatan
bör bevaras och lekplatserna i hela Björkekärr behöver ses över. Delområde
8 kan bebyggas med vinkelhus med parkering under och terrasser mot syd-
väst (skiss bifogas). Husen får inte skymma morgonsolen i befintliga hus
vid Träringen. Max fyra våningar och 18 meters frizon till befintlig bebyg-
gelse. Bra att Linnekullen bevaras. Området mot Härlanda tjärn får inte
naggas i kanten (delområde 9). Om exploatering ändå sker skall trafikmat-
ningen ske från Smörslottsgatan.

Kommentar: Källeberget som sådant är viktigt att bevara (se punkt
17 ovan), men att skapa en grönkil därifrån till Härlanda tjärn synes
inte realistiskt (se också punkt 25-31 ovan). Beträffande delområde
8-9 se punkt 19 ovan. Beträffande allmänna kommunikationer se
punkt 32-35 ovan.

ÖVRIGA

44. Hyresgästföreningen Östra avdelningen anser inte att en förtätning av
gamla etablerade bostadsområden är lämplig. Förutom uppskattade rekrea-
tionsområden är grönområdena naturliga avgränsningar mellan varje bo-
stadsområde. En förtätning ger också ökad biltrafik och belastning på mil-
jön. Dock ses föreslagen spårvägsdragning som en förbättring för Östra
Björkekärr. Synpunkter från boende på Träkilsgatan bifogas.

Kommentar: Från övergripande miljösynpunkt är en förtätning i
den befintliga staden att föredra framför en utglesning och utbred-
ning av staden (mindre totalt trafikarbete).

45. Hyresgästföreningen Träkilen finner inte att det finns något utrymme
för någon utbyggnad i området. De boende har valt att bo här för att man
vill ha omgivningar med mycket grönt och karaktären av äldre ytterområde.
Något behov en mera stadslik karaktär finns ej; tvärtom bör den tydliga 50-
talskaraktären bevaras. Den enda komplettering som området behöver är ett
äldreboende öppet för alla (inte bara en 55+-förening). Rosendalsskolan är
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därtill redan idag överfull. Synpunkter framförda på medlemsmöte 2000-
04-27 bifogas.

Kommentar: Om med stadslik karaktär menas tät innerstad är pro-
grammets syfte ej att omskapa Östra Björkekärr till en sådan. Delar
utmed Smörslottsgatan är emellertid i stort behov av en ansiktslyft-
ning. Karaktären efter föreslagen förtätning kommer fortfarande att
vara bebyggelsegrupper med gröna avsnitt emellan. Detaljplanen
reglerar inte upplåtelseform utan ger endast möjligheter (se punkt
21 ovan). Enligt den skolutredning som gjorts kommer skolorna i
Härlanda att kunna ta emot också barn från en något ökad befolk-
ning.

46. Naturskyddsföreningen anser att förtätningar i första hand skall ske på
redan hårdgjorda eller på annat sätt exploaterade ytor. Om grönytor tas i
anspråk skall minst motsvarande yta ersättas på annan plats genom återstäl-
lande av redan exploaterad/hårdgjord yta. Detta kan ske genom ökade
grönytor i anslutning till befintlig bebyggelse, gröna takytor, p-platser med
gräsarmering, etc. Att grönkilen väster om Träringen bevaras är bra, men
den bör ges ett fullgott skydd och utvecklas. Delområde 5, 7 och 8 är lämp-
ligast för ny bebyggelse. En exploatering av område 2 och 9 är mycket
tveksam med tanke på områdenas höga natur- och rekreationsvärde. Antalet
parkeringsplatser kan minskas avsevärt om bilkooperativ införs. Föreslagen
ny spårväg är bra och bör kompletteras med en snabbuss till centrum i hög-
trafik. I det fortsatta planarbetet bör energieffektivitet, alternativa VA-
lösningar och sunda material eftersträvas.

Kommentar: De stora förtätningarna i Göteborg sker på älvsträn-
derna och stämmer väl med principen att i första hand förtäta redan
hårdgjorda ytor. Mindre förtätningsobjekt måste emellertid kunna
prövas också i andra lägen, även om inte grön ersättning kan ska-
pas i varje enskilt fall. I Östra Björkekärr innebär dock en utveck-
ling av delområde 7 och 8 att den hårdgjorda ytan där minskar. Be-
träffande delområde 2 och 9, se punkt 17 respektive 19 ovan.

47. Svensk Handel har inget att invända mot förslaget.

Kommentar: -

ÖVRIGT

Vid kontakter med Västfastigheter har framkommit ett utbyggnadsbehov
för Östra sjukhuset med en psykiatrisk klinik öster om infektionskliniken.
Skisserad utbyggnad ryms inom gällande detaljplan och gör med en viss
omarbetning inte större intrång i befintligt grönområde än att den kan tålas.
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Gränsen mellan område för lokaler (L) och större sammanhängande grön-
område (G) bör därför justeras.

Eva Carlfjord-Mattsson Lennart Widén
Distriktschef
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