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Inledning
Sammanfattning
Fastighetskontoret har kommit in med en begäran om planläggning för bostäder 
inom ett område i Sävenäs i Härlanda stadsdelsområde. Området ligger både 
väster och öster om Torpagatan.

Delen öster om gatan prövades lämplig för bostäder i ett program för västra Björ-
kekärr som Byggnadsnämnden godkände 2003-11-11. Delen väster om Torpaga-
tan har inte tidigare prövats för bostadsbebyggelse.

ÖP99 anger att programområdet är avsatt dels för större institutioner (t.ex. sjuk-
hus, sjukhem, högskolor m.m.), dels som mark med särskilt stora värden (för na-
tur- och friluftsliv samt kulturvård och/eller brukningsvärd jordbruksmark) och 
dels som grönområde (pågående markanvändning).

Gällande detaljplaner anger i huvudsak att programområdet ska användas till 
allmän platsmark (park), men även forskning, kontor, boende och trafikändamål 
förekommer.

Grönstrukturen har tidigare bedömts vara viktig för stadsdelen och Björkekärrs 
sammanhängande grönområden har också undersökts av Park- och Naturförvalt-
ningen. Undersökningen resulterade bl.a. i en sociotopkarta, som övergripande 
beskriver hur stadsdelens grönytor används och vilka värden de har. En viktig 
faktor är kopplingen mellan den bostadsnära naturen och de stora skogsområ-
dena kring Delsjöarna, som ligger på gångavstånd från många bostäder.

Påverkan på grönstrukturen är svårbedömd i detta skede, men stadsdelens till-
gång på friytor och närheten till Delsjöterrängen bör kompensera för det bortfall 
en exploatering orsakar.

Det går en 130 kV kraftledning genom programområdet, som måste grävas ner 
för att området ska kunna bebyggas. Fastighetskontoret för diskussioner med Vat-
tenfall om hur kablifieringen kan utföras och vad detta kostar.

Helikoptertrafiken till och från Östra sjukhuset orsakar bullerstörningar på 
programområdet. Nivåerna har uppmätts översiktligt i tidigare arbeten. I de 
kommande detaljplanerna måste förnyade bullerstudier göras och åtgärder kan 
behöva föreskrivas.

Den nya bebyggelsen bedöms få lite olika karaktärer väster och öster om Torpa-
gatan p.g.a. de olika förutsättningarna. I sluttningen öster om Torpagatan kan 
punkthus och skivhus i 3-6 våningar prövas. Ju närmare befintliga hus man kom-
mer, desto mer anpassade i höjd bör de nya byggnaderna vara.

Det bör även prövas att bygga hus längs med Torpagatans östra sida, för att öka 
tryggheten längs denna gatusträcka och för att ge gatan lite mer stadskaraktär. 
Husen bör kunna vara i 3-4 våningar.

Öster om Torpagatan bör det enligt ovanstående kunna rymmas mellan 200 och 
240 lägenheter. Samtliga hus får hiss och lägenheterna blir fullt tillgängliga.

Väster om Torpagatan är förutsättningarna för hus i över fyra våningar mindre 
bra, p.g.a. den flacka terrängen och den lägre omgivande bebyggelsen. Bebyg-
gelsen kan planeras enligt olika principer; A) enbart hus i två våningar, ger cirka 
55-65 lägenheter, B) hus i 2-4 våningar, ger cirka 75-90 lägenheter, C) med något 
eller några hus i 4-5 våningar och resten lägre, ger också cirka 75-90 lägenheter.

Totalt ger programmet möjlighet att pröva mellan 250 och 330 nya bostäder.

Konsekvenserna av programmets intentioner bedöms i huvudsak bli positiva. På-
verkan på och minskning av grönstrukturen, hanteringen av radon och geoteknik, 
hanteringen av bullerfrågan och nedgrävningen av kraftledningen är frågor som 
ännu är osäkra faktorer.

Fler boende som ger ökat underlag för service och kollektivtrafik, ökad trygghet 
samt utnyttjande av gjorda investeringar är några av de positiva konsekvenser 
som programmet kan få.
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Bakgrund och syfte
Fastighetskontoret har kommit in med en begäran om planläggning av ett område 
i västra delarna av Björkekärr inom stadsdelen Sävenäs. HSB och Poseidon AB 
har gemensamt visat intresse att bygga bostäder i området kring Torpagatan och 
avsikten är att upplåta bostäderna som både hyresrätter och bostadsrätter.

Programarbetena för västra och östra Björkekärr har visat att det kan vara möjligt 
att komplettera den befintliga bebyggelsen på ett antal platser, där området öster 
om Torpagatan var ett av dessa. Riktlinjerna och intentionerna i programmet för 
västra Björkekärr pekar på att skogsbacken öster om Torpagatan skulle kunna 
lämpa sig för bostadsbebyggelse med en ungefärlig omfattning på cirka 160-170 
lägenheter. Programmet för västra Björkekärr godkändes av byggnadsnämnden 
2003-11-11, se vidare nedan.

Området väster om Torpagatan har inte tidigare utpekats av kommunen som 
aktuellt utbyggnadsområde, vare sig i ÖP99 eller i något av programmen för 
Björkekärr. Lämpligheten att bebygga detta område med bostäder måste alltså 
prövas i programmet, liksom omfattningen på en exploatering. Båda områdena 
väster och öster om Torpagatan tas med i det nya programmet för att möjliggöra 
en bättre helhetslösning.

Syftet med programmet är att mer detaljerat än i översiktsplanen studera om 
bostadsbebyggelse är lämpligt på platsen, samt i översiktliga studier föreslå hur 
bebyggelsen kan planeras.

Lägesbeskrivning
Det nu aktuella programområdet ligger i stadsdelen Sävenäs som tillhör stads-
delsnämndsområde Härlanda. Programområdet ligger längs Torpagatan, strax 
sydväst om Östra sjukhuset. Området avgränsas enligt kartan till höger.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan 99
I ÖP99 anges det nu aktuella programområdet dels som mark för större insti-
tutioner (t.ex. sjukhus, sjukhem, högskolor m.m.), dels som mark med särskilt 
stora värden (för natur- och friluftsliv samt kulturvård och/eller brukningsvärd 
jordbruksmark) och dels som grönområde (pågående markanvändning). ÖP99 
redovisar dock även ambitionen att komplettera stadsdelen med fler bostäder.

Gällande stads-, byggnads- och detaljplaner

Beteckning Laga kraft
Huvudsakligt ändamål
inom programområdet Genomförandetid

F 2592 1946 Parkmark Slut
F 2673 1948 Parkmark Slut
F 2783 1954 Parkmark Slut
F 2879 1958 Parkmark Slut
F 3151 1966 Allmänt ändamål,

gatumark, parkmark
Slut

F 3220 1968 Gatumark, parkmark Slut
F 4270 1996 Kontor, forskningslokaler

och bostäder
Till 2006-10-17

Program för Härlanda
ÖP99 kompletteras av ett lokalt program för Härlanda, där det bl.a. konstateras att 
en fjärdedel av stadsdelens befolkning är 65 år eller äldre. Det finns ett stort antal 
mindre lägenheter inom stadsdelen, varav det stora flertalet inte är tillgängliga 
med hiss. Behovet av tillgängliga lägenheter är således stort.

