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Granskningsutlåtande 

Datum: 2016-02-07  

Diarienummer: 0350/14 

Aktbeteckning: 2-5376 

 

 

Agneta Runevad 

Telefon: 031-368 15 80  

E-post: agneta.runevad@sbk.goteborg.se 

Detaljplan för Bostäder vid Smörslottsgatan inom stadsdelen  
Sävenäs i Göteborg, en del av BoStad2021 

 

Granskningsutlåtande  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 30 augusti 2016 att skicka ut detaljplaneförslaget för 

granskning. Förslaget har sänts för granskning enligt bifogad lista över samrådskrets, 

bilaga 1, under tiden 26 oktober – 16 november 2016. 

  

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret 26 oktober – 16 november 

2016. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Den allvarligaste invändningen mot förslaget kommer från länsstyrelsen och gäller 

markmiljöfrågan som de bedömer inte är tillräckligt utredd och framför att detaljplanen 

kan komma att överprövas på denna grund. En kompletterande markmiljöteknisk utred-

ning är framtagen och avstämd med länsstyrelsen.  

Övriga frågor från de kommunala och statliga remissinstanserna gäller justeringar kring 

teknisk anläggning och u-områden, placering av återvinningsstation, kompensationsåt-

gärder, bullernivåer från helikoptertrafik, behov av brandposter, x- och g-områden, na-

turmiljö i skogsslänten samt att den övergripande trafiken på det statliga vägnätet ska 

behandlas i ett större sammanhang. Utifrån de ovanstående synpunkterna har vissa ju-

steringar i planförslaget genomförts. Bland annat har E-, u-, g- och x-områden justerats, 

kompensationsåtgärder behandlats och införts i exploateringsavtalet, förtydligande kring 

grönytans värden införts, en beskrivning av planens förhållande till trafikstrategin pre-

senterats, övriga synpunkter har besvarats i utlåtandet.    

Från sakägare och boende i området framförs att de inte anser att kommunen tillgodo-

sett tidigare synpunkter i den grad de hade förväntat sig. Synpunkterna berör i stort 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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samma frågor som under samrådet och gäller bebyggelsens utformning, omfattning och 

placering. De boende önskar att exploateringsgraden minskar och att våningsantalet 

sänks för att överensstämma med befintliga byggnader. Det framförs även kritik mot 

ändrade solförhållanden samt en stark oro kring det förändrade trafikflödet på Östra 

Torpavägen och Smörslottsgatan. Ett flertal boende framför även kritik mot att grön-

stråket/spridningskorridoren tas i anspråk.  

Ingen större förändring av bebyggelsens exploateringsgrad eller placering genomförs 

med motivet att vid komplettering av fler bostäder inom befintliga bostadsområden är 

påverkan på kringliggande bebyggelse oundvikligt. Bebyggelseförslaget grundar sig på 

flera analyser bland annat volym- och solstudier och social konsekvensanalys. Exploate-

ringsgraden bedöms utifrån ovan rimlig i det aktuella området.  Stadsbyggnadskontoret 

har bedömt att detaljplanens genomförande inte medför betydande försämringar för de 

närboende med hänsyn till att förändringar sker i redan bebyggt område och planområ-

det dessutom ligger inom mellanstaden vilket är det huvudsakliga området där kommu-

nen planerar att växa. En solstudie finns presenterad i planbeskrivningen och trafikkon-

toret har bedömt att nuvarande och tillkommande trafik kan hanteras inom befintligt 

vägnät. För grönområdet har park- och naturförvaltningen genomfört ett förtydligande 

om grönområdets värden vilka anses ringa. Detta är infört i planbeskrivningen.   

Kvarstående erinringar finns från Brf Björken, Brf Musetten, Boende på Smörslottsga-

tan 14, Träkilsgatan 42, 44, 46, 122, 135, Brattåskärrsvägen 203, Hagenvägen, Snäck-

vägen, Byvägen och Brattåsgatan 1. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Tillstyrker planförslaget.  

 

2. Göteborgs Energi 

GENAB önskar justering av E-området och önskar en yta på 8x8 meter. De önskar även 

att det flyttas så ett 5 meters avstånd uppstår till bostadshuset.  

Upplyser om att ledningsflyttningar blir nödvändig och byggherren förutsätts initiera 

och bekosta dessa samt att ledningsrätter upplåts för de nya lägena. Den befintliga när-

stationen och de befintliga ledningarna måste vara i drift tills den nya nätstationen och 

de nya ledningarna finns på plats. Önskar att träd ska planteras med hänsyn till planera-

de och befintliga ledningars placering.  

FJÄRRVÄRME framför att det pågår en dialog om placeringen av det norra u-området i 

väst/ostlig riktning. Önskar yta i det södra u-området för eventuella ledningar.  

GOTHNET har inga befintliga ledningar att beakta. Önskar få vara med vid utförandet 

med kanalisation för kommande anslutning av förskolan och där behov finns.  
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Kommentar: 

E-området har justerats genom att det förskjutits fem meter söder ut och utökats till 8x8 

meter. Utökningen har belagts med prickmark och får därmed inte förses med byggnad.  

Information angående kostnadsfördelningar och önskemål inom kvartersmark har över-

sänds till exploatören.  

U-områden har justerats utifrån kommande ledningsdragningar och delvis anpassats 

till gällande ledningsrätter. Dragningarna är avstämda under ett genomförandemöte 

mellan exploatör, fastighetskontoret och ledningsägare.  

Gothnets önskemål översänds till exploatören.  

 

3. Göteborgs stads parkering AB 

Ingen erinran eftersom parkering sker på egen tomtmark.  

Kommentar: 

Noteras 

 

4. Kretslopp och vatten  

Kretslopp och vatten lämnar förslag på justeringar och förtydliganden till planbeskriv-

ningen gällande ledningar, avfallshantering och vem som står för kostnader av flytt av 

återvinningsstationen.  

För godkänt bygglov behöver befintlig återvinningsstation få en ny plats i eller i nära 

anslutning till detaljplanen. Ny placering behöver stämmas av med Kretslopp och vat-

ten. Om det inte finns en lämplig plats för ny återvinningsstation behöver fastighetsnära 

insamling av förpackningar och tidningar planeras in både för nya och befintliga bostä-

der. 

Kretslopp och vatten skickar med råd om avfallshantering till exploatören.  

Nedstigningsbrunnar i mitten på cirkulationsplatsen vid Smörslottsgatan och Remissvä-

gen måste vara möjliga att komma åt även i fortsättningen.  

Lämpliga områden bör reserveras för gemensamhetsanläggning gällande VA, främst 

längs den befintliga privata anläggningen som finns i området. Fastighetsägaren/-arna 

måste delge vad som är tänkt att behållas och vad som är tänkt att delas mellan flera 

fastigheter.  

Kommentar: 

Planbeskrivningen justeras utefter inkomna synpunkter på förtydliganden i planbe-

skrivningen.  

En dialog angående plats, flytten av återvinningsstationen, avtal och kostnad förs mel-

lan kretslopp och vatten och fastighetskontoret. Om en lämplig plats för återvinnings-

station inte kan ordnas ska både befintliga och nya bostäder ha fastighetsnära insam-

ling av förpackningar och tidningar.  

Råd om avfallshantering översänds till exploatören. 

Nedstigningsbrunnarna ligger utanför planområdet inom vägområde med kommunalt 

huvudmannaskap. Informationen har översänts till trafikkontoret.  

Gemensamhetsanläggningar är möjliga att bilda för exempelvis VA- anläggningar. 

Uppdelningen i fastigheter är ännu inte fastlagd och gemensamhetsanläggningarnas 
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läge och omfattning är inte avgörande för planens genomförande och därmed inte re-

glerade i detaljplanen. Fastighetsägaren uppmanas ta kontakt med kretslopp och vatten 

för vidare diskussioner.  

 

5. Lokalnämnden 

Behovet av fler förskoleplatser i området kvarstår men lokalförvaltningen anser att sva-

ret angående detta i samrådsredogörelsen och att förskolans lekgård har justerats i stor-

lek är bra. 

Kommentar: 

Noteras 

 

6. Miljönämnden 

Det är positivt att naturmiljön åt sydost bevaras. Skydds- och förstärknings- eller kom-

pensationsåtgärder som exempelvis kan vara i form av sparade träd, högstubbar och 

holkar i enlighet med planbeskrivningen ska genomföras för de delar som försvinner. 

Även om naturvärdena i området är små utgör de lokala värden för biologisk mångfald.  

En anmälan av dagvattenanläggning ska göras till miljöförvaltningen och att det ska 

göras bör skrivas in som en upplysning i plankartan.  

Transformatorstationen bör utformas så att normala magnetfältsnivåer klaras eller un-

derskrids i bostäderna.  

Bullernivåerna från helikoptertrafiken ska beaktas när man dimensionerar fastigheternas 

fasader. Vi förutsätter att det hanteras i samband med bygglov.  

Vi är mycket positiva till att ambitionen att göra en grön resplan inom planområdet och 

att på så sätt underlätta för andra transportmedel än den privatägda bilen. Vi gör dock 

inte bedömningen att det bör kunna leda till färre cykelparkeringar.  

