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Detaljplan för BOSTÄDER VID TORPAGATAN 
delar av Sävenäs 165:3-4 och 747:88 
inom stadsdelen Sävenäs 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
 

Hur samrådet bedrivits 
Byggnadsnämnden beslutade 2007-04-17, § 159, att genomföra samråd för rubricerat detaljpla-
neförslag. Planförslaget har sänts på remiss under tiden fr.o.m. 2007-05-02 t.o.m. 2007-06-12 
till den upprättade samrådskretsen. 
 
Förslaget har under samrådstiden även varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, på Stadsdelsför-
valtningen i Härlanda samt på Munkebäcks bibliotek. Annons om samrådet har varit infört i Gö-
teborgs-Posten den 2 maj 2007. 
 
Under samrådstiden genomfördes ett informations- och samrådsmöte tisdagen den 29 maj i Här-
landa församlingshem. Representanter från Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret var 
närvarande. 
 
 

Sammanfattning 
De allra flesta av de begärda yttrandena har inkommit. Dessutom har ett stort antal sakägare, 
bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och övriga berörda lämnat in synpunkter. Totalt har det in-
kommit nästan 100 yttranden. 
 
Länsstyrelsen bedömer att man inte kommer att överpröva detaljplanen enligt 12 kap. 1 § enligt 
PBL. Av de kommunala bolagen och nämnderna framför Miljönämnden och SDN Härlanda kri-
tik mot hela eller delar av innehållet och man avstyrker delar av planen. Västfastigheter, som 
förvaltar Östra sjukhuset, är positiva till planen, men framför oro för att bullret från helikopter-
trafiken kan störa de nya bostäderna. 
 
Av det stora antalet sakägare, bostadsrättsinnehavare m.fl. som inkommit med yttrande är de 
allra flesta negativa till detaljplanen. Framför allt kritiseras ökningen av trafiken, att bebyggel-
sen placeras för nära befintliga bostäder, att husen blir för höga, att problemen med insyn och 
skuggning blir för stora, att grönområdet försvinner, att planen strider mot ÖP99 och att planen 
behöver kompletteras med mer utredningsmaterial. 
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Ändringar i förslaget till detaljplan 
Efter samrådet har Stadsbyggnadskontoret justerat planhandlingarna enligt följande: 
 
• Den bebyggelse som föreslogs söder om befintlig gångväg mellan Bovallstrandsgatan och 

Stabbegatan, är struken ur detaljplanen. Gångvägen kommer att behållas och utgöra den 
sydliga gränsen för planområdet, i enlighet med programmet. 

• Den föreslagna bostadshusen närmast befintliga hus vid Stabbegatan, placeras något gle-
sare än i samrådsförslaget. Det ger större avstånd till befintliga bostäder. De nordligaste 
husen öster om lokalgatan tillåts bli något större i yta. 

• Planbestämmelserna kring exploateringsgrad har justerats både väster och öster om Tor-
pagatan. Omfattningen är i allt väsentligt densamma: väster om Torpagatan möjliggör 
planen 10-20 radhus/parhus/småhus i max två våningar och öster om Torpagatan möjlig-
gör planen 260-280 bostäder i flerbostadshus i 3-6 våningar. 

• Detaljplanen innehåller ökade möjligheter att bygga ut förskolan väster om Torpagatan. 
• Gestaltningsprogrammet har uppdaterats i vissa delar. Syftet med gestaltningsprogrammet 

är att beskriva de utformningsprinciper som ska gälla för bebyggelsen, markplanering, ga-
tor, gårdar, naturmark etc. 

• Bullerutredningen har uppdaterats med dels bullermätning på plats och dels uppdaterade 
beräkningar. Stadsbyggnadskontoret gör dock samma bedömning: att helikoptertrafiken 
sker så pass sällan (varannan dag) och att riktvärdena för flygbuller tillåter att maxvärdet 
utomhus överskrids max tre gånger under dag och kväll och att maxvärdet inomhus 
överskrids max tre gånger per natt, totalt sex störningar per dygn. Idag sker det i genom-
snitt 154 flygningar per år, varav 26 nattetid. 

 

• HSB:s del 

• Cirka 100 bostäder 

• 2-3 våningar + suterrängvåning 

• Parkering i garage, gästparkering 

längs lokalgatan 

• Gemensamhetshus 

• 10-20 radhus/parhus/småhus 

• Max två våningar 

• Förskolan kan byggas ut olika om-

fattning 

• Poseidons område 

• Cirka 180 bostäder 

• 4 våningar + indragen våning + 

suterrängvåning 

• Ett hus struket, övriga hus placeras 

glesare 

• Parkering i garage, gästparkering + 

boendeparkering längs gatan 

• Ingen bebyggelse söder om gång-

vägen = stämmer med programmet 
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Samtliga inkomna synpunkter har inte tillgodosetts genom ovanstående justeringar av detaljpla-
nen. I utställningsutlåtandet, som sammanställs efter utställningen, kommer alla som inte fått 
sina synpunkter tillgodosedda att listas. 
 