Karta ur ÖP99. Ljusblått = Befintliga institutioner, Rosa = Befintliga bostäder, Grönt = 
Natur, Område med blå ram = Nya institutioner, K = kolonistugeområde.
Programområdet markerat med streck-prickad linje.

Gällande planer och dess beteckningar.
Programområdet markerat med streck-prickad linje. Skala 1:5000.
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Program för västra Björkekärr
Stadsbyggnadskontoret tog under 2003 fram ett övergripande program för de väs-
tra delarna av Björkekärr. I det befintliga programmet gjordes bedömningen att 
området öster om Torpagatan kunde prövas för exploatering med en omfattning 
på cirka 170 lägenheter, så länge som man endast tog delar av befintlig grönstruk-
tur i anspråk och att det även fortsättningsvis fanns tillgängliga friytor för både 
befintliga och nya bostäder. Nedgrävningen av kraftledningen samt hantering av 
bullersituationen var andra aspekter som måste lösas innan genomförande.

För området väster om Torpagatan bedömdes grönstrukturen vara så pass viktig 
att exploatering inte ansågs lämplig.

Beslut om uppdrag för detaljplan
Byggnadsnämnden beslutade 2004-10-12 att ge stadsbyggnadskontoret i upp-
drag att påbörja arbetet med en detaljplan för området öster om Torpagatan. 
Den för Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden gemensamma gruppen för 
prioriterade bostadsprojekt föreslog dock 2004-11-04 att detaljplanen för området 
öster om Torpagatan lades avvaktande i väntan på detta nya program, som alltså 
omfattar områdena såväl öster som väster om Torpagatan. Byggnadsnämnden 
beslutade 2004-12-21 att uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att ta fram ett sådant 
program.

Förutsättningar
Natur- och kulturmiljö
Mark och vegetation
I den bitvis ganska kraftiga sluttningen öster om Torpagatan karaktäriseras natu-
ren av storblockig blandskog med framför allt tall, men även en del björk och ek. 
Barrträden dominerar i den nordligaste delen av sluttningen, medan inslaget av 
lövträd ökar längre söderut. På en del ställen finns det berg i dagen.

Terrängen väster om Torpagatan sluttar inte fullt så kraftigt som på andra sidan 
gatan. Marken är mestadels gräsbevuxen och det finns en hel del lövträd. Ner mot 
bäcken, som rinner i den västra kanten av programområdet, används marken idag 
till odlingslotter. Närmast bäcken på båda sidor löper ett parkstråk, med enstaka 
större träd.

Hällmarker på höjderna öster om Torpagatan.
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Park- och naturförvaltningen har utfört en översiktlig vegetationsinventering och 
de gör bedömningen att programområdet inte innehåller någon särskilt värdefull 
vegetation. Park- och naturförvaltningen bedömer i nuläget att möjligheterna att 
exploatera programområdet inte begränsas ur natursynpunkt.

Grönstruktur
Som i de allra flesta bostadsområden uppbyggda efter grannskapstankarna, är 
grönområdena i Björkekärr mycket medvetet planerade. Förhållandet mellan det 
bebyggda och det obebyggda är välstuderat och spelar stor roll för hur stadsdelen 
upplevs och används. De gröna områdena i Björkekärr hänger idag väl samman, 
når långt in i bebyggelsen och leder också långt ut i Delsjöterrängen.

Härlandas sociotopkarta
Park- och naturförvaltningen har det senaste året kartlagt hur utemiljön i stads-
delsområdet Härlanda används. I en enkät har de boende i Härlanda fått berätta 

om sina favoritplatser och hur de använder dem. Samma frågor har även diskute-
rats i intervjuer med förskolebarn, skolungdomar, pensionärer, förskollärare m.fl. 
som bor och verkar i stadsdelen.

Brukarundersökningen tillsammans med en expertvärdering, som bygger på 
Park- och Naturförvaltningens egna kunskaper, har legat till grund för Härlan-
das sociotopkarta. Med sociotop menas »plats för mänskliga aktiviteter« och på 
sociotopkartan knyts aktiviteter och upplevelser till specifika fysiska platser.

Intervjuerna och enkäten visar att närheten till skogsområdena kring Härlanda 
tjärn och Delsjöarna sätter sin prägel på Björkekärr. Närheten till den vilda naturen 
möjliggör utflykter, både för förskolor och skolor samt för vuxna i alla åldrar.

Odlingslotterna som sluttar ner mot bäcken väster om Torpagatan.

Grönstrukturen i Björkekärr.
Programområdet är markerat med streck-prickad linje. Skala 1:10000.
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Friytorna kring den egna bostaden verkar också vara viktiga för de boende i 
Björkekärr. Nästan all bebyggelse ligger naturnära och gårdarna är ofta så stora 
att de innehåller mycket vegetation. Egnahemstomterna är väl uppvuxna och 
lummiga.

I Björkekärr finns också ett sammanhållet parkstråk mellan Stabbetorget och Trä-
torget, Stabbeparken. Denna park tycks, enligt undersökningen, fungera som en 
länk mellan den bostadsnära naturen kring husen och den stora, sammanhäng-
ande, vilda naturen vid Härlanda tjärn och Delsjöarna. I Stabbeparken återfinner 
man många av de värdebegrepp som beskriver hur en sociotop används. Detta 
tyder på att Stabbeparken har goda förutsättningar för en mängd olika aktiviteter 
och därför är extra värdefull som samlande grönyta för hela stadsdelen.

Dessa tre tydliga delar (bostadsnära friytor, stadsdelsgemensamma grönområ-
den och regionalt viktiga natur- och rekreationsmiljöer), är viktiga att värna, men 
också sambanden dem emellan.

Geoteknik och radon
Området öster om Torpagatan består av ett brant mot väster sluttande bergparti 
där berg i dagen och berg med tunt jordtäcke förekommer. Väster om gatan sluttar 
markytan ner mot nordost, där en bäck rinner fram. Inom området förekommer 
främst ytligt berg (östra delen) och svallsand. Närmast och längs med bäcken finns 
lera. På leran kan även organiska jordar i form av gyttja eller torv förekomma.

I södra delen av det östra området finns högradonmark medan det västra området 
är normalradonmark. Inom normalradonmarken kan dock pegmatitgångar före-
komma som lokalt ger höga radonhalter. En kartering och gammastrålningsmät-
ning av pegmatitgångar (som ger den förhöjda strålningen) bör göras inom hela 
området för att få en noggrannare indelning av hög- respektive normalradonmark. 
Inom normalradonmark och högradonmark krävs radonskyddande respektive 
radonsäkert utförande för byggnader där människor stadigvarande vistas.