Kommentar: 

Kompensationsåtgärder kommer genomföras. Förslaget är 5 högstubbar av lövträd 

t.ex. asp eller björk samt 10 träd som läggs i biodepå. Åtgärderna kommer bekostas och 

genomföras av exploatören i samråd med sakkunnig på park- och naturförvaltningen. 

Genomförandet av åtgärderna regleras i exploateringsavtalet.  

Exploatören upplyses om att dagvattenhanteringen i området är anmälningspliktig. 

Ingen upplysning införs på plankartan.  

Transformatorstationens läge har justerats, se kommentar till Göteborgs Energis ytt-

rande.  

Bullernivåerna från helikoptertrafik ligger under gällande riktvärden. Fasaders dimen-

sionering hanteras i bygglovsskedet.  

Den gröna resplanen är ännu inte framtagen och kommer inte leda till en reduktion av 

cykelparkeringar. Denna skrivning har förtydligats i planbeskrivningen.  

 

7. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Räddningstjänsten har i tidigare planskede kommenterat behovet av kompletterande 

brandvattenförsörjning samt tillgänglighetsbehov för förväntade räddningsinsatser 

inom planområdet och har inget ytterligare att tillägga i ärendet. 
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Kommentar: 

Det finns brandposter i Smörslottsgatan, brandposter inom fastigheten Sävenäs 131:2 

samt en brandpost vid Träkilsgatan. Genom exploateringen kommer det ställas krav på 

ytterligare brandposter. Det saknas vattenledningar i Östra Torpavägen och ingen ut-

byggnad av vattenledningar där är planerad. Därför kommer utbyggnaden av nya 

brandposter troligtvis att ske inom kvartersmark. Frågan om placering av nya brand-

poster kommer att behandlas i bygglovet. Exploatören är uppmärksammad på frågan.  

 

8. Stadsdelsförvaltningen Örgryte Härlanda 

Framför att det är viktigt att skapa tillgängliga stråk och att hållplatser ska vara lätta att 

nå. Ser det som positivt om verksamhetslokalerna kan användas av föreningar då före-

ningslokaler saknas i Björkekärr. Ser det som positivt att parkeringsytor bebyggs och 

framför att det är viktigt att garagen blir upplysta och lättöverskådliga miljöer för att 

minska känslan av otrygghet. Det är också positivt om lekplatser och grönytor i området 

rustas upp och att generationsöverskridande mötesplatser skapas.  

Östra Torpavägen är utpekad som en del i stomnätet för busstrafiken som ingår i arbetet 

med Målbild 2035. En stombusslinje kan komma att innebära ökat buller längs vägen 

och det är viktigt att beakta att bullernivåerna inte överskrider det uppmätta ljudnivåerna 

ytterligare. Eftersom turtätheten på 17-bussen inte går att öka ytterligare måste kapacite-

ten byggas ut på annat sätt med exempelvis nya linjer på nya sträckningar.  

Förvaltningen ser det som positivt om en gång- och cykelbana kan anläggas på östra 

sidan om Smörslottsgatan.  

Önskar att det från förskolan går att ta sig ut på gården från plan 3. Förskolans placering 

är i ett mer bullerutsatt område, där även luften kan bli något sämre. Dock underlättas 

leveranser till förskolan samt lämning och hämtning av barn. Förvaltningen ser inte pla-

ceringen av förskolan som optimal men har i tidigare samråd skickat med önskemål om 

att placeringen skulle ses över och fått svar att den föreslagna placeringen är den bästa 

utifrån områdets förutsättningar.  

Förvaltningen tycker det är positivt att ett förebyggande arbete kring skyfallshantering 

arbetas in i förslaget.  

En fortsatt dialog med Västra Götalandsregionen angående flygkorridoren är viktig för 

att om möjligt undvika onödigt buller.  

Kommentar: 

Önskemål om föreningslokaler, trygga garagemiljöer och lekmiljöer överlämnas till 

exploatören som styr dessa frågor. Detaljplanen reglerar inte standard på utemiljö 

inom kvartersmark.  

Detaljplanen omöjliggör inte en framtida ombyggnad av Östra Torpavägen för att ska-

pa ett nytt kollektivtrafikstråk.  

Bullernivåerna som presenterats är inte uppmätta nivåer utan grundar sig på beräkna-

de värden och följer de riktvärden som anges i ”Förordningen om trafikbuller vid bo-

stadsbyggnader” (2015:216). 

Detaljplanen ligger intill två hållplatser som trafikeras av ett flertal linjer. Exploate-

ringen medför ett större befolkningsunderlag och ett ökat underlag för kollektivtrafiken. 

Detaljplanen reglerar dock inte nya linjer på nya sträckningar, denna fråga hanteras av 

Västtrafik.  

En gång- och cykelbana kommer att anläggas på östra sidan om Smörslottsgatan. 
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Förskolans utgångar från plan 3 regleras inte i detaljplan. En sådan lösning som öns-

kas av stadsdelsförvaltningen omöjliggörs inte av detaljplanens bestämmelser.  

Buller från vägtrafiken är tillräckligt behandlad för planskedet. Gällande riktvärden för 

buller från helikoptertrafik klaras.  

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

9. Lantmäterimyndigheten 

Upplyser om att kombinationen av de administrativa bestämmelserna g och x inom 

samma område är olämplig då planbestämmelserna är oförenliga och kan inte gälla för 

samma anläggning. Det går att lägga ett särskilt reservat för gångvägen, skilt från g-

området, alternativt utöka gatan till att även innefatta detta område.  

Påtalar att x-området inte ansluter till gångvägen i det angränsande planområdet.  

Framför att gemensamhetsanläggningen som omnämns på s.28 även bör inbegripa cent-

rumändamål. 

Kommentar: 

x-området särskiljs från gu-området på plankartan och får en förtydligad gräns på tidi-

gare prickmark.  

x-området breddas 2 meter för att bättre ansluta till befintlig gångväg och ge den fram-

tida gångvägen möjlighet till en bättre anpassning till terrängen.  

Gemensamhetsanläggningen som omnämns på s.28 ligger inte intill områden med an-

vändningen centrumändamål. Den slutliga avvägningen för om centrumändamålet ska 

ingå i gemensamhetsanläggningen ligger hos lantmätaren som bildar gemensamhetsan-

läggningen. Ingen justering genomförs i planbeskrivningen. 

 

10. Luftfartsverket 

Ingen erinran 

 

11. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att planen behöver kompletteras med avseende på människors hälsa, 

förorenad mark, för att kunna accepteras och undvika risk för prövning av Länsstyrelsen 

om den antas. Det kommer att krävas ytterligare provtagning för att kunna ”ringa in” 

och avgränsa föroreningarna inför ett saneringsarbete och då borde även grundvattnet 

kontrolleras. När dessa provtagningar är klara får en riskbedömning göras med bak-

grund av föroreningssituationen och planerad markanvändning, det vill säga man bedö-

mer föroreningarnas farlighet, spridningsförutsättningarna, vilka skyddsobjekt som 

kommer finnas och hur exponeringssituationen kommer se ut för människor och miljön. 

Övriga synpunkter  

Skyfall  

Påtalar att det är viktigt att de föreslagna åtgärderna i dagvattenutredningen genomförs i 

kommande skede. 

Naturmiljö  
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Efterfrågar att kommunen visar hur grönstråkets (som går i öst-västlig riktning) funktio-

ner inklusive ekosystemtjänster bibehålls trots föreslagen exploatering. Att införa plan-

bestämmelsen n1 i sydöstra delen utan att säkra resterande delar av det öst-västliga 

grönstråket visar inte hur funktionen som spridningskorridor för arter kan bibehållas. 

MKN   

Länsstyrelsen vill påpeka och upplysa kommunen om att även Säveån omfattas av 

MKN för fisk- och musselvatten. Detta är inte nämnt i planhandlingen men är troligen 

inte heller av betydelse för slutsatserna. 

Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bilaga 2. 

Kommentar: 

Markmiljö: En utökad markmiljöundersökning har genomförts och har stämts av med 

länsstyrelsen. Den kompletterande utredningen har bilagts antagandehandlingarna och 

information är införd i planbeskrivningen. 

Skyfall: Noteras, utredningen visar på en möjlig lösning att hantera dagvattenfrågan. 

Det bedöms som olämpligt att låsa en lösning i detaljplanen. 

Naturmiljö: Efter samrådet har ett samtal förts med Länsstyrelsen gällande vilka vär-

den som avses i Länsstyrelsens yttrande gällande spridningskorridor. Från samtalen 

framkom att de värden som refereras till är de som park- och naturförvaltningen identi-

fierat i sin inventering.  

Park och naturförvaltningen har ombetts ge ett förtydligande av värdena av spridnings-

korridoren och gör följande bedömning:  

”Exploateringen berör en korridor med tall- och blandskog i planområdets södra del. 

Den gröna korridoren är ca 300 m lång, ca 50 m bred och smalnar av i en flaskhals där 

den enbart är ca 20 m bred. Skogsbeståndet är relativt ungt och dess värden har be-

dömts som små och allmänna. Området i stort är kraftigt påverkat av bebyggelse och 

tidigare exploateringar har begränsat grönområdets funktion som spridningskorridor 

för den biologiska mångfalden. 