Sammanfattningsvis bedömer Stadsbyggnadskontoret att detaljplanen, med ovanstående juster-
ingar, kan ställas ut. 
 
 

Inkomna yttranden 
Här följer en redovisning av de inkomna yttrandena. Kopior av samtliga yttranden har överläm-
nats till fastighetskontoret, fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt 
beaktande vid planens genomförande. Yttrandena redovisas i samma ordning som remissinstan-
serna är listade i sändlistan. 
 

Kommunala nämnder och bolag m.m. 
Fastighetsnämnden (2007-07-03) 
Fastighetsnämnden tillstyrker detaljplaneförslaget som möjliggör cirka 280 nya bostäder. 
Nämnden menar också att det innebär en bra variation av upplåtelseformer med en övervägande 
del hyresrätter. Miljöpartiet kommenterar att det är bra att koloniträdgårdarna inte längre ligger 
inom området, men att den föreslagna exploateringsgraden i framförallt den norra delen borde 
minskas för att bevara mer skog. 
 
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret har studerat exploateringen av området och bearbet-

ningen av förslaget innebär att utbredningen av planområdet har minskats något. 
 
Göteborg Energi/Nät – Nätutveckling (2007-06-25) 

Göteborg Energi Nät bifogar en plankarta som visar det E-område man önskar. Man avser att 
söka ledningsrätt för nätstation och högspänningskablar inom kvartersmark. Exploatörer ombe-
sörjer schakt och återställning inom kvartersmark. I anslutningsavgiften ingår kostnader för ser-
viskabel och förläggning fram till önskade anslutningspunkter, schakt och återställning på all-
män mark samt projektering och administrativ behandling. 
 
Kommentar: Placeringen av transformatorstationen har studerats vidare och justerats något, 

framför allt för att inte flera mindre byggnader ska hamna på naturmark. Plan-
kartan reglerar att transformatorstation ska byggas ihop med miljöhus inom 
HSB:s område. 

 
Göteborg Energi/Gas (2007-05-29) 

Inget att erinra. 
 
Göteborg Energi/Fjärrvärme (2007-06-07) 

Inget att erinra. 
 
Idrotts- och föreningsnämnden (2007-05-04) 

Inget att erinra. 
 
Lokalförsörjningsförvaltningen (2007-05-14) 

Inget att erinra. 
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Miljönämnden (2007-06-25) 

Miljöförvaltningen anser att planen kan tillstyrkas under förutsättning att det görs en komplette-
rande bullerutredning med ljudmätning av helikopter, alla bostäder uppfyller riktvärdena för 
trafikbuller, möjligheterna till bilpool utreds, ett flexibelt användande av garage möjliggörs samt 
kriterierna för ”ickestörande verksamheter” i planbestämmelserna framgår. Miljöförvaltningen 
anser att planen inte kan tillstyrkas för de bostäder som beräknas ligga inom område med max-
buller över 80 dBA från helikopter trafik enligt bifogad karta. 
 
Förvaltningen anser att det med tanke på tidigare klagomål på buller från helikoptertrafiken och 
att det redan idag pågår försök att komma tillrätta med bullret är negativt att bygga bostäder i 
anslutning till en kraftigt störande bullerkälla. Helikopterverksamheten och sjukhuset behöver 
dessutom utvecklingsutrymme. Bullerutredningen borde också ha innehållit fältmätningar. 
 
Kommentar: Bullerutredningen har kompletterats med de begärda mätningarna. 
 Stadsbyggnadskontorets utgångspunkt är Naturvårdsverkets riktvärden för flyg-

buller, som tillåter att man under kortare perioder måste acceptera högre buller-
nivåer. Den ståndpunkten grundar sig på Regeringsrättens tidigare beslut i lik-
nande ärenden och delas av Länsstyrelsen Västra Götaland. Hänsyn till sjukhu-
sets utvecklingsutrymme har tagits och sammantaget bedömer Stadsbyggnads-
kontoret att bullersituationen uppfyller de riktvärden som finns framtagna. 

 Avseende buller från trafik är det Stadsbyggnadskontorets avsikt att alla bostä-
der ska uppfylla riktvärdena för trafikbuller. Utredningen visar att så sker, med 
undantag för några enstaka hus väster om Torpagatan. Här krävs särskilda åt-
gärder enligt plankartans bestämmelser, som bevakas i bygganmälan. 