Dagvatten
Dagens situation innebär att dagvattnet inom programområdet i stor utsträckning 
tas omhand lokalt, framförallt på den västra sidan av Torpagatan. Där sluttar 

marken naturligt ner mot bäcken, och i denna hamnar dagvatten som inte tas upp 
av växter och mark.

Fornlämningar
Programområdet innehåller inga kända fornlämningar.

Befintlig bebyggelse
Björkekärr är i huvudsak planerat och utbyggt efter grannskapsprincipen, med 
tydliga bebyggelsegrupper med mellanliggande grönstråk. Avsikten var bl.a. att 
ge respektive delområde en social tillhörighet och att ge de boende god tillgång till 
friytor och natur. De olika husgrupperna är omsorgsfullt utformade och många 
hus är goda representanter för sin tids arkitektur, formspråk och materialval.

Hus vid Hunnebostrandsgatan.
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Väster om Torpagatan, längs bl.a. Elllösgatan, består den befintliga bebyggelsen 
av villor och radhus i två våningar. Även öster om Torpagatan finns radhusbebyg-
gelse längs bl.a. Bovallstrandsgatan. Husen är mestadels från 1930- och 1940-talen 
och i många fall vackra och väl bevarade.

Strax nordväst om programområdet ligger Östra Torpa, som är beskrivet i Göte-
borgs stads sammanställning över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Husen 
har tegelfasader och ligger i sluttning, vilket ger tre våningar mot gårdssidan och 
fyra ut mot parkmarken. Området byggdes i slutet av 1950-talet.

Norr och nordost om programområdet ligger dels Torpakolonin, ett relativt stort 
område med kolonistugor, och dels Östra sjukhuset. Torpakolonin är placerad 
på mark som är avsedd för vårdändamål enligt gällande planer. Östra sjukhusets 
byggnader är betydligt större volymer än omgivande områden, men har ett väl 
sammanhållet formspråk.

Friliggande villor vid Ellösgatan.
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Markägoförhållanden och markanvisning
Programområdet omfattar hela eller delar av fastigheterna Sävenäs 165:3, 165:4, 
747:88 och 747:147. Samtliga fastigheter ägs av Göteborgs stad.

Fastighetsnämnden beslutade 2004-06-14 att ge HSB och Poseidon markanvisning 
för aktuellt område, som berör delar av ovanstående fastigheter i Sävenäs.

Service
Offentlig service
Förskolor finns vid Torpagatan, Studiegången, Smörslottsgatan och Fräntorps-
gatan. Dessutom finns en speciell förskola inom programområdet, Torpet, som 
är allergisanerad. Förskolan Torpet har upptagningsområde över hela Göteborg. 
Utöver de kommunala förskolorna finns det förskolor som drivs i privat regi.

Skolor finns på en rad platser i närhet till programområdet: Kålltorpsskolan (år 
F-9), Parkskolan (år F-2), Rosendalsskolan (år F-5), Fräntorpsskolan (år F-2) och 
Torpaskolan (år F-9). Även inom skolverksamheten finns det alternativ som drivs 
av föreningar. Det finns även skolor som drivs med någon speciell inriktning 
och/eller pedagogik.

Inom äldreomsorgen finns det inrättningar i programområdets närhet. Kålltorps 
sjukhem ligger cirka en km från Torpagatan. Servicehuset Björkekärrshus vid Ro-
sendalsgatan, cirka 600 meter söder om programområdet, innehåller handikapp-
anpassade lägenheter. I Björkekärrshus finns även gruppboende.

Östra sjukhuset räknas självklart också till den offentliga servicen i området.

Kommersiell service
Mindre centrum (med bl.a. post, bank, apotek och livsmedelaffär) finns framför 
allt vid Trätorget, Stabbeorget och Munkebäcks torg. Även Spåntorget och Kag-
geledstorget har en del närservice.

Större butiksetableringar finns vid Munkebäcksmotet och vid Olskrokstorget 
samt i Partille kommun.

Sydost om programområdet ligger flerbo-
stadshusbebyggelse vid Stabbegatan. Hu-
sen, som uppfördes under 1950- och 1960-
talen, ligger i sluttning och har tre-fyra 
våningar mot gatan och fyra-fem våningar 
mot naturmarken. De flesta husen har idag 
tegelfasader.

Centralkliniken på Östra sjukhuset, sedd från Torpagatan.

Hus vid Stabbegatan.
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Trafik
Gång- och cykeltrafik
Trafiksystemen för gång- och cykeltrafik är relativt väl utbyggda i Björkekärr. 
Längs Torpagatan finns en separat gång- och cykelbana som söderut bl.a. leder 
mot Munkebäcks torg och norrut bl.a. mot Östra sjukhuset och kollektivtrafik-
hållplatser.

Transporter från programområdet till de närmaste kommunala skolorna – Kåll-
torpsskolan, Parkskolan, Rosendalsskolan, Fräntorpsskolan och Torpaskolan 
– går i huvudsak på separata gång- och cykelvägar eller på lokalgator med min-
dre trafik. Spårvägen behöver dock passeras i plan på vägen till Torpaskolan. 
På vissa av de ställen där skolbarn måste korsa gator, har hastighetsdämpande 
åtgärder utförts, t.ex. vid Rosendalsgatan. Östra Torpavägen kan korsas vid sig-
nalreglerade övergångar. Även till de närmaste kommunala förskolorna bedöms 
trafiksäkerheten vara bra.

Kollektivtrafik
Programområdet ligger bra till i förhållande till kollektivtrafiklinjerna. Cirka 400 
meter norrut, vid Östra Sjukhuset, har 1:ans spårvagn sin ändhållplats. Det tar 
mellan femton och tjugo minuter att åka in till Brunnsparken.

Busslinjerna 34 och 69 trafikerar också Östra Sjukhusets hållplats. Linje 69 går mot 
Eketrägatan via Gamlestadstorget och linje 34 går mot Tuve via Centralstationen. 
Linje 34 har även hållplats söderut, vid korsningen Rosendalsgatan-Torpagatan, 
på ett avstånd av cirka 400 meter. Enligt Västtrafik finns det planer på att omvand-
la buss 34 till stombuss under 2005, vilket bl.a. innebär tätare turer och smidigare 
av- och påstigning.

Längs Östra Torpavägen, med hållplats på cirka 600 meters avstånd från program-
området, går linjerna 512, 514 och 515 både in mot Göteborgs centrum och österut 
mot Partille.

Även Torpagatan är försedd med avsmalningar vid gång- och cykelöverfart. Torpagatan mot nordost.
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Fordonstrafik
Programområdet har relativt bra kontakt med det lokala vägnätet. Fordonstrafi-
ken angör programområdet via Torpagatan, som söderut bl.a. leder till Munke-
bäcks torg och norrut bl.a. till Östra sjukhuset. Torpagatan trafikeras av cirka 2 100 
fordon/årsmedelvardagsdygn (år 2002).

Även det regionala och nationella vägnätet (t.ex. E6, E20, riksväg 45) är relativt 
lättåtkomligt från programområdet.