Exploateringen kommer sannolikt att ge viss negativ påverkan på områdets funktion 

som spridningskorridor. I ljuset av områdets låga naturvärde och den redan begränsa-

de funktionen som spridningskorridor bedöms den samlade negativa påverkan ändå 

vara ringa. Förstärkningsåtgärderna som utförs för att skapa mer död ved kommer att 

begränsa negativ påverkan av vedlevande organismers spridningsförmåga i området.” 

Ovanstående förtydligande av grönytans betydelse har införts i planbeskrivningen.  

Mot bakgrund av de relativt små naturvärdena på platsen, korridorens låga värde som 

spridningskorridor samt att delar av de ekologiska värdena kompenseras gör stads-

byggnadskontoret bedömningen att det allmänna intresset av fler bostäder väger tyngre.  

MKN - Synpunkten gällande MKN för vatten noteras och informationen översänds till 

Kretslopp och Vatten. Ingen justering av planbeskrivning eller dagvattenutredning 

genomförs. 

 

12. Statens Geotekniska Institut (SGI) 

SGI framför att det tillåts två punkthus i anslutning eller i sluttningen med lösa block 

och att det i planbeskrivningen finns en rekommendation att i de fall schaktarbeten ut-

förs i närliggande jord-/blockslänter så ska block bortforslas. SGI är nöjd med denna 

hantering beträffande blocknedfall.  
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Utanför och sydöst om planområdet finns en löst hängande bergsskiva enligt planhand-

lingarna bedöms denna inte påverka planområdet eller intilliggande gc-väg och lokal-

körbana. Eftersom planområdet inte direkt påverkas av risken anser SGI att det är rim-

ligt att det endast uppmärksammans i planen att bergsskivan ska avlägsnas och att detta 

förmedlas till fastighetsägaren.  

Kommentar: 

Noteras, informationen har översänds till exploatören. 

 

13. Trafikverket 

Trafikverket ser positivt på förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Härigenom kan man 

minska bilberoendet och nå mål om en minskad biltrafik. Planområdet ansluter till det 

kommunala vägnätet (bland annat Östra Torpavägen) vilket i sin tur ansluter till väg 

E20, via främst Torpamotet. Väg E20 är utpekat som riksintresse för kommunikation. 

Ingen trafikutredning som inkluderar påverkan på statligt vägnät presenteras av staden 

men Trafikverket ser inte någon större risk för att riksintresset E20 hotas av denna de-

taljplan specifikt.  

 

Då flera andra exploateringar planeras, både söder om och norr om Munkebäcks- och 

Torpamotet, vill Trafikverket se en samlad bedömning av påverkan på statliga leder. 

Samtal bör föras i ett sammanhang som inte är direkt kopplat till en specifik detaljplan 

utan på en övergripande nivå. 

 

I samrådsredogörelsen hänvisar staden till en trafikprognos som är gjord med hjälp av 

Trafikverkets prognosverktyg Sampers. Däremot beskriver inte staden hur specifikt det-

ta planförslag verkar för att uppfylla trafikstrategin.  

Kommentar: 

Yttrandet har översänts till trafikkontoret och de lämnar följande svar: En analys har 

genomförts på hur tillskottet av nya bostäder påverkar trafikbelastningen på Torpamo-

tet. Någon påverkan på Munkebäcksmotet från denna detaljplan bedöms inte ske. Be-

dömningen är att av de 1000 extra åmvd så hamnar ca 200-300 på E20 öster om Tor-

pamotet. 100-200 åmvd kommer att belasta Torpavallsgatan och ca 600 extra åmvd 

hamnar på E20 väster om Torpamotet. Informationen om beräkningen har införts i 

planbeskrivningen.   

Trafikkontoret är också positiv till att samtal förs med Trafikverket beträffande andra 

planerade exploateringar söder och norr om Munkebäcks- och Torpamotet. Sådana 

samtal förs redan på en övergripande nivå när det gäller andra områden i staden där 

nya bostadsområden planeras i närheten av statliga trafikleder. 

En beskrivning om hur planförslaget förhåller sig till trafikstrategin har införts i plan-

beskrivningen.  

 

14. Svenska Kraftnät 

Ingen erinran 
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Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har 

inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att utlåtandet publi-

ceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade till yttrande-

na finns på Stadsbyggnadskontoret.  

 

15. Brf Björken  

Brf Björken anser att kommunen tagit väldigt liten hänsyn till tidigare inkomna syn-

punkter från de närboende. De anser att exploateringsgraden är för hög med hänseende 

till områdets placering i staden och framför allt påpekas att de två husen i sydväst som 

är planerade till 8 våningar är alldeles för höga. Föreningen påtalar även risken för insyn 

till Västfastigheters planerade psykiatribyggnad från dessa nämnda byggnader i sydväst.  

Föreningen anser vidare att det är felaktigt påstående att den planerade bebyggelsen inte 

är högre än befintlig bebyggelse och anser att punkthusen vid Träkilsgatan bör vara 

högst 6 våningar med nuvarande placering. Placeringen av punkthusen anses inte har-

moniera med områdets topografi eller med hur övrig bebyggelse utmed Träkilsgatans 

norra sida är placerad, vilket anses få negativa konsekvenser på soltimmarna för om-

kringliggande bostäder. Föreningen föreslår istället att punkthusen placeras 10 meter 

ifrån Träkilsgatan och att våningsantalet blir 7 och 8 våningar räknat från fotbollspla-

nens nivå.   

Det påtalas vidare att grönstråket i väst-östlig riktning skärs av och att skogsdungen där 

punkthusen är tänkta att placeras försvinner. Föreningen efterfrågar en kopia på den 

naturinventering Park- och naturförvaltningen genomfört och påpekar att det i Länssty-

relsens yttrande, diarienummer 402-42394-2015, står att ytterligare byggnationer i grön-

stråket väster till öster kan inverka negativt på grönstråket och dess funktion som sprid-

ningskorridor för arter. Föreningen anser att hela grönområdet ska märkas med n och 

vill gärna ha en förklaring varför inte detta övervägs. 

Föreningen har vidare synpunkter på trafiksituationen i området då de anser att bedöm-

ning av trafiken längst Östra Torpavägen är felaktig. De anser att trafiken redan idag är 

mycket stor i högtrafik och uttrycker oro för att det kommer bli stora bekymmer med 

planerad bebyggelse. De påpekar felaktigheter i planbeskrivningen om den planerade 

cykelvägen, men anser samtidigt att den inte är nödvändig då det redan finns en befint-

lig cykelväg på västra sidan av Östra Torpavägen. Den planerade cykelvägen anses 

olämplig ur säkerhetssynpunkt med tanke på de planerade bilparkeringsplatserna utan-

för och kollissionsrisken med bildörrar som öppnas.  

Ur bullersynpunkt påpekas vidare att beläggningen utmed Smörslottsgatan är starkt 

bullrande och att gatan har en raksträcka med en svacka på mitten som lockar speciellt 

motorcyklister till höga hastigheter. Här efterfrågas någon form av farthinder för att öka 

säkerheten utmed gatan för både boende och sjukhus. 

Slutligen påpekar föreningen att de inte tror på verksamheter i bottenvåningarna på hu-

sen på grund av dålig tillgänglighet med bil till området, dåligt med besöksparkeringar 

och förväntat höga lokalhyror.  

Kommentar: 

Viss insyn till Västfastigheters lokaler kommer uppstå från tillkommande bebyggelse 

men även befintliga byggnader har idag en insyn mot gården. Genom exploateringen 

hamnar byggnaden närmare men det blir färre antal lägenheter som vetter mot Västfas-
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tigheters lokaler. Både den nuvarande och den kommande insynen bedöms som accep-

tabel.  

Vid komplettering av fler bostäder inom befintliga bostadsområden är påverkan på 

kringliggande bebyggelse oundvikligt. Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljpla-

nens genomförande inte medför betydande försämringar för de närboende med hänsyn 

till att förändringar sker i redan bebyggt område och att området ligger inom mellan-

staden vilket pekas ut i Strategi för utbyggnadsplanering i Göteborg. Strategin anger att 

staden ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt, bland annat genom att växa inom den 

redan byggda staden och kring strategiska knutpunkter. Strategin anger hur detta kan 

ske i mellanstaden (staden utanför stadskärnan).  

Det är relevant att höja exploateringsgraden i området även genom ett högre vånings-

antal än befintliga byggnader. Bostaden är en rättighet i den generella välfärden och 

mot bakgrund av den stora bostadsbrist som finns i Göteborg väger intresset av fler 

bostäder tungt. Ingen justering av våningsantal, placering av punkthus eller exploate-

ringsgrad sker.  

Antalet soltimmar kommer påverkas för delar av det befintliga bostadsbeståndet vilket 

redovisas i planbeskrivningen. Stadsbyggnadskontoret bedömer att påverkan som sker 

är acceptabel och att ingen bebyggelse skuggas på ett sätt som innebär en betydande 

olägenhet. Bedömningen är gjord utifrån att förtätningen sker i mellanstaden. 

Varför hela området inte har belagts med n1-bestämmelse är för att intresset av till-

kommande bostäder och möjlighet till förskolegård bedömts väga tyngre. Mer informa-

tion angående grönstråkets och spridningskorridorens värde se kommentar till Länssty-

relsens yttrande. Efterfrågad naturinventering har översänts till föreningen.  