 Bilpool och flexibla garagelösningar har diskuterats med Fastighetskontoret och 
intressenterna. Frågorna regleras dock inte med planbestämmelser. 

 Planbestämmelserna för verksamheter inom bostäderna har utvecklats. 
 
Park- och naturnämnden (2007-06-12) 
Park och naturnämnden tillstyrker byggnadsnämndens förslag. Förvaltningen anser att riktlin-
jerna enligt ”Sans och balans” inte uppnås genom att ytorna mellan husen återställes som na-
turmark, och menar att upprustningen av en närliggande lekplats därför också bör ingå som 
kompensation. 
 
Kommentar: Lekplatsen i Stabbeparken kommer enligt genomförandebeskrivningen att upp-

rustas i samband med att exploateringen av aktuellt planområdet genomförs. 
 
Räddningstjänsten Storgöteborg (2007-06-25) 

Utrymning via bärbar utskjutsstege ska endast ske om höjden till fönsterkarm eller balkong-
räcke på översta våningen understiger 11 meter. Om byggnadshöjderna inte tillåter användning 
av utskjutstege skall särskild räddningsväg och uppställningsplatser för maskinstege anordnas, 
något som Räddningstjänsten förordar. Alternativt kan trapphusen utföras som trapphus Tr 2 för 
att utgöra enda utrymningsväg. Räddningstjänsten ska ha tillträde på ett sådant sätt att rädd-
ningsfordon kan placeras maximalt 50 meter från entréer och eventuella uppställningsplatser för 
bärbar utskjutsstege. Under förutsättning att dessa synpunkter beaktas har räddningstjänsten 
inget att erinra mot föreslagen detaljplan. 
 
Kommentar: Räddningstjänsten har god tillgång till samtliga entréer. Om det vid bygglov-

prövning finns bostäder som inte nås av stegbilen måste trapphusen utföras som 
Tr 2 då de betraktas som enda utrymningsväg. Detta bevakas i bygganmälan 
och synpunkterna vidarebefordras till intressenterna och bygglovhandläggare. 
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SDN Härlanda (2007-06-15) 

Förvaltningen är negativ till ökningen av antalet byggnader och utbredningen av föreslagna bo-
städer på östra sidan av Torpagatan. Förvaltningen menar att det bryter av mot omgivande be-
byggelse liksom mot stadsdelens karaktär, 3-4 våningar är rimligare, och förvaltningen menar 
att de åtta sydligaste husen skall tas bort. Förvaltningen menar också att det inte är rimligt att 
den nya bebyggelsen skall bära hela kostnaden för nedgrävningen av kraftledningen, det borde 
vara en Göteborgsangelägenhet. Förvaltningen menar också att det borde finnas samlingslokaler 
även för hyresrätterna. 
 
Det är önskvärt att det inom området skapas större bostäder, då detta är en brist i stadsdelen 
idag. Det är positivt att det skapas fler lägenheter med hiss och det är positivt med en planbe-
stämmelse om maximal energiförbrukning. Tio till femton lägenheter bör vara anpassade för 
funktionshindrade. En så stor expansion som detaljplaneförslaget innebär att nya lokaler för för-
skoleverksamhet kommer att behövas. Förvaltningen menar också att trafiksituationen på Tor-
pagatan behöver en översyn och att tillgängligheten till hållplatsen vid Östra sjukhuset behöver 
förbättras. Med hänvisning till att det har byggts mycket i Härlanda de senaste åren, efterlyser 
förvaltningen en helhetsbedömning av stadsdelens utveckling. 
 
Nämnden avstryker planen som helhet innan en genomgripande analys av trafiksituationen på 
Torpagatan gjorts och åtgärder för att komma tillrätta med ev. bullerproblem tagits med i pla-
nen. Detaljplan för bostäder väster om Torpagatan tillstyrks under förutsättning att bullerpro-
blematiken löses. Detaljplanen för bostäder öster om Torpagatan avstryks vad gäller de åtta syd-
ligaste husen. Nämnden hemställer att byggnadsnämnden gör en helhetsbedömning av stadsde-
lens utveckling avseende byggnation. 
 