Parkering och angöring
Torpagatan är inte speciellt hårt trafikerad (se ovan), men bostäderna som ligger i 
de angränsande kvarteren angör ändå inte sina tomter från Torpagatan utan från 
mindre lokalgator, som Ellösgatan och Bovallstrandsgatan. Torpagatan har därför 
bara funktionen av en genomfartsgata, utan utfarter, angöring eller parkering.

Förskolan Torpet, strax söder om Torpakolonin, har en liten parkering för de an-
ställda samt en korttidsangöring för transporter och hämtning/lämning.

Tillgänglighet
I det lokala programmet för Härlanda (se ovan) konstateras att en stor del av 
befolkningen i stadsdelen är äldre än 65 år. Vidare saknar många hus hiss, vilket 
innebär att ett stort antal lägenheter inte är tillgängliga för rörelsehindrade eller 
äldre.

Programområdets topografi är besvärlig sett ur tillgänglighetssynpunkt, speciellt 
öster om Torpagatan där marken redan idag sluttar kraftigt. Den nya bebyggel-
sens utformning och placering måste studeras noggrant och strävan är att både 
den yttre och inre tillgängligheten ska tillgodoses så långt som möjligt.

Teknisk försörjning
Kraftledning
Genom programområdet går en 130 kV kraftledning, som sträcker sig mellan 
Sävenäs och Kallebäck. Avståndet mellan ledningen och de närmaste befintliga 

bostäderna är cirka 20-25 meter. Denna ledning måste markförläggas för att pro-
gramområdet ska kunna tas i anspråk för bebyggelse.

Kraftledningen. Bilden är tagen öster om Torpagatan, där ledningen viker söderut.

El och tele
Befintliga el- och teleledningar finns i de omkringliggande gatorna och program-
området bör relativt enkelt kunna anslutas.

Öster om Torpagatan, i den södra delen av området, ligger en befintlig teleledning 
inom programområdet. Denna ledning kan komma att behöva flyttas.

Vatten och avlopp
Kommunala vatten- och avloppsledningar finns även det i de omkringliggande 
gatorna (Ellösgatan, Bovallstrandsgatan, Stabbegatan m.fl.) och den nya bebyg-
gelsen bör relativt enkelt kunna anslutas till det kommunala VA-nätet.
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Under den östra delen av programområdet finns en sprängd kulvert för avlopps-
vatten. I gällande detaljplan finns bestämmelser om lägsta schaktningshöjd och 
detta behöver även föras in i kommande detaljplaner. Höjden är i gällande plan 
satt till +54 meter intill Torpagatan och +60 meter strax öster om kraftledningen.

Fjärrvärme
Fjärrvärmenätet finns utbyggt i programområdets närhet, bl.a. cirka 600 meter 
söderut. Enligt Göteborgs Energi AB verkar det möjligt att ansluta den nya be-
byggelsen till fjärrvärmenätet, men frågan behöver studeras vidare i det fortsatta 
detaljplanearbetet.

Hälsa, säkerhet och störningar
Allmänt om buller
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller. Dessa riktvärden är an-
tagna av riksdagen och bör inte överskridas vid byggnation av nya bostäder.

Följande riktvärden gäller:
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus.
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid.
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad).
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Maximalnivån anger den högsta ljudnivån under en viss tidsperiod och ekviva-
lentnivån avser en medelljudnivå under en viss tidsperiod.

En skillnad i bullernivå på 3 dBA ger en knapp hörbar förändring medan 8-10 dBA 
upplevs som en fördubbling av ljudet. Den logaritmiska skalan gör att summan av 
två lika starka bullerkällor ger en ökad ljudnivå på 3 dBA. Det innebär på samma 
sätt att en fördubbling/halvering av trafikmängden ger en ökning/minskning av 
den ekvivalenta ljudnivån med 3 dBA.

Buller från helikoptertrafik
Precis sydväst om Östra sjukhusets huvudbyggnad, cirka 150 meter från pro-
gramområdet, finns en landningsplats för helikoptertrafiken till och från sjukhu-

set. Flygningarna sker oregelbundet över dygnet men antalet uppskattas till cirka 
150-160 per år. Det innebär ungefär en flygning vartannat dygn.

I samband med arbetet med det befintliga programmet för västra Björkekärr togs 
en preliminär bullerutredning fram, som visade att de maximala bullernivåerna 
från helikoptertrafiken låg på 75-85 dBA i de delar av programområdet som ligger 
närmast Östra sjukhuset.

Miljöförvaltningen har framfört synpunkter på situationen och menar att bullerni-
våerna måste hanteras på sådant sätt att en god ljudnivå kan åstadkommas såväl 
inomhus som vid uteplatser, balkonger och andra vistelseytor utomhus.

De maximala bullernivåerna från helikoptertrafiken påverkar programområdet 
och kommer att innebära krav på bullerdämpande åtgärder både utomhus och 
inomhus.

Trafikbuller
Fordonstrafiken längs Torpagatan är relativt liten med ger ändå upphov till en 
del buller närmast gatan. Bullerutredningen i det befintliga programmet visar 
att ekvivalentnivåerna längs Torpagatan understiger 55 dBA cirka 20-25 meter 
från vägmitt, medan maximalnivåerna understiger 70 dBA cirka 30 meter från 
vägmitt.

Bullernivåerna från vägtrafiken bör inte innebära några stora problem för en even-
tuell exploatering, men frågan måste bevakas i den fortsatta planeringen.

Elektromagnetiska fält
Den befintliga kraftledningen måste grävas ner för att ny bebyggelse ska kunna 
uppföras. Hälsoeffekterna av elektromagnetiska fält kring kraftledningar är om-
diskuterade, men nedgrävning av ledningen minskar utbredningen av fälten på 
långa avstånd.

Räddningstjänst
Räddningstjänstens villkor måste beaktas noggrant i det fortsatta arbetet. Viktigt 
att poängtera redan i programskedet är att bostadsområdena utformas så att rädd-
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Slutsatser och riktlinjer
Utifrån programområdets förutsättningar har slutsatser dragits och riktlinjer for-
mulerats. Slutsatserna och riktlinjerna är tänkta som den naturliga länken mellan 
programmet och kommande detaljplaner, där riktlinjerna ska fungera som led-
ning och stöd för ställningstaganden i det fortsatta planarbetet.

Natur- och kulturmiljö
Mark och vegetation
Vid en exploatering av det nu aktuella programområdet kommer natur- och 
kulturmiljön att påverkas. Den mark som kan exploateras är idag planlagd som 
allmän platsmark, park och naturmark och används också som detta.

I det befintliga programmet gjordes bedömningen att friytorna även vid en 
exploatering skulle vara tillräckliga. Det nu aktuella programmet gör samma 
bedömning, både ur biologisk och ur social synpunkt. Dock är minskningen av 
allmänt tillgängliga grönytor inte liten och frågan måste beaktas i kommande 
detaljplaner.

Grönstruktur
Den sammanhängande grönstrukturen kommer också att påverkas och i viss mån 
brytas upp i mindre delområden. Det är därför viktigt att tillkommande bebyggel-
se koncentreras för att så mycket som möjligt av grönytorna ska kunna sparas.