Trafikkontoret har ombetts svara på synpunkten kring trafik och bedömningen kring 

gällande trafiksiffror presenterade i planhandlingen.  

”En trafikberäkning har genomförts av Ramböll daterad 2015-09-24 på uppdrag av 

trafikkontoret. Trafikkontoret har ingen anledning att ifrågasätta Rambölls underlag. 

Trafikmängderna i nuvarande situation och i prognosår 2035 visar på trafikmängder 

som kan tas omhand både i nuvarande vägnät och i det fall vägens byggs om enligt tra-

fikförslaget. Att köbildning uppstår vid rusningstrafik är inget ovanligt i stadens vägnät.  

Gång- och cykelbanan på den västra sidan av Smörslottsgatan är en del i stadens över-

gripande GC-stråk. Den planerade cykelbanan på den östra sidan är en lokal GC-bana 

som ska tjäna enbart den planerade nya bebyggelsen.  

Bilplatserna längs gatan är placerade med sådant avstånd från GC-banan att öppnande 

bildörrar ej ska innebära någon fara för passerande cykeltrafikanter.” 

Stadsbyggnadskontoret har ingen anledning att göra en annan bedömning än trafikkon-

toret. Information om trafikberäkningen är införd i planbeskrivningen.   

Detaljplanen reglerar inte markbeläggningar utanför planområdet. Upplysningar kring 

markbeläggningen på vägen samt önskemål om farthinder översänds till trafikkontoret. 

Stadsbyggnadskontoret noterar föreningens synpunkter kring områdets lämplighet för 

verksamheter. Om alla bottenvåningar innehåller verksamheter blir det ett ökat parker-

ingsbehov. Detta går att lösa genom i ytterligare parkeringsplan under jord. En be-

skrivning kring detta har införts i planbeskrivningen.    
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16. Brf Musetten  

Föreningen är positiv till att den föreslagna byggnationen längs Östra Torpavägen har 

flyttats in från gatan på en del av sträckan och att husens höjder sänkts något dock kvar-

står deras synpunkter från samrådet om den negativa påverkan de höga och långa sam-

manhängande lamellhusen får. De anser att det är fel att placera höga lamellhus överhu-

vudtaget mot Östra Torpavägen i lågpunkten mellan två tomter då det särskiljer sig från 

övrig bebyggelsestruktur i området.  

De uttrycker även oro för att ljudmiljön ska försämras på grund av reflekterande ljud 

samt att trafiksituationen ska bli ohållbar med långa köer och stillastående trafik morgon 

och kväll med försämrad luft- och ljudmiljö som följd.  

Föreningen föreslår att husen flyttas in även i sydost och nordväst så att det blir ett av-

stånd om minst 5 m mellan husfasaden och befintlig/ny GC-bana samt att ett mindre 

grönområde med gräs/buskar anläggs mellan husen och GC-banan. Vidare föreslås att 

husen sänks genomgående med två våningar och de högsta delarna med tre våningar 

samt att de långa fasaderna delas upp på tre ställen så att det skapas gångvägar mellan 

husen.  

Föreningen önskar en nockhöjd som inte överstiger +73,7 mot den del av Östra Torpa-

vägen som ligger närmast Brf Musetten. Det påpekas dock att högre höjd eventuellt kan 

accepteras om deras synpunkter beaktas och att utformningen av husen görs på ett för 

området positivt sätt.  

Kommentar: 

Utformningen med sammanbyggda hus längs Östra Torpavägen och Smörslottsgatan 

ger effekten att byggnaden i sig bildar en bullerskärm vilket leder till att gällande rikt-

värden kan uppnås. Stadsbyggnadskontoret bedömer att fasadernas längd (den längsta 

110 meter) inte är ovanliga längder för bebyggelse i staden, liknande mått återfinns vid 

Spåntorget. Måtten går även att finna i den centrala stadens kvartersstruktur i Haga 

och Vasastaden. Detaljplanen styr inte utformningen och hindrar inte att fasaderna 

bryts upp med hjälp av material, färgskillnader och förskjutningar. På ett flertal platser 

kommer våningsantalet att skifta vilket också bidrar till en variation.    

Angående reflekterande ljud redovisas detta i planbeskrivningen för byggnaden som är 

mest utsatt. Påverkan på byggnaderna inom brf Musetten bedöms vara lägre då avstån-

det till vägen är större.  

Avvägningen gällande exploateringsgrad, placeringar och hushöjder se kommentar till 

yttrande från Brf Björken.  

Angående trafik se kommentar till yttrande från Brf Björken.  

Placeringen av byggnader längs gatan skapar ett starkare gaturum och bildar en mer 

stadsmässig bebyggelse, planförslaget bygger på att bebyggelsen möter gatan i största 

möjliga mån. Att byggnaderna har flyttats från Östra Torpavägen gör att en framtida 

omdaning av Östra Torpavägen inte hindras. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

17. Boende på Smörslottsgatan14 

Anser att bebyggelsen kommer att skapa en mur som är att beteckna som ett fängelse 

och att bebyggelsen omringar från alla håll som hindrar vy mot himlen och grönska och 

önskar därmed stoppa bygget av lägenheterna.   
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Den boende påtalar vidare att det kommer bli stora störningar för befintliga boende un-

der byggtiden och undrar om de kommer bo gratis där under byggnationen som ersätt-

ning för stress, plåga och obehag.  

Oro uttrycks även för vad som kommer att hända med deras parkeringsplats och det 

påtalas att personen känner sig kränkt på grund av planerna.  

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att det är en lämplig plats att förtäta i staden, 

se även kommentar till Brf Björken. 

Eventuella störningar under byggtiden regleras inte i detaljplan utan enligt annan lag-

stiftning. Den påverkan ett bygge har ska följa gällande riktlinjer för hur mycket ett 

bygge får störa. Eventuella kompensationer för störningar regleras inte heller i detalj-

planen, synpunkten översänds till exploatören. 

Markparkeringen i området kommer till stor del att flyttas in i parkeringsgarage. I de-

taljplanen är behovet av parkering beräknat på bygglovstalet i kommunens parkerings-

policy. Den enskilda parkeringsplatsen regleras inte i detaljplan utan synpunkten över-

sänds till exploatören.  

 

18. Boende på Träkilsgatan 46  

Är positiv till planförslaget som helhet men har synpunkter på byggnadshöjderna. Anser 

att förslaget bör anpassas mer till omgivningen och att byggnadshöjden borde begränsas 

till 6 våningar. Anser vidare att boende utmed Träkilsgatan skulle få en väldigt försäm-

rad boendemiljö med försämrad utsikt om förslaget för huskropparna "VIII", "IX" och 

"VII" i illustrationskartan genomförs som det beskrivs i granskningshandlingarna.  

Den boende ser gärna att det planeras in en skatepark i området, eftersom det skulle vara 

till nytta för många av de barn och ungdomar som bor i närheten samt att en gång- och 

cykelväg i östra delen av planområdet planeras in för att koppla ihop Träkilsgatan och 

Östra Torpavägen.  

Kommentar: 

Angående våningsantal och byggnadshöjder, se kommentar till yttrande från Brf Björ-

ken. 

Ingen skatepark planeras anläggas. 

Höjdskillnaden mellan Träkilsgatan och Östra Torpavägen gör att en gång- och cykel-

väg inte är lämplig att anlägga i det läget.  

  

19. Boende på Träkilsgatan 46  

Är positiv till att det planeras för fler bostäder i Göteborg, men påtalar att de önskar 

bevara träden nordöst om Träkilsgatan 46 som skydd mot insyn då de anser det vara 

tydligt att hänsyn är taget till insynen i nuvarande plan. De önskar vidare att så mycket 

som möjligt av träden utanför fönstren bevaras under byggskedet, för att de vill fortsätta 

att ha träden som närmsta grannar, särskilt de större tallarna i öster som bidrar med na-

turnära kvalitéer till området. 

Den boende anser att de befintliga gräsytorna mellan husen på Smörslottsgatan inte an-

vänds av de boende idag och menar att en lösning med att sluta kvarteren helt eller del-

vis för förbipasserande skulle göra att gårdarna upplevs som mer privata och kunna tas i 

anspråk av de boende på ett annat sätt. Det skulle innebära att de som kommer ner från 
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Träkilsgatan skulle få ett tydligare stråk. De små byggnaderna i söder föreslås dras hela 

vägen mellan husen för att skapa en gård, och liknande byggnader på norrsidan för att 

sluta kvarteren.  

Kommentar: 

Öster om Träkilsgatan 46 föreslås ett p-däck. En trolig konsekvens är att träden inom 

detta område tas ner under byggnationen. Delar av växtligheten kommer att återplante-

ras på de nya gårdarna mellan punkthusen. Norr om Träkilsgatan 46 föreslås mark som 

inte får förses med byggnad. Möjligheten att bevara befintliga träd inom detta område 

ses som större. Önskemålet översänds till exploatören.  

Att uppföra komplementbyggnader mellan befintliga hus är möjligt inom detaljplanen. 

Hur gårdarna sluts eller ej avgörs av exploatören. Synpunkten översänds till exploatö-

ren. 