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret har gjort en avvägning mellan enskilda och allmänna 

intressen, t.ex. frågor som ekonomiskt effektiva hus, karaktären på befintlig be-
byggelse, grönstruktur etc. I en sådan avvägning är det svårt att fullt ut tillgodo-
se alla behov och önskemål. De åtta södra husen är kvar i detaljplanen, men de-
ras placering och utbredning har studerats för att minska påverkan på befintlig 
bebyggelse. Stadsbyggnadskontoret anser att de planerade bostäderna placeras i 
ett bebyggelsemönster som hämtar idéer i befintlig bebyggelse, där bostadshu-
sen grupperas längs en allmän gata som anpassas till terrängen. I Björkekärr 
finns det redan idag variation i hushöjder. Detaljplanen reglerar höjderna på de 
förslagna husen, så att de inte kommer att sticka upp ovanför de befintliga. 

 Kostnaden för nedgrävningen av kraftledningen ansvarar Fastighetskontoret för, 
synpunkterna vidarebefordras dit. 

 I hyreshusen finns det utrymme i bottenvåningen att inreda samlingslokaler. 
 Lägenhetsfördelningen regleras inte i detaljplanen, men synpunkten vidarebe-

fordras till intressenterna. Samma sak gäller lägenheter anpassade för funk-
tionshindrade. 

 Detaljplanen ger möjlighet att bygga ut förskolan väster om Torpagatan i olika 
omfattning. Lokalsekretariatet har deltagit i denna studie, fått möjlighet att ha 
synpunkter på planens bestämmelser och godkänt utställningsförslaget. 

 Stadsbyggnadskontoret noterar och tar till sig SDN Härlandas synpunkter om 
stadsdelens övergripande utveckling historiskt och i framtiden. Inom ramen för 
aktuellt planarbetet kommer dock ingen övergripande trafik- och bebyggelse-
studie att göras. 
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Trafikkontoret (2007-07-02) 

Tillgängligheten har förbättrats, men är fortfarande begränsad för funktionshindrade. Lutningen 
på gångbanan från Torpagatan, 8 %, gör att det krävs viloplan för att den ska vara tillgänglig. 
Tillgången till kollektivtrafik för funktionshindrade är också begränsad till busshållplatsen vid 
Stabbetorget 600 meter från planområdet. Trafikkontoret önskar också en kompletterande bul-
lerberäkning som tar hänsyn även till den trafik som tillkommer tillföljd av exploateringen. 
Kontoret tillstyrker utredningen av behovet av bulleråtgärder för befintliga bostäder längs Tor-
pagatan som Stadsbyggnadskontoret avser göra. Trafikkontoret utreder också behovet av kapa-
citetshöjande åtgärder i korsningen mellan Torpagatan och Rosendalsgatan. 
 
Kommentar: Trafikkontorets synpunkter har beaktats i planarbetet, bl.a. genom en trafikut-

redning som visar på möjligheterna att anlägga en cirkulationsplats i korsningen 
mellan Rosendalsgatan och Torpagatan. 

 Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret har gemensamt studerat sträckning-
en på en fullt tillgänglig gång- och cykelväg mellan planområdet och Stabbetor-
get. Denna finns beskriven i genomförandebeskrivningen. 

 Bullerutredningen har uppdaterats och innehåller beräkningar för såväl framtida 
trafiksituation med och utan bullerskärm längs Torpagatan. 

 
Nämnden för Göteborg Vatten (2007-10-09) 

Förbindelsepunkter för de båda områdena ordnas i Torpagatan. Kapaciteten i ledningsnätet be-
döms vara tillräcklig för exploateringens behov. För området öster om Torpagatan krävs ut-
byggnad av det allmänna ledningsnätet på cirka 450 meter. Både öster och väster om Torpaga-
tan kommer troligen avloppspumpar att krävas. Yttrandet innehåller vidare en rad tekniska 
egenskapskrav som VA-systemen ska uppfylla. 
 
Området berörs av ett antal befintliga ledningar och avloppstunnlar, som ska skyddas i planen. 
Exploatören ska samråda med Göteborg Vatten vid arbete i tunnlarnas skyddsområden. Tunn-
larnas funktion är mycket viktig för stadens försörjningssystem. 
 
Kommentar: Plankartan har kompletterats med bestämmelse om lägsta höjd på färdigt golv 

och skyddsområden för avloppstunnlarna. VA-ledningen i söder hamnar utanför 
planområdet. 

 Övriga tekniska egenskapskrav som framförs vidarebefordras till Fastighetskon-
toret och intressenterna. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.m. 
Lantmäterimyndigheten (2007-05-30) 

Inget att erinra. 
 