Det är också viktigt att kommande detaljplaner även omfattar grönytorna kring 
den nya bebyggelsen, för att säkerställa tillräckliga friytor för både nya och be-
fintliga bostäder.

Vid byggnation av nya bostadshus kommer marken att privatiseras och möjlighe-
terna att röra sig fritt inom programområdet kan komma att minska. Det är därför 
viktigt att gång- och cykelvägar säkras så att möjligheten att ta sig runt och igenom 
nya bebyggelsegruppen kvarstår.

Odlingslotterna söder om Torpakolonin måste flyttas vid en exploatering. Det är 

ningstjänstens tillgänglighet och framkomlighet tillgodoses, bl.a. beträffande bä-
righet och kurvradier för stora fordon samt möjlighet att angöra byggnader på ett 
bra sätt. Detta gäller främst den branta sluttningen öster om Torpagatan.

Övriga frågor
Strax söder om Östra sjukhuset ligger det en smittreningsanläggning. En del av 
vattnet från sjukhuset leds till anläggningen, där det blandas med klor och renas. 
Anläggningen ligger cirka tjugo meter under mark och bedöms inte störa omgiv-
ningarna.

Till anläggningen hör också ett reservkraftverk, som provkörs cirka tio minuter 
en gång per vecka. Inte heller kraftverket bedöms innebära några störningar för 
omgivningen.
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en strävan att de ska ersättas på någon annan plats, men var är inte bestämt ännu. 
Frågan kommer att undersökas i det fortsatta arbetet.

Geoteknik och radon
De geotekniska förhållandena måste utredas närmare innan det går att fastställa 
hur en byggnation skulle kunna genomföras utan risk för sättningar och liknande. 
En stabilitetsutredning och sondering av jorddjup krävs framför allt för lerslänten 
ner mot bäcken. Alternativet är att placera eventuell ny bebyggelse på fast mark 
och behålla grönstråket.

Bestämmelser om speciella grundläggningsåtgärder kan komma att behövas i 
kommande detaljplaner.

Situationen kring radon måste också klarläggas innan en exploatering kan ge-
nomföras. Ytterligare mätningar och undersökningar är nödvändiga i det fortsatta 
arbetet och bestämmelser kring radonskyddat eller radonsäkert byggande kan bli 
aktuella.

Dagvatten
Dagvattenhanteringen kommer att påverkas relativt mycket vid en exploatering, 
främst p.g.a. den ökande andelen hårdgjorda ytor som försvårar den naturliga 
infiltrationen.

Hanteringen av dagvattnet måste studeras vidare, men inriktningen bör vara att 
så mycket dagvatten som möjligt ska tas omhand lokalt.

Möjliga åtgärder är att arbeta med genomsläppliga ytmaterial på vanligtvis hård-
gjorda ytor, t.ex. gårdar, parkeringsplatser, vissa körytor etc. Exempel på materi-
allösningar kan vara armerat gräs, genomsläppliga plattor eller grusbeläggning 
istället för asfalt. Det finns också exempel på takutformningar, t.ex. med fetväxter, 
som också bidrar till en bättre hantering av dagvattnet lokalt.

För att undvika att dagvattnet blir förorenat bör inte material som zink eller kop-
par tillåtas på t.ex. tak. 

Ny bebyggelse
Den tillkommande bebyggelsen är långt ifrån färdigstuderad, men det har ändå 
bedömts som viktigt att i programmet redovisa vissa principer som bör gälla för 
utformningen av de kommande bostadsområdena.

Eftersom delarna väster och öster om Torpagatan delvis har olika förutsättningar 
och olika stadsbyggnadsprinciper bedöms därför vara lämpliga, redovisas de var 
för sig.

Öster om Torpagatan
Området har bra solläge (västersluttning) och det är naturligt att ta tillvara på 
detta för att åstadkomma bra boendemiljöer med trivsamt lokalklimat.

Det är viktigt att den nya bebyggelsen koncentreras för att så mycket som möjligt 
av grönytorna ska kunna sparas. I Härlandas sociotopkarta beskrivs området ös-
ter om gatan som ett lokalt grönområde, som främst används för lek, promenader 
och motion samt naturupplevelser.

Sluttningen och höjdpartierna bedöms generellt tåla högre hus, t.ex. punkthus 
och/eller skivhus, i 3-6 våningar. Husens höjd kan markera och tydliggöra ter-
rängens skiftningar.

I den södra delen bör bebyggelse göras lägre p.g.a. närheten till befintliga hus 
– framför allt radhusen vid Bovallstrandsgatan som dels är låga och dels ligger 
lägre i terrängen än programområdet. Flerbostadshus i 3-4 våningar bedöms vara 
lämpligt.

I den norra delen, längre från befintliga bostäder, kan högre hus accepteras. Här 
bör bebyggelse i 5-6 våningar kunna tillåtas. Även i områdets mittersta del bör 
högre hus i 4-6 våningar kunna accepteras.

Längs Torpagatan, som idag enbart fungerar som matargata, bör bebyggelse i 
3-4 våningar vara möjlig. Det främsta skälet för detta är att öka tryggheten och 
stadsmässigheten längs gatan genom att befolka den med invånare i de nya bo-
städerna.
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Området måste vara genomsläppligt för allmän gång- och cykeltrafik och pas-
sager till och från grönytorna måste möjliggöras.

Den nya bebyggelsen bör trafikmatas inifrån, för att undvika onödigt mycket 
trafikytor.

Eftersom hus med tre våningar eller mer måste ha hiss, kommer antalet lägenheter 
tillgängliga med hiss i stadsdelen öka.

Insynsfrågan kan inte bedömas fullt ut i programskedet, men måste beaktas 
längre fram i planarbetet. Detta gäller även frågor kring sol och skugga. Problem 
med insyn bör kunna undvikas eller minimeras t.ex. med bra avstånd mellan nya 
och befintliga hus, medveten placering av hus och i viss mån med planlösningarna 
i de nya husen. 

Ny bebyggelse bör också utformas så att bebyggelsen blir mer och mer anpassad 
i höjd ju närmare befintliga hus den nya bebyggelsen placeras.

Förhållandet gata – gård – hus är viktigt att beakta och utformningen av bebyg-
gelsens gemensamma ytor ska främja mötet mellan de boende och möjliggöra ett 
fungerande socialt samspel.

Den nya bebyggelsens arkitektur och gestaltning måste ha en hög ambitionsnivå. 
Denna fråga måste ägnas stor vikt i det fortsatta arbetet.

Med nedanstående utformningsprincip som utgångspunkt, bedöms området ös-
ter om Torpagatan kunna innehålla någonstans mellan 200 och 240 lägenheter.

På följande sidor redovisas utformningsprincipens huvuddrag, i form av en situa-
tionsplan och typsektioner.
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med insyn bör kunna undvikas eller minimeras t.ex. med bra avstånd mellan nya 
och befintliga hus, medveten placering av hus och i viss mån med planlösningarna 
i de nya husen. 