 

20. Boende på Träkilsgatan 44  

Anser inte att stadsbyggnadskontoret i tillräcklig omfattning beaktat framförda synpunk-

ter från föregående skede. Anser att det är en för hög exploateringsgrad och konsekven-

serna av de nya byggnadernas höjder och placering ger en icke acceptabel påverkan på 

omkringliggande fastigheter och föreslår att det totala antalet nya bostäder i planområ-

det minskar och att höjderna på husen korrigeras längs med Smörslottsgatan och Östra 

Torpavägen till samma nockhöjd som på befintliga hus, samt att de två husen längs med 

Träkilsgatan tas bort från planen.  

Vidare instämmer den boende i Länsstyrelsens yttrande från samrådet om att ytterligare 

byggnationer i grönstråket kan inverka negativt på grönområdet och dess funktion som 

spridningskorridor för arter, samt att det saknas en konkret plan för hur områdets kvali-

teter för människor och djur bibehålls. Grönstråkets värde med naturlig grönska påtalas 

som viktig för mikroklimat och rekreationsområde för närboende och som en del av den 

unika karaktär som Björkekärr har. Sett till planområdets totala exploateringsgrad anses 

det viktigt att säkerställa att stadsdelens unika karaktär och värden få fortsätta attrahera 

och berika nuvarande och nya invånare. 

Anser inte att detaljplanen följer strategin ”dra nytta av det som finns” enligt stadens 

utbyggnadsplanering eftersom det behövs omfattande investeringar för att komplettera 

och justera såväl vägnät som kollektivtrafik för att hantera den ökade trafikmängden till 

följd av detaljplanen. De boende bedömer att belastning på vägnät och kollektivtrafik 

blir rimligare totalt sett för stadsdelen om antalet bostäder i detaljplanen minskar och 

påtalar att det saknas en samlad analys och plan för hur alla planerade nybyggen i om-

rådets närhet, och det kraftigt ökade antalet invånare, påverkas av och påverkar befintlig 

infrastruktur.  

De boende hänvisar vidare till PBL:s 2 kap 6§ och anser inte att gällande förslag inte 

tillfredsställer detta och menar att den exploateringsgrad som föreslås för planområdet 

avviker från den som råder i stadsdelen Björkekärr och som tills helt nyligen varit av 

vikt för stadsplaneringen att slå vakt om. Rimlig hänsyn till stads- och landskapsbilden 

anses saknas och att förslaget förändrar och förvränger helheten. De boende anser att 

förslaget i allt väsentligt saknar karaktären av något som överhuvudtaget skulle kunna 

liknas vid Göteborgs stads definition av ”stadsmässig bebyggelse”. 

De boende föreslår ett antal förändringar i detaljplanen. Mark märkt med n1 bibehålls, 

men gränserna tydliggörs, och planområdets södra del med två punkthus utmed Träkils-

gatan och ytan som är planerad för förskolegård får samma bestämmelse. Bestämmelsen 

föreslås vidare få ett tillägg om att befintlig skog inte får avverkas inom område 1 och 3. 
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För område 2 (föreslagna punkthus vid Träkilsgatan) bedöms det med fördel kunna tillå-

tas en anpassning mellan planområdet och befintlig bebyggelse så att en god tillgänglig-

het uppnås. Förslagsvis kan detta ske genom nivåanpassning och utfyllnad samt nyplan-

tering av träd och buskar med avsikt att över tid (åter-)skapa naturkaraktär. De boende 

anser att deras förslag innebär att ett nästan obrutet naturstråk bibehålls i västöstlig rikt-

ning mellan planområdets bebyggelse och befintlig bebyggelse, samtidigt som område-

na binds ihop genom markanpassningen vid mitten av den södra gränsen på planområ-

det. Då anses den viktigaste och kanske mest attraktiva karaktären för Björkekärrs be-

byggelse, bebyggelse i öar med generösa gröna stråk däremellan, bibehållas. Vilket an-

ses få positiv effekt på artrikedom, mikroklimat och på livsbetingelser för människor, 

djur och växter m.m. 

Kommentar: 

Angående exploateringsgrad, se kommentar till Brf Björkens yttrande. 

Angående grönstråk, se kommentar till Länsstyrelsens yttrande.  

Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att området följer utbyggnadsstrategins hu-

vudstrategi med att dra nytta av det som finns då exploateringen till största del sker på 

redan ianspråktagen mark intill infrastruktur med gator, vatten och avlopp och fjärr-

värme. 

Angående en sammanvägd bedömning av trafiken se Trafikverkets yttrande och kom-

mentaren till densamma.  

Påverkan på natur och kulturvärden bedöms som mindre. Ang kulturmiljö se kultur-

nämndens samrådsyttrande i samrådsredogörelsen. Angående naturmiljö se kommentar 

till Länsstyrelsens yttrande.  

Stadsbyggnadskontoret delar uppfattningen att planområdet idag saknar en stadsmäs-

sig utformning. Genom förslaget blir gaturummet på ena sidan av Östra Torpavägen 

och Smörslottsgatan mer stadsmässig. Genom exploateringen bebyggs större parker-

ingsytor som inte bidrar med några värden för stadsbilden.  

Angående trafik, se kommentar till Brf Björkens yttrande. 

”n1” är avgränsad med en så kallad egenskapslinje i enlighet med Boverkets allmänna 

råd. Ingen utökning av n1-bestämmelsen införs då den står i strid med anläggandet av 

en förskolegård och möjligheten att bebygga två punkthus längs Träkilsgatan. Önske-

målet om att befintlig skog inte får avverkas inom områdena bedöms vara en konse-

kvens av att naturkaraktär ska bibehållas. 

Björkekärr bedöms efter exploateringen fortsatt upplevas som en grön stadsdel. Den 

större delen av ytan som tas i anspråk är idag parkeringsyta.   

 

21. Boende på Träkilsgatan 42  

Anser att den tänkta byggnationen ökar kontakten med trafiken eftersom ett flertal av 

fastigheterna kommer att ligga mycket nära starkt trafikerade gator istället för att ”bättre 

koppla till omgivande områden, koppla an till gatan och få mer definierade gaturum 

som avgränsar bostadsmiljön från trafiken" som det står i planbeskrivningen.  

Den boende anser att området är bullerstört och att föreslagna byggnader fortfarande är 

för höga i förhållande till omgivande fastigheter, speciellt avseende de unika miljöer 

som de böjda 50-talshusen på Träkilsgatan utgör.  
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Den boende ifrågasätter ordvalet "mötesplatser" då det inte anses verklighetsförankrat. 

Det påpekas att mötesplatser inte är något som man kan beordra människor att ta sig till, 

utan de uppstår oftast spontant.  

Vidare ifrågasätts om Östra Torpavägen och Smörslottsgatan kommer att klara den öka-

de andel trafik som detaljplanen och övriga planer i området medför eftersom området 

planeras utifrån att inte tillåta smittrafik, vilket anses signalera att det beräknas bli köer 

som kan få bilister att försöka välja andra vägar.  

Att andelen hyresrätter i området ska öka till följd av detaljplanen ifrågasätts då exploa-

tören är ett börsnoterat bolag vars mål är att ge ägarna så bra vinst som möjligt och 

därmed tjänar mest på att bygga bostadsrätter. Det anses också vara ett skäl till att man 

inte vill minska antalet lägenheter eftersom byggnationen då blir mindre lönsam.  

Den boende föreslår att antalet lägenheter minskas till ca 300-350 st vilket skulle inne-

bära att man inte behöver bygga så höga hus. Exploateringsgraden anses alldeles för hög 

jämfört med t.ex. Örgryte Torp som har hälften så hög exploateringsgrad.  

Den boende påtalar slutligen att befintlig kollektivtrafik till området är bra idag, men att 

den kommande byggnationen i Björkekärr, som innebär ett tillskott på ca 1500 Igh, ökar 

behovet av ytterligare kollektivtrafik och att det är viktigt att den planeras i tid. Den 

boende önskar en konkret plan på hur Västtrafik ska lösa kollektivtrafiken för annars 

befaras många att välja bilen i stället.  

Kommentar: 

Byggnadernas placering längs med gatorna gör att det skapas en sida utan trafik in mot 

gården och avgränsar därmed denna sida från trafiken. Området kan byggas enligt 

gällande riktlinjer för buller.  

Påverkan på det böjda 50-talshuset bedöms inte som markant, se kulturnämndens sam-

rådsyttrande i samrådsredogörelsen. 

Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att det finns ytor där det kan uppstå mötes-

platser inom planområdet. 

Angående trafik, se kommentar till Brf Björkens yttrande.  

Upplåtelseform är inte möjlig att reglera i en detaljplan. Vid ett planarbete kan detta 

endast göras om kommunen äger marken och regleras då genom avtal. I detta område 

är exploatören fastighetsägare för merparten av marken och reglering av upplåtelse-

formen är därför inte möjlig.  

Angående exploateringsgrad, se kommentar till Brf Björken. 

Västtrafik är en samrådspart i planarbeten och har i samrådet yttrat sig om att området 

är väl försörjt med kollektivtrafik. Planen skapar ett ytterligare underlag för en utökad 

kollektivtrafik.  