Polismyndigheten i Västra Götaland (2007-06-25) 

Inget att erinra. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland (yttrande inkom 2007-07-02) 

Länsstyrelsen bedömer inte att det finns någon anledning att pröva planen enligt 12 kap 1 § 
PBL. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att förslaget inte innebär betydande miljöpå-
verkan. I övrigt anser länsstyrelsen att bullret från helikopterflygningarna inte kommer att utgö-
ra någon större störning, men att det är viktigt att husen ljudisoleras ordentligt. Det huset som 
utsätts för ekvivalenta bullernivåer på över 55 dBA bör skyddas av bullervall eller tas bort. An-
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sökan om arkeologisk undersökning har inkommit till länsstyrelsen och behandlas av kulturmil-
jöenheten. 
 
Kommentar:  Bullerfrågan har utretts i en separat utredning och visar att riktvärdena uppfylls. 

Den akustiska miljön för den tillkommande bebyggelsen säkerställs genom 
planbestämmelser och genom bevakning i bygganmälan. 

  Den arkeologiska utredningen slutfördes under sommaren 2007 och Länsstyrel-
sen bedömer utifrån den att inga ytterligare antikvariska åtgärder krävs inom det 
aktuella utredningsområdet. 

 
Svenska kyrkan, Björkekärrs församling (2007-08-31) 

Framför allmänna synpunkter på planförslaget. Vikten av att det gång- och cykelnät som finns i 
stadsdelen utformas så att de är tillgängliga och trygga betonas. Dessutom nämns kvalitén av en 
väl fungerande och närbelägen kommunal service i stadsdelen. Avslutningsvis ser de positivt på 
att kraftledningen grävs ner och hopps att så sker på en större sträcka än genom planområdet. 
 
Kommentar: Synpunkterna hanteras redan i planen och regleras genom bestämmelser eller 

genom avtal. 
 
TeliaSonera (2007-06-20) 

Särskild hänsyn bör tas till befintliga kabelstråk. Beställning av undanflyttning av kabelstråk 
skall ha inkommit till TeliaSonera minst fyra månader innan arbete påbörjas i området. Undan-
flyttningar bekostas av exploatören. Karta med befintliga stråk utmärkta finns bifogade yttran-
det. I övrigt inget att erinra. 
 
Kommentar:  Stadsbyggnadskontoret har tagit del av TeliaSoneras synpunkter och har tagit 

hänsyn till dessa. Fastighetskontoret ansvarar för beställning av ledningsflytt. 
 
Västfastigheter/Flygplatsen (2007-05-29) 

Flygplatsen vill förtydliga helikopterflygplatsens läge och förklarar att i dagsläget landar heli-
koptern på landningsplatsen och sedan förflyttar den sig till ett annat läge närmare sjukhusets 
ingång, där den stannar. Det finns planer på att hårdgöra landningsytan så att helikoptern också 
kan stanna där. Det kommer att innebära kortare bullerperiod när helikoptern har landat. På sikt 
kommer landningsplatsen eventuellt att flytta till taket på Centralkliniken. 
 
Man påpekar också vikten av att flygplatsen bereds tillfälle att yttra sig i planeringsfrågor som 
kan komma att beröra flygplatsens förutsättningar. Karta med landningsplatsen samt in- och ut-
flygningsvägarna utmärkta bifogas finns bifogade yttrandet. 
 
Kommentar:  Den eventuella förändringen av landningsplats har tagits med i bullerutredning-

en och påverkar endast i mindre och positiv utsträckning bullersituationen för 
exploateringsområdet. Flytt av landningsplatsen till annat läge på sjukhusområ-
det kan innebära en förbättring av bullersituationen för de planerade bostäderna. 

 
Västfastigheter (2007-06-11) 

Västfastigheter ser positivt på planförslaget men vill uttrycka sin oro för störningarna från heli-
koptertrafiken som kvarstår. Landningsplatsen kan komma att ändras enligt planer som tidigare 
redovisats stadsbyggnadskontoret. Vidare påpekas att Östra sjukhusets reservkraftanläggning 
ligger precis norr om planområdet. Västfastigheter ser också med tillfredsställelse att man inom 
planområdet löser parkeringsbehovet, vilket borde innebära att Östra sjukhusets parkeringar inte 
belastas ytterligare. Västfastigheter förutsätter att Trafikkontoret engageras för att förhindra 
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genomfartstrafik genom Östra sjukhuset. Man kommenterar också att det idag saknas en bra 
gångförbindelse mellan planområdet och spårvägshållplatsen och förutsätter att kommunen ser 
över detta, gärna i samarbete med Västfastigheter. 
 
Kommentar:  Hänsyn till tillkommande helikoptertrafik har tagits i planförlaget. Det teoretis-

ka utrymme för ökad flygtrafik som finns innan gällande riktlinjer överskrids är 
stort. Stadsbyggnadskontoret bedömer att de planerade bostäderna kan kombi-
neras med sjukhusets verksamhet, inklusive helikoptertrafiken. För ytterligare 
kommentarer hänvisas till planbeskrivningen med tillhörande bullerutredning. 