Ny bebyggelse bör också utformas så att bebyggelsen blir mer och mer anpassad 
i höjd ju närmare befintliga hus den nya bebyggelsen placeras.

Förhållandet gata – gård – hus är viktigt att beakta och utformningen av bebyg-
gelsens gemensamma ytor ska främja mötet mellan de boende och möjliggöra ett 
fungerande socialt samspel. Områdets relativt plana terräng ger stora möjligheter 
till gårdsmiljöer med stora kvaliteter.

Den nya bebyggelsens arkitektur och gestaltning måste ha en hög ambitionsnivå. 
Denna fråga måste ägnas stor vikt i det fortsatta arbetet.

Hänsyn måste också tas till daghemmet som ligger vid Torpagatan. Det finns en-
ligt stadsdelsförvaltningen i Härlanda inga planer på utökning av verksamheten, 
men lekgården bör ändå ges utökningsmöjligheter.

För området väster om Torpagatan har några olika utformningsprinciper disku-
terats fram. De olika principerna ska ses som tänkbara varianter på hur bostads-
bebyggelse på denna platsen skulle kunna utformas.

Utifrån de olika utformningsprinciperna skulle området kunna rymma olika antal 
lägenheter. En preliminär bedömning är att principerna ger följande omfattning:

Princip A Endast 2 våningar Cirka 55-65 lägenheter
Princip B Hus i 2-4 våningar Cirka 75-90 lägenheter
Princip C Hus i 2-5 våningar Cirka 75-90 lägenheter

På de följande sidorna redovisas de tre principerna, först med varsin situations-
plan och sedan med jämförbara typsektioner.

Väster om Torpagatan
Området väster om Torpagatan ligger något närmare befintlig bebyggelse än om-
rådet öster om gatan. Anpassningen till gällande förutsättningar är viktig här.

På Härlandas sociotopkarta redovisas området väster om Torpagatan som ett 
viktigt grönområde för stadsdelen, som bl.a. innehåller ytor för odling men även 
för bollspel, promenader och vila. Detta talar för att exploateringen bör ske mer 
återhållsamt här än öster om Torpagatan för att de kartlagda värdena inte ska gå  
helt förlorade.

Landskapets relativt mjuka former, med det öppna landskapsrummet kring 
bäcken som mest utmärkande drag, bör exploateras med en relativt homogen 
bebyggelse med väl sammanhållen struktur och arkitektur.

Ut mot bäcken bör möjligheten till hus i 3-4 våningar prövas, medan resten av 
området bör hållas i 2-3 våningar. Högre hus än så bedöms samspela mindre väl 
med platsens förutsättningar och omgivande bebyggelse.

Om högre hus ska prövas måste avståndet mellan husen inom de nya bebyggel-
segrupperna studeras noggrant, p.g.a. risken att bostäder, uteplatser och gårdar 
skuggas.

Ny bebyggelse bör hålla ett visst avstånd mot bäcken, i syfte att behålla möjlighe-
terna att passera förbi. Även i övriga delar måste området kunna passeras och vara 
genomsläppligt för gående och cyklister som använder gångstråken.

En annan faktor som kan styra hushöjderna är lägenheternas tillgänglighet. I hus 
i tre eller fler våningar krävs hiss, vilket också innebär att samtliga lägenheter blir 
tillgängliga. I hus med två våningar krävs ingen hiss och hälften av lägenheterna 
blir således inte tillgängliga med hiss. Däremot belastas inte ekonomin för hus i 
två våningar med någon hisskostnad. Diskussionerna om husens utformning i 
detalj kommer att fortsätta i kommande detaljplaner.

Insynsfrågan kan inte bedömas fullt ut i programskedet, men måste beaktas 
längre fram i planarbetet. Detta gäller även frågor kring sol och skugga. Problem 
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Sektion A

Sektion B

Sektion C
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Inspirationsbilder
Under arbetet med programmet har inspirationskällor ofta förekommit i diskus-
sionerna kring den nya bebyggelsens utformning. Här följer en redovisning av 
några goda exempel på bostadsbebyggelse som kan stå som förebilder för områ-
det vid Torpagatan

Ovanför, vänster och höger:
Tre Gudor, Viken.
Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten, Köpenhamn, 
genom Flemming Ibsen m.fl.

Till vänster:
Kv. Nielsen, Hestra Parkstad, Borås.
Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten, Köpenhamn, 
genom Flemming Ibsen m.fl.

Till höger, överst:
Slottsvången, Helsingborg.
Arkitekt: Henrik Jais-Nielsen Mats White Arkitek-
ter, Helsingborg.

Till höger, underst:
Riddaren, Eslöv.
Arkitekt: Henrik Jais-Nielsen Mats White Arkitek-
ter, Helsingborg.
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Markägoförhållanden och markanvisning
Den av kommunen ägda marken kommer vid en exploatering att övergå till privat 
ägo. Det är därför viktigt att kommande detaljplaner säkerställer möjligheten att 
ta sig igenom programområdet på gångvägar och gatumark.

Den av Fastighetsnämnden beslutade markanvisningen (till HSB Göteborg och 
Bostads AB Poseidon) möjliggör att programområdet kan bebyggas med både 
hyresrätter och bostadsrätter. En blandning mellan olika upplåtelseformer bör 
eftersträvas.

Service
De senaste decenniernas omvandling av samhällets handelsstrukturer slår olika 
hårt i olika stadsdelar. I Björkekärr, som så tydligt är uppbyggt kring den bostads-
nära servicen med så många små torg så nära varandra, påverkas serviceutbudet 
ganska drastiskt i och med större krav på bl.a. befolkningsunderlag.

Nya bostäder inom programområdet hamnar inom rimliga gång- och cykelav-
stånd till alla de små torgen i Björkekärr och även Kaggeledstorget och Munke-
bäcks torg. Fler bostäder här bör skapa möjligheter för ett ökat kundunderlag för 
butiker och andra serviceinrättningar.

Även för den offentliga service, i form av t.ex. skola, vård och omsorg, påverkas av 
människors förändrade levnadsmönster. Påverkan är kanske inte lika tydlig som 
för den kommersiella servicen, men ett tillskott av bostäder bör kunna ge även den 
offentliga servicen ett ökat befolkningsunderlag.

Trafik
Gång- och cykeltrafik
Tillkommande bostadsbebyggelse bedöms innebära viss ökning av den allmänna 
trafiken, inklusive gång- och cykeltrafiken.

Trafiksäkerheten längs stadsdelens gång- och cykelvägnät och i korsningspunkter 
med andra trafikslag är viktig att tillgodose och detta kommer att bevakas när-

mare i det fortsatta detaljplanearbetet.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är relativt väl utbyggd i stadsdelen och nya bostäder kommer att 
ligga 300-400 meter från hållplatslägen för både spårvagn och buss.

Fler boende i stadsdelen ger möjligheter till ett ökat resandeunderlag för kollek-
tivtrafiken.