 

22. Boende på Träkilsgatan 42 

Anser att det tagits liten hänsyn till synpunkter som framkommit under samrådet och att 

det är en alldeles för hög exploateringsgrad som föreslås att föreslagen byggelse är för 

hög och inte harmoniserar med stadsdelen i övrigt. 

Den boende ifrågasätter beskrivningen om att ”ett blandat utbud av lägenhetsstorlekar 

och upplåtelseform vid ny och ombyggnation leder till minskad segregation” 

Då även befintlig bebyggelse renoveras i dagsläget med ökade hyror och parkeringsav-

gifter som följd, vilket befaras leda till att inte alla har möjlighet att bo kvar.  
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Vidare ifrågasätter den boende planerna på verksamheter i bottenvåningarna. Vem ska 

ha råd, vilken verksamhet skall det vara och hur ska man ta sig dit och parkera?  

Husen som föreslås vid korningen vid Remissvägen och vid Träkilsgatan anses inte 

lämpliga att vara högre än befintliga hus runt 5-6 våningar. Mest önskvärt anses vara 

om slänten vid Träkilsgatan får vara helt orörd. 

Den boende håller inte med staden om att föreslagen bebyggelse på ett bättre sätt kopp-

las till omgivningen och om avsnittet om identitet. Den nya bebyggelsen anses skymma 

befintlig utsikt och upplevelsen av ökad trygghet och säkerhet ifrågasätts.  

Slutligen oroar sig den boende för hur trafiken utmed Östra Torpavägen ska fungera när 

all planerad byggnation i Björkekärr och södra Sävedalen är klar. Trafiksituationen an-

ses ansträngd redan idag och kollektivtrafiken otillräcklig. En ordentlig utredning efter-

frågas. Även förslaget om dubbla cykelbanor längs Smörslottsgatan ifrågasätts då det 

inte anses vara någon större cykelled eftersom de flesta cyklar andra vägar.   

Kommentar: 
Angående exploateringsgrad, se kommentar till Brf Björken. 

Angående upplåtelseform, se kommentar till yttrande 21. 

Renoveringar och hyressättning styrs inte i detaljplan, synpunkten överlämnas till ex-

ploatören.  

Detaljplanen möjliggör för verksamheter i bottenplan dock är det inget krav för större 

delen av området. I en detaljplan går det inte styra vilka som blir lokalhyresgäster. 

Verksamheter i bottenvåningarna möjliggör för en mer stadsmässig utformning och ger 

möjlighet att införlivas service i området. Angående parkering för verksamheterna se 

kommentar till Brf Björkens yttrande.    

Angående påverkan på befintliga bostäder, se kommentar till Brf Björken.  

Stadsbyggnadskontoret noterar den boendes inställning till beskrivningen kring identi-

tet i planbeskrivningen.   

Angående trafik och cykelvägar se kommentar till yttranden från trafikverkets och Brf 

Björken. 

 

23. Boende på Träkilsgatan 122 och 135  

Ett flertal boende på Träkilsgatan 122 och 135 har lämnat in likalydande yttranden. De 

sammanfattas och kommenteras nedan som ett yttrande.  

De boende motsätter sig byggnationen av de två höghusen på Träkilsgatan samt den 

höga exploateringsgraden och menar att det finns en rad brister i granskningshandling-

arna som inte behandlats efter samrådet. 

De anser att ingen hänsyn har tagits till intilliggande bebyggelse och att samfälligheten 

Dragflöjten borde finnas med i sakägarförteckningen. De ifrågasätter varför småhusbe-

byggelsen i närheten inte ens finns omnämnd då man i tidigare planer haft en begräns-

ning på 6 våningar för att ta hänsyn till intilliggande bebyggelse. Placeringen av de fö-

reslagna 7 och 8 våningshusen intill de lägsta befintliga husen ifrågasätts. Stadsbygg-

nadskontorets bedömning att detaljplanen inte medför betydande försämringar anses 

felaktig och att det inte kan gälla småhusbebyggelsen samt att det inte får ekonomiska 

konsekvenser eftersom planen inte påverkar några enskilda fastighetsägare anses också 

felaktigt då småhusbebyggelsen får insyn.  
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De boende efterfrågar även en komplett solstudie där påverkan på småhusbebyggelsen 

och husen på andra sidan Träkilsgatan analyseras.  

Sammantaget menar de boende att detaljplanen inte är förenlig med grundläggande 

principer i PBL. 

Vidare påpekar de boende att deras trafikmiljö kommer att försämras då målsättningar-

na med Träkilsgatan anses ogenomtänkta eftersom gatan idag är för smal och att försla-

get kommer leda till dålig framkomlighet för gång-, cykel-, och biltrafik. De ser svårig-

heter med in- och utlastningar samt vid avfallstömning då gatan redan idag anses för 

smal. De oroar sig även för att det låga p-talet kommer att leda till olovlig parkering 

från de framtida boende. De ställer sig även negativa till att ha verksamheter i alla en-

tréplan, då det också förväntas öka belastningen på Träkilsgatan och kräva många av-, 

påstignings- samt parkeringsmöjligheter.  

En riskbedömning efterfrågas som belyser vilka risker som uppstår i samband med ex-

ploateringen som är omfattande både tidsmässigt och med ett högt antal huskroppar, 

vilket kommer påverka trafiken och framkomligheten samt eventuell påverkan på be-

fintliga hus vid sprängning. Hur blir framkomligheten under bygget på Träkilsagatan?  

De boende anser att de tillkommande husen kommer att klyva befintligt grönstråk, som 

idag fungerar som spridningskorridor och anser att kommunens resonemang om grön-

stråket är konstigt. Oro uttrycks för att även den sista delen ska exploateras i framtiden. 

De påtalar att talet om skydds- och förstärkningsåtgärder omtalades redan i samråds-

handlingarna. De anser även att kommunen gör en felaktig bedömning om att området 

inte har några skyddade arter, då mindre hackspett, gröngöling och kattuggla har note-

rats.  

Att befintlig slänt blir mer tillgänglig med byggnation anses vara ett dåligt argument 

samt att det krävs en exploatering för att rusta upp befintlig bebyggelse. Vidare anses 

det behöva byggas både bostadsrätter och hyresrätter om segregation ska motverkas då 

förslaget som föreligger anses dela in området i två lag.  

En förtätning anses möjlig om det sker med en aktsamhet och utan för hög exploate-

ringsgrad.  

Planerad parkering anses underdimensionerad och att det verkliga behovet kommer att 

vara över 1000 p-platser. Denna underdimensionering anses riskera påverkan på omgi-

vande bebyggelse. Hur kommunen hanterar nuvarande och framtida trafikflöden i plan-

beskrivningen ifrågasätts då det i beskrivningen står att de framtida flödena visar på en 

ökning samtidigt som kommunen också skriver att det visar på en generell minskning av 

trafikmängderna på det övergripande vägnätet jämfört med idag. De boende menar att 

en felaktig analys av miljökonsekvenserna är gjord. Hur kan planen anses ha en margi-

nell betydelse på trafikmängderna när det rör sig om 500 tillkommande hushåll?  

De boende menar vidare att trafiksituationen på de aktuella gatorna som berörs kommer 

att eskalera till följd av den ökade befolkningen i Partille och Göteborg. De menar att 

bebyggelse så nära vägen som föreslås kommer att omöjliggöra en eventuell utbyggnad 

av spårväg i området samt en framtida breddning av Smörslottsgatan.  

Slutligen hänvisar de boende till proportionalitetsprincipen 2 kap 1 § PBL som innebär 

att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan nyttan av ett beslut i en fråga och de 

konsekvenser som beslutet får för motstående enskilda intressen. Härutöver gäller att 

skälig hänsyn skall tas till befintlig bebyggelse 4 kap 36 §. De kräver att byggnads-

nämnden gör en syn på plats för att se de verkliga omständigheterna.     
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Kommentar: 

Angående fastighetsförteckningen och Dragflöjtens samfällighetsförening så lämnar 

Lantmäteriet följande svar:  

”Fastigheten Sävenäs 176:1 är belägen i så nära anslutning till planområdet att det har 

bedömts att den ska vara med i fastighetsförteckningen. Fastigheten upplåter mark till 

gemensamhetsanläggningarna Sävenäs ga:6, ga:7 och ga:10. Den belastas också av 

ledningsrätterna 140K-1999F165.6-8. Gemensamhetsanläggningarna förvaltas av 

Dragflöjtens samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningarna och ledningsrätter-

na borde ha varit med i fastighetsförteckningen.”  

Förslaget har kungjorts i GP i samband med samrådet. Då Dragflöjtens samfällighets-

förening har yttrat sig under samrådet anses de ha fått kännedom om planförslaget. 

Inför granskningen skedde ett utskick om att planen går ut på granskning till dem som 

yttrat sig under samrådet. Alla som yttrat sig under samrådet eller under granskningen 

har rätt att överklaga ett beslut om att anta detaljplanen. Det är senare upp till prövan-

de instans att avgöra om den som överklagat är berörd eller ej. Det är inget som avgörs 

av fastighetsförteckningen. 

Angående exploateringsgrad och påverkan på omkringliggande bebyggelse, se kom-

mentar till Brf Björken.  