  Trafikkontoret är medvetet om trafiksituationen i området. Några övergripande 
studier ryms dock inte i aktuell detaljplan. Torpagatan bedöms klara den ökade 
trafiken från de planerade bostäderna. 

 I södra delen av planområdet kommer en fullt tillgänglig gång- och cykelväg att 
byggas till Stabbetorget. Några ytterligare kopplingar till kollektivtrafikhållplat-
ser är inte kopplade till denna detaljplan. 

 
Vattenfall Eldistribution AB (2007-07-13) 

Vattenfalls kraftledning bör grävas ner för att planen skall vara realiserbar. Avtal om nedgräv-
ning bör träffas innan planen vinner laga kraft. Myndigheten påpekar också att den kostnad som 
är presenterad i detaljplanen togs fram i en gemensam utredning 2003. Den slutliga kostnaden 
går inte att få fram förrän entreprenaden är upphandlad. Vattenfall tillstyrker planen underförut-
sättning att avtal om nedgrävning träffas mellan berörda parter. 
 
Kommentar: Fastighetskontoret ansvarar för att avtal tecknas innan detaljplanen antas. 
 

Sakägare, bostadsrättsinneshavare, hyresgäster, boende m.m. 
Inledning 

Många av de kringboende har yttrat sig om förslaget. Totalt har cirka 80 kommentarer från bo-
ende kommit in. Av dessa är knappt cirka 45 stycken underskrifter på två olika förskrivna brev, 
resten är ”unika” brev. Innehållet i de förskrivna respektive unika breven skiljer sig inte så 
mycket åt, i båda fallen anförs klagomål i första hand på exploateringsgrad, hushöjd, ökad trafik 
och förlust av grönområde. För att göra kommentarerna överblickbara har de här nedan sam-
manställts under tematiska rubriker. Sist under varje rubrik återfinns Stadsbyggnadskontorets 
kommentar. 
 
Övergripande frågor 

Många påpekar att det föreliggande förslaget saknar stöd i ÖP99 samt att utvidgningen av för-
slaget sedan programhandlingen gör att det inte heller har stöd i programmet. Den stegvisa ex-
ploateringen i Härlanda, där man ianspråktar mer och mer naturmark ifrågasätts av många. Man 
ifrågasätter också koncentrationen av bostäder till det aktuella ganska begränsade området. En-
staka yttranden menar att det är naturligt att förtäta men att det måste göras med omsorg, vilket 
man inte anser är fallet här. 
 
Utan undantag anser de boende i området att exploateringen är alldeles för hög, att byggnaderna 
är för höga samt att det byggs alldeles för nära befintliga hus. Exploateringen upplevs som en 
överexploatering, både i relation till kringliggande bebyggelse och i relation till det tidigare pre-
senterade programmet. Många menar att en utbyggnad på runt 150 bostäder i tre- till fyravå-
ningshus vore mera rimligt. 
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Flera tycker att det är bra att allergidagiset Torpet ges möjlighet att bygga ut. Många uttrycker 
oro för hur dagiset kommer att påverkas av en ökad trafik på Torpagatan. 
 
Kommentar: Angående övergripande studie av trafik och bebyggelse i Härlanda, se kommen-

tar till yttrande från SDN Härlanda. 
 ÖP99 anger att området ska användas för institutioner, kontor och bostäder. Den 

gällande detaljplanen anger samma huvudsyfte, men planen är inte längre aktu-
ellt att genomföra. Kommunen beslutar om att upprätta, ändra eller upphäva de-
taljplaner och detaljplaner kan strida mot översiktsplanen, detta ska då tydligt 
framgår av planhandlingarna. 

 Förtätning och komplettering av befintliga miljöer sker över hela staden, i linje 
med politiska beslut i kommunfullmäktige. 

 Luftmiljön längs Torpagatan bevakas av Miljöförvaltningen och Miljönämnden. 
Övergripande kartläggningar visar att halterna av föroreningen är låga. 

 
Stadsbyggnadskontorets insats 

Flera yttrande påpekar att man är glada att det inte ingår någon större exploatering på Torpaga-
tans västra sida. Man anser dock att SDN:s utlåtande inte beaktats i tillräckligt hög grad. Inte 
heller synpunkterna från de boende menar man har beaktats i tillräcklig grad. De boende i om-
rådet upplever det som märkligt att inga åtgärder för att begränsa effekterna av den tillkomman-
de exploateringen på befintlig bebyggelse har tagits med i detaljplanen. 
 