Fordonstrafik
Tillkommande trafik från de nya bostäderna vid Torpagatan uppskattas till cirka 
500 fordon/årsmedeldygn. Detta bedöms Torpagatan tåla.

Den tillkommande trafiken bedöms inte förändra bullernivåerna hörbart, d.v.s. 
ökningen ligger troligen under 3 dBA. En kompletterande bullerutredning kan 
dock komma att behövas i samband med kommande detaljplaner.

Den tillkommande trafikens påverkan på övriga gatu- och vägnätet är inte fär-
digstuderad. Möjligen kan korsningen mellan Rosendalsgatan, Torpagatan och 
Lindhultsgatan kräva en översyn, men denna fråga kommer att utredas närmare 
under det fortsatta planarbetet.

Behovet av åtgärder för att dämpa hastigheten för fordon på Torpagatan bör stu-
deras i kommande detaljplaner.

Parkering och angöring
Angöring till den nya bebyggelsen anordnas lämpligast genom två nya lokalgator, 
en i det östra området och en i det västra. Från dessa gator når man alla parke-
ringar och alla bostadshus.

All parkering måste lösas på det som blir kvartersmark för bostäder i kommande 
detaljplaner.

De boendes parkeringsbehov öster om Torpagatan bör kunna lösas till största 
delen i parkeringsdäck och garage, medan besöksparkering bör ske på marken 
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i anslutning till gatan. Den kraftigt sluttande terrängen gör större parkeringar 
direkt på marken svåra att hantera utan att ingreppen i naturen blir för stora.

I området väster om Torpagatan bör parkeringen inte lösas i parkeringsdäck utan 
enbart som markparkering. Detta bedöms samspela bättre med både den befint-
liga och den nya bebyggelsen.

Tillgänglighet
Det är mycket viktigt att nya bostäder och bostadsområden utformas så att de blir 
tillgängliga för alla människor.

Den yttre tillgängligheten inom planområdet är inte enkel att säkerställa, speciellt 
inte öster om Torpagatan. Ändå ska tillgängligheten tillgodoses så långt möjligt.

Den inre tillgängligheten bevakas i senare skeden i plan- och bygglovprocessen, 
men som tidigare nämnts så har hushöjden också betydelse för antalet lägenheter 
som blir tillgängliga med hiss. I och med att det inte behövs hiss i tvåvåningshus, 
blir cirka hälften av lägenheterna i sådana hus inte fullt tillgängliga.

Teknisk försörjning
Kraftledning
För att programområdet ska kunna bebyggas måste kraftledningen grävas ner i 
marken. I det befintliga programmet för västra Björkekärr gjordes en förstudie om 
hur ledningen skulle kunna läggas ner i marken längs hela eller delar av sträckan 
genom Björkekärr. Denna studie har uppdaterats av Vattenfall, för att stämma 
överens med de nuvarande förutsättningarna där bebyggelse prövas på båda 
sidor om Torpagatan.

Nedgrävningen av kraftledningen bedöms enligt Vattenfall kunna göras på tre 
olika sätt, se kartan. De tre olika sätten har lite olika förutsättningar, men bedöms 
av Fastighetskontoret innebära lika stora kostnader vilket man än väljer, cirka 12,5 
miljoner kronor. Fortsatta diskussioner kring nedgrävningsalternativen kommer 
att föras i kommande detaljplaner.
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Miljökonsekvenser för nedgrävning av kraftledningen bör också redovisas i kom-
mande detaljplaner.

El och tele
Ny bebyggelse inom programområdet bedöms kunna anslutas till de befintliga 
el- och telenäten.

I den södra delen av programområdet, öster om Torpagatan, kommer troligen en 
teleledning att behöva flyttas. Detta är dock beroende av hur området utformas 
och frågan måste studeras närmare i kommande detaljplaner.

Vatten och avlopp
Nya bostäder inom programområdet bör kunna anslutas till befintliga vatten- och 
avloppsledningar.

Den befintliga kulverten under den östra delen av programområdet måste beaktas 
enligt VA-verkets direktiv. Planbestämmelser om lägsta schaktningshöjd, likt de 
som finns i nu gällande plan, kommer att införas i efterföljande detaljplaner.

Fjärrvärme
Den tillkommande bebyggelsen bör även vara möjlig att ansluta fjärrvärmenätet, 
enligt preliminär bedömning av Göteborg Energi. Om fjärrvärmeanslutningen 
visar sig vara genomförbar, bör detta alternativ förordas.

Hälsa, säkerhet och störningar
Buller från helikoptertrafik
Bullret från helikoptertrafiken till och från Östra sjukhuset påverkar hela pro-
gramområdet ganska mycket. De maximala bullernivåerna utomhus bedöms 
enligt den befintliga bullerutredningen överskridas med 5-15 dBA. Värdena lig-
ger mellan 75-85 dBA, medan riktvärdet är 70 dBA. Ekvivalentnivåerna utomhus 
klaras däremot, eftersom bullerkällan oftast är kortvarig.

I de kommande detaljplanerna måste en kompletterande bullerutredning göras, 
för att bl.a. bättre studera vilka hus och lägenheter som påverkas mest. Det har 

även förts diskussioner kring att flytta landningsplatsen och det är viktigt att detta 
följs upp och bevakas.

Tänkbara bullerdämpande åtgärder kan vara:
• Bullerdämpande fasader och fönster för att säkra att bullernivåerna
 inomhus inte överstiger riktvärdena.
• Planlösningarna för de nya husen kan utformas så att minst hälften av
 bostadsrummen förläggs mot s.k. tyst sida, där bullernivåerna är lägre än 
 50 dBA.
• Bebyggelsen kan planeras och placeras så att husen fungerar som buller- 
 skärm
• Följa upp och fortsätta diskussionen kring landningsplatsens omlokali-
 sering.

Trafikbuller
Den relativt lilla trafikmängden på Torpagatan tillsammans med den mycket 
måttliga trafikökningen från den nya bebyggelsen innebär att bullernivåerna från 
trafiken i stort sett kommer att vara konstanta.

De nya bostadshus som förläggs närmast Torpagatan kan dock komma att påver-
kas av befintligt buller och behöver studeras närmare.

Tänkbara bullerdämpande åtgärder kan vara:
• Bullerdämpande fasader och fönster för att säkra att bullernivåerna
 inomhus inte överstiger riktvärdena.
• Planlösningarna för de nya husen kan utformas så att minst hälften av
 bostadsrummen förläggs mot s.k. tyst sida, där bullernivåerna är lägre än
 50 dBA.
• Bebyggelsen kan planeras och placeras så att husen fungerar som buller- 
 skärm
• Enkelsidiga lägenheter bör inte ligga orienterade mot Torpagatan.

Elektromagnetiska fält
Eftersom kraftledningen förutsätts grävas ner för att en exploatering inom pro-
gramområdet ska vara möjlig, kommer utbredningen av de elektromagnetiska 
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fälten runt ledningen att förändras. Denna fråga måste beaktas i det fortsatta 
arbetet, bl.a. genom att närmare studera nedgrävningens effekter på de elektro-
magnetiska fälten.