En solstudie finns presenterad i planbeskrivningen, påverkan på omkringliggande fas-

tigheters solförhållanden bedöms ej vara betydande med hänsyn till områdets läge i 

mellanstaden. Se även kommentar till Brf Björken.  

Den huvudsakliga angöringen och parkeringen för punkthusen kommer ske från norr 

och kommer därmed inte belasta Träkilsgatan. Uppställning vid flytt, avfallstömning 

samt i- och urlastning kan komma att ske för de två övre husen.  

Angående parkering så följs bygglovstalet i stadens p-norm. 

Möjlighet för verksamheter i bottenplan kommer finnas längs Smörslottsgatan och Öst-

ra Torpavägen. Längs Träkilsgatan bedöms det inte finnas ett lika naturligt läge för 

verksamheter i entréplanet och större trafikgenererande verksamheter är inte lämpligt i 

detta läge. För området tillåts dock bostadsanknuten verksamhet i entréplanet vilket 

t.ex. kan innebära möjlighet för mindre kontor eller frisör. Förklaringen av detta är 

otydlig i planbeskrivningen och planbeskrivningen uppdateras.   

Ingen riskanalys tas fram. Framkomlighet vid byggnation förutsätts finnas under bygg-

nationen. Sprängning och eventuella skador på omkringliggande fastigheter ansvarar 

exploatören för, frågan regleras inte i detaljplan.    

Angående grönstråk och naturmiljö, se kommentar till Länsstyrelsens yttrande.  

Angående kompensationsåtgärder, se kommentar till Miljöförvaltningens yttrande.  

Angående upplåtelseform, se kommentar till yttrande 21. 

Trafik och framtida flöden se kommentar till Brf Björkens yttrande.  

Att ökningen i trafik anses marginell är med hänsyn till miljömålet om frisk luft och 

begränsad klimatpåverkan och ska ses i ett större sammanhang än den enskilda planens 

lokala påverkan. I denna bedömning utgår stadsbyggnadskontoret ifrån vad skillnaden 

skulle vara om bebyggelsen lokaliserades på annan plats långt från kollektivtrafik och 

service. I detta fall har stadsbyggnadskontoret bedömt det nära läget till kollektivtrafik, 

placeringen i mellanstaden och att viss service finns i området som positivt och att på-

verkan på miljömålet om frisk luft och begränsad klimatpåverkan blir marginell.  

Planen är anpassad för att inte hindra en utbyggnad av ett kollektivtrafikstråk längs 

Östra Torpavägen. Smörslottsgatan bedöms inte behöva breddas utan snarare krävs en 
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avsmalning och anpassning för en mer stadsmässig utformning med lägre hastigheter 

och ett gaturum anpassat för gångtrafikanter och cyklister. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att skälig hänsyn har tagits till enskilda och allmänna 

intressen som påverkas av exploateringen. 

Byggnadsnämnden får föreningens krav om syn på platsen genom detta utlåtande.  

 

24. Boende Brattåskärsvägen 203,  

Tycker det är positivt att höjden på husen har sänkts till 8 och 6 våningar, men anser 

inte att så många som 500 lägenheter är acceptabelt. Den boende anser inte att hänsyn 

har tagits till redan befintliga boende i området då upplevelsen är att de hamnar i ett 

schakt utan tillräckligt med dagsljus.  

Den boende föreslår att byggnaderna utmed Östra Torpavägen och Smörslottsgatan 

sänks till 4 och 6 våningar. 

Kommentar: 

Angående exploateringsgrad och solstudie, se kommentar till Brf Björken. 

 

25. Boende Brattåskärsvägen 203,  

Är positiv till att en upprustning av de befintliga hyresfastigheterna har påbörjats och att 

en förädling/förtätning planeras. Dock påpekas att planförslaget kraftigt avviker från 

tidigare förtätningar i närområdet, som gjorts med hänsyn tagen till topografi och befint-

lig bebyggelse. Föreslagen bebyggelse utmed Östra Torpavägen anses skapa en kom-

pakt mur av hus, 6-8 våningar höga, sockelvåningen oräknad, i den mest bullerstörda 

delen av området. Muren anses för all framtid förstöra den norra porten mot Björkekärr 

och natursceneriet i dalgången på båda sidor om Östra Torpavägen.  

Den boende föreslår att husen i sydost och nordväst flyttas in så att det blir ett avstånd 

om minst 5 m mellan husfasaden och befintlig/ny GC-bana och att den gröna remsan 

mellan befintlig väg och GC-bana blir kvar. Därefter föreslås att ett mindre grönområde 

med gräs/buskar anläggs mellan husen och GC-banan. Husen föreslås sänkas genomgå-

ende med två våningar och de högsta delarna med tre våningar samt att de långa fasa-

derna delas upp på tre ställen, så att det skapas gångvägar mellan husen och en kvarters-

struktur för området. En glasad ljudavskärmning föreslås vid behov anläggas mellan 

husen. Vidare föreslås att husen snedställs ca en meter i förhållande till varandra och 

förses med hörnfönster åt sydost (utsikt mot Sävedalen) respektive sydväst (eftermid-

dagssol/kvällssol).  

Det föreslås att plankartan ger en viss frihet för utformningen och att fasaderna med 

fördel anpassas till befintlig bebyggelse och Brf Musetten och att allt för mörka fasader 

bör undvikas.  

Vidare påpekas att parkeringsgaragen bör dimensioneras så att parkeringsbehovet så 

långt det är möjligt löses inom egen fastighet.  

Oro uttrycks för att nuvarande förslag till trafiklösning längs Östra Torpavägen kommer 

att innebära långa bilköer morgon och kväll. Den boende anser att de båda rondellerna 

ligger för nära varandra för att klara den trafik som all ny planering i och kring området 

innebär. Dessutom anses kantstensparkeringar trafikfarligt, vid en så hårt trafikerad 

genomfartsled som Östra Torpavägen anses bli. Den boende föreslår att den nya rondel-

len och Östra Torpavägens sträckning längs planområdet förses med två körfält i varde-

ra riktningen i samband med ombyggnad. Det högra (yttre) körfältet reserveras för buss 
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och det vänstra (inre) för biltrafik så att bussar får fri passage förbi bilköerna. Det anses 

ligga i linje med att Östra Torpavägen är utpekad som en prioriterad sträcka för snabb-

buss med eget körfält enligt VGR. De påtalar vidare att det vid busshållplatsen (Back-

vägen) redan finns fyra filer och att det innebär att den planerade nya rondellen eventu-

ellt behöver bli större. Remiss bör därmed skickas till Jörn Engström på VGR. Den nya 

rondellen föreslås flyttas cirka 20 meter åt sydost för att få en bättre trafiklösning både 

på gatan och inom planområdet. Det innebär att en mindre del av Brattåskärrsvägen 

behöver flyttas tillsammans med huset söder om rondellen.  

Den boende menar att ovanstående förslag innebär att ingen kompakt mur av höga hus i 

dalgången skapas, att minimal påverkan på siktlinjer och solinstrålning uppnås, att ka-

raktären på den berörda delen av Björkekärr bibehålls och att ett ökat antal parkerings-

platser innebär att framtida bostadsrättsföreningar får egna parkeringsytor. Förslaget 

anses även ge en bättre trafiklösning både för planområdet och för bilgenomströmning 

och framtida snabbuss. 

Kommentar: 

Angående exploateringsgrad, byggnaders placeringar och utformning, se kommentar 

till Brf Musetten.  

Många av de synpunkter som framförs hindras inte av detaljplanen men avgörs av ex-

ploatören. Synpunkterna översänds till exploatören.  

Parkering hanteras inom kvartersmark och planförslaget följer bygglovstalet enligt 

stadens p-norm.   

Angående trafik, se kommentar till yttrande från Brf Björken.  

Östra Torpavägen och Smörslottsgatan ligger inte inom planområdet och dess utform-

ning styrs av trafikkontoret, synpunkterna har översänts till trafikkontoret. Detaljplanen 

har utformats för att inte hindra en utbyggnad av ett kollektivtrafikstråk längs Östra 

Torpavägen. Det till planen tillhörande trafikförslaget är det som trafikkontoret presen-

terat, ingen flytt av byggnaden söder om rondellen sker. 

 

26. Boende Hagevägen, Snäckvägen, Byvägen (Partille kommun)  

Önskar att det görs ett omtag med justeringarna av höjderna utmed Östra Torpavägen 

och framför allt av huset längst i söder (8 vån). De boende föreslår en byggnation som 

följer ”grön” yta gapet från korsningen Östra Torpavägen/Brattåskärrsvägen ner mot 

kommungränsen. Då anses takhöjderna smälta samman med berget i söder och att av-

ståndet till kommungränsen blir acceptabelt. Förslaget anses även positivt för befintliga 

fastigheter på Smörslottsgatan som vetter mot Östra Torpavägen då de anses få en social 

och ljusare framtid.  

Vidare anser de att deras tidigare fråga gällande solstudier inte är besvarad då den en-

bart tar hänsyn till nybyggnationen. Oro uttrycks för att de nya huskropparna ska inver-

ka negativt på solljuset för befintliga byggnader i dalen.  

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret bedömer inte att kommungränsen bör markeras genom att un-

dantas från exploatering. Angående exploateringsgrad se kommentar till Brf Björken.  