Det upplevs också som egendomligt att ett bostadsbolag, Bostads AB Poseidon, har fått vara 
med och påverka detaljplanen medan de boendes åsikter inte alls har beaktats. Vissa menar att 
Poseidons vilja styrt utformningen av detaljplanen och att de som redan bor i området får bekos-
ta de nya bostädernas fina läge och vackra utsikt. 
 
Kommentar: Planeringsprocessen innebär att avvägningar mellan många olika aktörers in-

tressen måste göras. De intressena står till del i konflikt med varandra och det är 
i slutändan ett politiskt beslut om vad som ska prioriteras. 

 
Natur- och kulturmiljö 

Kommunfullmäktiges direktiv om ”Sans och balans” anses inte uppfyllda. Många påpekar att ett 
att alltför stort lokalt grönområde försvinner vilket betyder att lek och rastning av husdjur inte 
kan ske i närområdet. Stora oersättliga grönområden försvinner. Många påpekar att stigarna ge-
nom naturmarksområdet används frekvent av de närboende. Längre till grönområden gör det 
svårare för människor med begränsad rörelseförmåga att ta sig ut. 
 
Kommentar: Enligt den sociotopkartering som Park- och naturförvaltningen har genomfört 

visar i grova drag användningen av området. Utifrån den har Stadsbyggnads-
kontoret bedömt att området är lämpligt för bostadsbebyggelse. Direktivet om 
”Sans och balans” uppfylls genom att den gemensamma lekplatsen i Stabbepar-
ken rustas upp i samband med genomförande av planen. Flera av de frekvent 
nyttjade stigarna kommer att bestå. 

 
Trafik 

Många av kommentarerna går ut på att antalet transporter orsakade av den nya exploateringen är 
underskattade. Man menar att den ökad trafik till följd av den föreslagna utbyggnaden bidrar till 
ökade luftföroreningar i en redan utsatt miljö. En sakägare menar att det inte borde byggas alls i 
området innan trafikproblemen på E20 vid Munkebäcksmotet är lösta, då det innebär att Östra 
sjukhusets parkering och Torpagatan används som genomfart. Flera vill stänga av Torpagatan 
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för genomfartstrafik. Boende på Bovallstrandsgatan menar att hela deras utemiljö förstörs när 
den östra sidan skuggas av de nya husen och den västra sidan utsätts för ökat buller från Torpa-
gatan. Många känner sig också förbigångna av att större hänsyn tas till de boende i den till-
kommande bebyggelsen än den som tas till de redan boende i området. En del hänvisar också 
till tidigare anförda synpunkter om parkeringsproblematiken för de boende i området Bovall-
strandsgatan–Hunnebostrandsgatan. 
 
Kommentar: Inom planarbetet har en bullerutredning genomförts och inför utställningen har 

den dessutom uppdaterats bl.a. med en ökad siffra för trafiken i framtiden. Re-
sultatet visar att trafikbullersituationen ändå är tillräckligt bra. Bullernivåerna i 
trädgårdarna ligger under värdena för åtgärd enligt Trafikkontorets policy. 

 Trafiktekniskt har Torpagatan kapacitet för att klara den ökade trafiken. 
 Angående övergripande studie av trafik och bebyggelse i Härlanda, se kommen-

tar till yttrande från SDN Härlanda. 
 
Buller och störningar 

Bullret från Östra sjukhusets helikopterlandningsplats återkommer i många yttranden. Flera 
ifrågasätter det kloka i att bygga i ett område som är så bullerutsatt av helikopterbuller som 
Torpa. Många känner sig förbigångna av att större hänsyn tas till de boende i den tillkommande 
bebyggelsen än den som tas till de redan boende i området. 
 
Förutom buller och störningar under byggtiden är många oroliga för att det kommer att bli nya 
sättningar på befintliga hus tillföljd av sprängningar, något som inträffat i samband med tidigare 
byggnationer i området. En sakägare kommenterar dålig lukt från den närliggande smittrenings-
anläggningen. Samma sakägare oroar sig för att den nedgrävda kabeln ska öka den elektromag-
netiska strålningen i närområdet. 
 
Kommentar: Bullerfrågan är noggrant utredd. Stadsbyggnadskontoret bedömer utifrån utred-

ningen att bullersituationen från helikopter och biltrafik är tillräckligt god för att 
man ska kunna bygga bostäder. Helikoptertrafiken sker så pass sällan och biltra-
fiken ligger på låga mängder och på tillräckliga avstånd för att riktvärdena inte 
ska överskridas. 