Räddningstjänst
Räddningstjänstens villkor måste särkilt beaktas vid en exploatering av program-
området, speciellt i de delar av området där åtkomligheten kan vara svårare (t.ex. 
brantare sluttningar).

Konsekvenser
Bedömning om betydande miljöpåverkan
I arbete med varje program eller detaljplan ska Byggnadsnämnden ta ställning 
till om de åtgärder som programmet eller planen tillåter innebär betydande mil-
jöpåverkan.

Vid framtagandet av det befintliga programmet för västra Björkekärr upprättades 
även en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Det var framför allt de sam-
mantagna miljöeffekterna vid delområdet vid Tingvallsvägen som motiverade 
detta.

I samband med framtagandet av det nu aktuella programmet fylldes kommu-
nens checklista kring miljöfrågor i planer och program i. Resultatet visade att ett 
fåtal faktorer kommer att behöva bevakas i det kommande detaljplanearbetet. 
Den samlade bedömningen visade dock att programmet inte innebär betydande 
miljöpåverkan och att någon separat miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
upprättas.

Ekologiska konsekvenser
Påverkan på grönstrukturen är svårbedömd, men friytorna minskar i antal 
kvadratmeter. Under förutsättning att frågan hålls aktuell in i kommande detalj-
planer, bedöms de negativa konsekvenserna för grönstrukturen inte bli så stora 
att området inte kan exploateras. Stadsdelens närhet till Delsjöterrängen är en 
bidragande faktor.

De geotekniska förutsättningarna tillsammans med radonhalterna är inte fullt ut 
kända i nuläget, så det är svårt att bedöma konsekvenserna av detta. Under förut-
sättning att detta utreds och rätt åtgärder vidtas i detaljplanerna, bedöms frågan 
inte innebära några negativa konsekvenser.

Dagvattenhanteringen kommer att förändras. Med rätt åtgärder – t.ex. genom att 
minimera de hårdgjorda ytorna, använda genomsläppliga material istället för as-
falt m.m. – bedöms konsekvenserna för dagvattenhanteringen inte bli negativa.
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Bullerfrågan har belysts i tidigare program och kvarstår som ett problem som kan 
komma att få vissa negativa konsekvenser för de nya bostäderna. Med hjälp av en 
förnyad bullerutredning, där bullerdämpande åtgärder kan föreslås, bör de nega-
tiva konsekvenserna kunna minimeras. Positiva konsekvenser av att bygga i detta 
läge (bl.a. nära kollektivtrafik) bör också kunna väga upp eventuella negativa.

Effekter och konsekvenser av elektromagnetiska fält är en fråga som inte har 
många absoluta svar. Frågan bör föras in i kommande detaljplaner och studeras 
vidare. Nedgrävningen av kraftledningen bedöms dock medföra många positiva 
konsekvenser, t.ex. för stadsbilden.

Sociala konsekvenser
Fler bostäder ger fler invånare till stadsdelen och detta bedöms kunna ge positiva 
sociala konsekvenser, bl.a. genom större mångfald.

Fler invånare ger också bättre underlag till service och kollektivtrafik, vilket gör 
att servicenivån kan behållas och eventuellt utvecklas. Detta bedöms få positiva 
konsekvenser bl.a. för att invånarna kan välja att åka buss framför att köra bil eller 
välja att handla vid stadsdelstorgen framför att handla någon annanstans.

Fler bostäder som ger fler invånare innebär också att det blir mer befolkningstätt, 
d.v.s. mindre friyta per invånare. Lokalt kan detta uppfattas som en försämring, 
men stadsdelen bedöms ändå vara välförsedd med rekreationsmark inom gång-
avstånd.

Fler invånare ger mer passiv bevakning på allmänna ytor som gator, trottoarer och 
parkeringsplatser och kan ge en ökad passiv trygghet, vilket är positivt.

Nedgrävningen av kraftledningen bedöms vara till största delen positivt, bl.a. på 
grund av att påverkan på stadsbilden försvinner. Den osäkerhet som finns kring 
elektromagnetiska fält kan uppfattas som både positiv och negativ. Det bedöms 
som positivt att ledningen vid en nedgrävning inte längre går fritt i luften nära 
bostadshus och lekytor.

Ekonomiska konsekvenser
Genom en förtätning av ett befintligt område, utnyttjas redan gjorda investeringar 
på ett bättre sätt, t.ex. vatten- och avloppsledningen, gator och vägar, skolor, för-
skolor osv., och detta kan få positiva konsekvenser på den kommunala ekono-
min.

Ökad befolkning ger också ökat underlag för t.ex. service och kollektivtrafik och 
även detta bedöms få positiva ekonomiska konsekvenser.

Finansieringen av kablifieringen av kraftledningen är en osäkerhetsfaktor som 
måste utredas närmare i kommande arbete, för att inte på sikt innebära negativa 
ekonomiska konsekvenser.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att hela programområdet lämnas obebyggt. Nedan redo-
visas ett antal konsekvenser som detta kan tänkas innebära. Redovisningen gör 
inga anspråk på att vara fullständig.

Nollalternativet bedöms kunna innebära:
• Läge för nya bostäder får sökas på annan plats.
• Inom programområdet byggs det inga hus tillgängliga med hiss.
• Grönstrukturen inom programområdet förblir oförändrad.
• Trafiken på Torpagatan ökar inte på grund av nyexploatering inom
 programområdet.
• Stadsdelens befolkningsunderlag för t.ex. handel och kollektivtrafik inte
 får något tillskott från bostäder inom programområdet.
 Kraftledningen och dess påverkan på omgivningarna blir kvar.
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Fortsatt arbete
Tidplan
Samrådet kring programmet kommer att pågå under augusti-september 2005. 
Alla inkomna synpunkter ställs sedan samman i en samrådsredogörelse, som 
presenteras för Byggnadsnämndens politiker under hösten 2005.

Om Byggnadsnämnden beslutar att godkänna programmet, kan det ligga till 
grund för arbetet med en eller flera detaljplaner för bostadsbebyggelse inom pro-
gramområdet. Dessa detaljplaner kan tidigast påbörjas i slutet av 2005.

Medverkande
Detta program har sammanställts av Christian Jönsson, Stadsbyggnadskontoret.
Arbetsgruppen har bestått av:
• Torbjörn Jennerhed, Fastighetskontoret
• Anders Svensson, Stadsbyggnadskontoret
• Sven-Olof Ohlsson, Stadsbyggnadskontoret
• Anders Jurin, Stadsbyggnadskontoret
• Ingemar Andreasson, Stadsbyggnadskontoret
• Emir Aganovic, Stadsbyggnadskontoret
• Mari von Sivers, Stadsbyggnadskontoret
• Åke Persson, Stadsbyggnadskontoret
• Jonas Bergqvist, Trafikkontoret
• Ida Dahlberg, Miljöförvaltningen
• Eva Glader, Park- och Naturförvaltningen
• Ingemar Mattsson, Candela Arkitekter
• Lasse Casselbrant, Candela Arkitekter