Angående skuggningar, se kommentar till yttrande från Brf Björken. 
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Grannkommuner 

27. Partille kommun 

Partille kommun är positiv till en utveckling av det aktuella området då det överens-

stämmer väl med de övergripande målen om förtätning utmed befintliga stråk i kollek-

tivtrafiknära lägen.  

Utmed Ugglumsleden, sydöst om planområdet, planerar Partille kommun för motsva-

rande utveckling med en tätare bebyggelsestruktur och en mer stadsmässig utformning 

av gaturummet, bland annat genom ett pågående planprogram. Enligt den målbild som 

arbetas fram för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille är Östra Torpa-

vägen utpekat som ett prioriterat stråk för kollektivtrafiken. Det innebär en kraftigt ökad 

trafikering med buss i det aktuella stråket. Partille kommun anser att dessa förutsätt-

ningar behöver förtydligas i planförslaget. Barriäreffekter, anpassningar av gatumiljön 

och utrymmeskrav för kollektivtrafiken behöver belysas i enlighet med målbildsarbetet.  

Den huvudsakliga tillfarten till området kommer att ske via Östra Torpavägen. Utform-

ningen med ytterligare en cirkulationsplats kan komma att försämra bussens framkom-

lighet i riktning in mot Göteborg, då den behöver lämna företräda för trafik som ska ut 

från planområdet västerifrån.  

Flera cirkulationsplatser utmed stråket innebär restidsförluster för busstrafiken vilket 

minskar konkurrenskraft. Förslag till framtida lösningar, t ex rak inkörning genom cir-

kulationsplatser för buss, bör lyftas in i planförslaget. För Partilles del är det väsentligt 

att utvecklingen av kollektivtrafikstråket inte hindras. 

Vallhamra torg som ligger ca 1 km öster om planområdet ska utvecklas till ett lokalt 

kommersiellt nav och stadsdelscentrum. Här finns i dagsläget en ICA-butik, Apotek, 

vårdcentral och småskalig diversehandel. Den aktuella planen kommer att medföra ett 

ökat antal besökare till Vallhamra torg samt ökad trafik på Ugglumsleden. För att und-

vika onödiga resor med bil är det viktigt att planera för en hög tillgänglighet för kollek-

tivtrafik, fotgängare och cyklister i stråket.   

Kommentar: 

Detaljplanen har anpassats för att inte hindra en ombyggnad av Östra Torpavägen. 

Synpunkter gällande Östra Torpavägens utformning översänds till trafikkontoret.  

Övriga 

28. Boende på Brattåsgatan 1  

Tycker att förslaget ser bra ut och att det förhoppningsvis innebär en välkommen upp-

rustning av ett område som idag upplevs slitet och otryggt. Vikten av att de nya bostä-

derna håller en modern och estetiskt tilltalande utformning påtalas, så att de verkligen 

bidrar till att lyfta området. Den boende välkomnar att området får en mer stadsliknande 

utformning med butiker och lokaler för andra typer av verksamheter i bottenplan för att 

skapa ökat liv i området och ge ett bra serviceutbud när de boende blir fler.  

Den boende påtalar att det är viktigt att blanda upplåtelseform och storlek på bostäder 

för att skapa en bra sammansättning, en levande miljö och en god stabilitet i området. 

Extra omsorg på ljussättning och utformning av utomhusmiljön efterfrågas så att områ-

det både blir stadsliknande, upplevs tryggt, varmt och välkomnande. Garage under mar-

ken anses också vara en bra idé.  

 

Det som den boende oroar sig för är hur trafiksituationen ska bli på Östra Torpavägen 

som anses vara den enda riktiga vägen ut mot E20. Hur går tankarna kring trafiken när 

det byggs så mycket nytt i Örgryte/Härlanda (Björkekärr) och Partille? Oro uttrycks för 
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att det skapas en inlåsningseffekt där den enda vägen ut från området blir en trång 

flaskhals som riskerar att skapa en kaosliknande situation. Det anses inte heller önskvärt 

om trafiken ökar på den mindre Rosendalsgatan genom Björkekärr. Den befintliga inf-

rastrukturen anses inte klara av ett ökat tryck från fler bilar. Kollektivtrafiken anses inte 

tillräckligt utbyggd för att fungera som ett smidigt alternativ för alla som bor i området. 

 

Infrastrukturen anses inte anpassad för ett bilfritt samhälle utan större livsmedelsbutiker, 

återvinningsstationer, serviceställen, aktivitetshallar m.m. är placerade så att bilen ofta 

är en förutsättning för att nå dem. Att gå mot ett mer bilfritt samhälle välkomnas, men 

en realistisk bild av omställningen efterfrågas med medvetenhet om att det tar tid. Den 

boende anser att om man bygger nya bostäder idag borde man erbjuda de boende möj-

ligheten att kunna välja bilen och då också ombesörja att det finns en infrastruktur som 

hanterar detta. Slutligen efterfrågas förbättringar i infrastrukturen genom att bredda och 

bygga ut befintliga vägar (Östra Torpavägen) och/eller bygga nya tillfartsvägar. Kom-

mer kollektivtrafiken att förbättras i samma takt som nya bostäder tillkommer? Fler och 

tätare bussturer? Nya hållplatser? Kanske allra viktigast - spårvagn hela vägen fram till 

Vallhamra Torg? 

Kommentar: 

Angående upplåtelseform, se kommentar till yttrande 21. 

Utformning av kvartersmark styrs av exploatören.  

Angående trafik och kollektivtrafik, se kommentar till yttrande från Brf Björken och 

yttrande 21. 

 

29. Förskolechef  

Ställer sig kritisk till att bygga 6 avdelningar och undrar hur det är tänkt att dessa ska 

kunna vistas utomhus. Bedömer att det finns kapacitet i befintliga förskolor i närområ-

det och frågar vem som gör prognoserna.  

Kommentar: 

Utevistelse är tänkt på förskolegården som är illustrerad på illustrationskartan. I 

planarbetet är Lokalsekretariatet remissinstans för att svara för om hur de kommunala 

intressena så som förskolor och BmSS-boenden tillgodoses.   

 

Revideringar 
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att:  

 E-området har justeras genom att det förskjuts fem meter söder ut och utökas till 

8x8 meter. Utökningen får inte förses med byggnad men säkerställer att utrym-

met finns för angöring och service av anläggningen.  

 u-områden har justerats utifrån kommande ledningsdragningar och delvis anpas-

sats till gällande ledningsrätter.  

 Reglering av kompensationsåtgärder har införs i exploateringsavtalet.  

 x-området särskiljs från gu-området på plankartan och får en förtydligad gräns 

på tidigare prickmark.  
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 x-området breddas 2 meter för att bättre ansluta till befintlig gångväg och ge den 

framtida gångvägen möjlighet till en bättre anpassning till terrängen.  

 Förtydligande bedömning kring grönytans betydelse har införts i planbeskriv-

ningen.  

 Informationen om trafikberäkning och påverkan på Torpamotet har införts i 

planbeskrivningen.   

 En beskrivning om planens förhållande till trafikstrategin är införd i planbe-

skrivningen. 

 En kompletterande miljöteknisk markundersökning är genomförd.  

 Under samrådet har det framkommit att kvarteret kring förskolan blivit felritat i 

plankartan och inte stämmer överens med illustrationskartan. Området justeras i 

plankartan och förskjuts cirka 1,5 meter norr ut i sin södra spets. Justeringen får 

till följd att byggrätten för den del av huset som är i 8 våningar blir något mindre 

och att garage och byggnaden med förskola i 3 våningar skjuts 1,5 meter mot ga-

tan i norr.  

 Förklaringen kring verksamheter i entréplanen var otydlig i planbeskrivningen 

och kunde misstolkas. Planbeskrivningen uppdateras i denna del som beskriver 

verksamheter i entréplanen. 

 Berörd fastighetsägare har informerats om revideringarna. Eftersom revidering-

arna ovan inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon 

ny granskning. 

 

 

 

 

 

Karolina Rosgardt  

Planchef 

Agneta Runevad 

Planarkitekt
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Bilaga 1: Sändlista   

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Göteborg Stads Parkering AB 

Idrotts- och föreningsnämnden 

Kretslopp och vattennämnden 

Kulturnämnden 

Lokalnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Namnberedningen 

Park- och naturnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg   

Social resursnämnd 

Stadsdelsnämnden i Örgryte-Härlanda 

Stadsledningskontoret 

Lokalsekretariatet 

Trafiknämnden 

Utbildningsnämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 

Luftfartsverket 

Länsordningspolisen 

Länsstyrelsen 

Skanova Nätplanering D3N 

Svenska Kraftnät 

Statens geotekniska institut 

Trafikverket, Region Väst 

Vattenfall Eldistribution AB 

Västfastigheter, Ledningsstab, Flygplatschefen 

Västtrafik Göteborgsområdet AB 

Grannkommun 

Partille kommun 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 

Hyresgästföreningen Region V Sverige 

Övriga 

De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 

Ellevio 

Göteborgs spårvägar 

Handikappfören. Samarbetsorgan 

Naturskyddsföreningen i Göteborg 

Tillgänglighetsrådgivare 
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Bilaga 2 
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