 Att undvika sättningar som uppstår i samband med byggnation av området är 
byggherrens ansvar och regleras inte i detaljplanen. Synpunkten vidarebefordras 
till Fastighetskontoret och intressenterna. 

 Den lukt som förekommer från platsen för smittreningsanläggningen härrör från 
det reservkraftsaggregat som är placerat på samma plats. Aggregatet provkörs 
enligt två rutiner. Den ena genomförs en gång per månad och den andra en gång 
i veckan. Vid provkörning uppstår lukt från dieselavgaserna och buller från ag-
gregatet i sig. Den veckovisa provkörningen kommer troligtvis att upphöra. Ut-
över detta kan aggregatet köras vid sällsynt hög energibelastning i Sverige. Mil-
jönämnden har tillsyn över anläggningen. 

 
Arkitektur och gestaltning 

Många motsätter sig att en stor förtätning med avvikande arkitektur sker i ett område med helt 
annan befintlig bebyggelse och bostadsstruktur. Anpassningen till befintlig bebyggelse uppfat-
tas som mycket begränsad. Många är oroliga för att de tillkommande husen kommer att skugga 
de befintliga husen. Höjden på husen och områdets täthet oroar också. Generellt är alla boende 
på Stabbegatan oroliga för förlust av ljus och utsikt på balkonger och lägenheterna, medan de 
boende på Bovallstrandsgatan–Hunnebostrandsgatan–Ellösgatan är oroliga för skuggning av 
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hus och trädgårdar. Många efterlyser också en noggrannare redovisning av solstudier, så att det 
blir lättare att förstå konsekvenserna av den nya bebyggelsen. 
 
Kommentar: Detaljplanen har kompletterats med solstudier. Dessa visar att bostäderna vid 

Bovallstrandsgatan, Hunnebostrandsgatan och Ellösgatan inte skuggas nämn-
värt av den föreslagna bebyggelsen, mycket tack vare dels avståndet till bebyg-
gelsen, dels orientering och placering där den planerade bebyggelsen ligger ös-
ter och norr om befintliga hus. 

 Befintliga hus vid Stabbegatan påverkas något mer av skuggor från de planera-
de husen, framför allt i planområdets södra del. Men då det stora flertalet nya 
hus ligger nordväst eller norr om befintliga hus, bedömer Stadsbyggnadskonto-
ret att skuggningen kan accepteras. 

 
Sociala frågor 

Enstaka yttranden uttrycker oro för att brottsligheten kommer att öka, då det flyttar in fler män-
niskor i området. En och annan påpekar också att den sociala servicen i område, främst vården, 
redan är överbelastad. 
 
Kommentar: Den planerade bebyggelsen har utformats så att risken för brott i bostadsmiljön 

ska undvikas, t.ex. genom att parkering sker i garage och att entréer är placerade 
mot gatan. 

 Situationen inom den offentliga servicen löses inte inom ramen för detaljplanen. 
 
Ytterligare utredningar 

Från många framställs önskemål om ytterligare utredningar för att bättre förstå förslaget konse-
kvenser. Behovet av mera specifika undersökningar, såsom fornlämningsinventering, konse-
kvenser av nedgrävning av högspänningskabeln avgörs av respektive förvaltning eller myndig-
het. Följande utredningar, inventeringar etc. efterfrågas: 
• Översyn av pågående och kommande exploatering i Härlanda 
• Översyn av trafiksituationen med hänsyn till kommande byggnationer i Härlanda 
• Översyn parkeringsfrågor/parkeringsnorm 
• Geologiska undersökningar 
• Miljökonsekvensanalys 
• Fornlämningsinventering 
• Konsekvens av nedgrävning av högspänningsledning – effekter/kostnader 
• Utredning av elektromagnetisk strålning från den nedgrävda kabeln. 
• Dagvattenproblematik 
• Fullständig utredning kring skuggnings- och insynsproblematiken 
• Fullständig solstudie 
• Kompletterande bullerutredning med ljudmätning av helikopter 
• Hur förändras bullret när vegetation ersätts av bebyggelse? 
• Hur påverkas befintliga byggnader av sprängning? 
• Mer djupgående analys av skuggnings- och insynsproblematik. 
 
Kommentar: Flera av de önskade utredningarna ligger inte inom ramen för planförslaget, 

t.ex. kan inte mera generella frågor som översyn av exploateringen i Härlanda 
genomföras. Översyn av parkeringsfrågorna och parkeringsnorm pågår under 
Trafikkontorets ansvar. 

 En del utredningar har genomförts (geologisk undersökning, fornlämningsin-
ventering, bullerutredning) och ligger till grund för det justerade planförslaget. 
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