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UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE II 
 
 

Hur utställningen genomförts 
Byggnadsnämnden beslutade 2009-04-21, § 185, att ställa ut rubricerat detaljplaneförslag för 
andra gången. Planförslaget har sänts på remiss fr.o.m. 2009-05-06 t.o.m. 2009-06-09 till sam-
rådskretsen. 
 
Förslaget har under utställningstiden dessutom varit utställt på Stadsbyggnadskontoret och på 
Kulturhuset Kåken, Härlanda Park. Annons om utställningen har varit infört i Göteborgs-Posten 
den 6 maj 2009. 

Sammanfattning 
De allra flesta av de begärda yttrandena från kommunala nämnder och bolag har kommit in. Ett 
stort antal sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och andra berörda har lämnat in yttran-
den på utställningshandlingarna, bland annat har ett flertal ”massinskick” inkommit. 
 
Länsstyrelsen gör en liknande bedömning som under tidigare skeden av processen och kommer 
inte att överpröva detaljplanen enligt PBL 12 kap 1 §. Flertalet kommunala nämnder och bolag, 
liksom statliga och regionala myndigheter, är positiva till den föreslagna byggnationen.  
 
Utifrån ändringar i planförslaget efter inkomna synpunkter under samrådet, har tidigare avstyr-
kande instanser bifallit förslaget, men med vissa reservationer. Dessa reservationer har Stads-
byggnadskontoret till stor del bemött genom ytterligare förbättringar i förslaget. 
 
Två kommunala instanser är negativa till delar av planförslaget. SDN Härlanda har även under 
utställningen framfört reservationer mot delar av planförslaget, bl.a. anser de att planområdet är 
för hårt exploaterat och att den föreslagna bebyggelsen hamnar för nära befintliga bostadshus. 
Nämnden menar att de södra delarna av planförslaget borde utgå. SDN Härlanda efterlyser ock-
så en övergripande studie av stadsdelen och dess utveckling, bl.a. beträffande trafiksituation och 
utbyggnadsmöjligheter. Miljönämnden står fast vid sina tidigare framförda synpunkter: att av-
styrka de delar av planförslaget där maxbullret ligger över 80 dBA. Man anser att det är oklokt 
att bygga nya bostäder så nära en kraftig bullerkälla och menar också att Östra sjukhusets verk-
samhet kan påverkas i framtiden om man bygger bostäder för nära. 
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Ett antal av de som bor i området och har yttrat sig är kritiska till planförslaget. I huvudsak är de 
negativa till att marken tas i anspråk för bostäder, att utsikten påverkas, att bullret ökar samt den 
ökade insynen förslaget innebär.  
 
Den gällande översiktsplanen för Göteborg antogs i februari 2009. För planområdet anges 
markanvändningen till ”Bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor” Detta innebär att 
området kan användas för bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor mm. Bland-
ning av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd. Med ”icke störande verksamhet” 
avses en verksamhet som inte bullrar, inte medför luktstörningar eller ger skadliga luftutsläpp. 
Exempel på sådana verksamheter kan vara kontor, friskvård, frisör eller tandläkare.  

Ändringar i förslaget till detaljplan 
Under den process som har föregått utställningshandlingen har förslaget delvis bearbetats. De 
största förändringarna är: 
• Byggrätt för flerbostadshus i två våningar parallellt med Bovallstrandsgatan har minskats 

och delvis ersatts med NATUR. 
• Byggrätt för flerbostadshus med maximal byggnadsarea 250 m² och maximalt tre våning-

ar har ersatt parkering i planområdets sydöstra hörn, öster om lokalgatan. 
 

Alla planhandlingarna har också genomgått mindre redaktionella förändringar. På plankartan 
har bland följande förändringar skett: 
• Planbestämmelse ”Maximal ljudnivå inomhus nattetid i sovrum ska inte överskrida 50 

dBA” har tillkommit. 
• Planbestämmelse ”bebyggelsen ska utformas så att uteplatser inte exponeras för mer än 

70 dBA maximal nivå från trafikbuller” ersätts med planbestämmelse ”varje bostad ska 
ha tillgång till skyddad uteplats där den ekvivalenta ljudnivån uppfyller ljudklass C enligt 
svensk standard” 

• Planbestämmelse för maximal byggnadshöjd på bostadskomplement/teknisk station B3E 
har tagits bort. 

• Planbestämmelsen som reglerar plushöjden för fast berg har ändrats från +60 till +63.  
• Planbestämmelsen som reglerar lägsta golvnivå har kompletterats.  
• Tre plushöjder på lokalgatan har tagits bort.  
 

Kvarstående synpunkter som inte tillgodosetts 
Efter utställningen har Stadsbyggnadskontoret gjort en samlad bedömning av vilka remissin-
stanser, sakägare, bostadsrättsinnehavare etc. som har framfört synpunkter under planeringspro-
cessens skede och som inte fullt ut blivit tillgodosedda. 
 
Av de kommunala, regionala och statliga remissinstanserna har SDN Härlanda och Miljönämn-
den kvarstående synpunkter som inte fullt ut tillgodosetts, se kommentar till deras respektive 
yttrande. Dessa informeras innan beslutet om antagande enligt PBL 5 kap. 27 § 
 
I stort sett samtliga sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och övriga som yttrat 
sig under processen har framfört synpunkter som inte fullt ut tillgodosetts. Även dessa kommer 
att informeras innan beslutet om antagande enligt PBL 5 kap. 27 §. 
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Inkomna yttranden 
Här följer en redovisning av de inkomna yttrandena. Kopior av samtliga yttranden har överläm-
nats till Fastighetskontoret, byggherrar och berörda konsulter för kännedom och eventuellt be-
aktande vid planens genomförande. Yttrandena redovisas i samma ordning som remissinstan-
serna är listade i sändlistan. 

Kommunala nämnder och bolag m.m.  
Fastighetskontoret 

Fastighetskontoret anser att plangränsen i den nordöstra delen av planområdet bör justeras. An-
ledningen är att Västfastigheter har inkommit med en förfrågan om att få utnyttja en smal remsa 
kommunalägd mark i samband med att en ny reservkraftanläggning planeras för Östra sjukhu-
set. I övrigt ställer sig fastighetskontoret sig positivt till planförslaget. 

Kommentar:  Planförslaget tillstyrks med beaktande av fastighetskontorets tjäns-
teutlåtande. Stadsbyggnadskontoret anser att det inte är nödvändigt 
att justera plangränsen för att Östra sjukhuset så det enligt gällande 
plan finns plats för en ny reservkraftstation. Kraftstationen är nu 
byggd.   

Göteborg Energi Fjärrvärme 

Har inget att erinra mot förslaget, men påpekar att fjärrvärme finns i närheten av planområdet. 

Kommentar:  Synpunkterna noteras.  

Göteborg Energi Gas 

Har inget att erinra. 

Göteborg Energi Nät 

Påpekar att transformatorstation bör etableras i ett tidigt skede för att möjliggöra tillgång till s.k. 
byggström. Göteborg Energi Nät påpekar också att utställningshandlingen inte ger tydliga be-
sked om hur eventuell uppvärmning av bostäder ska ske, vilket medför osäkerhet vid dimensio-
nering av elnätet. Det är önskvärt att frågan klarläggs tidigare eftersom olika alternativ till fjärr-
värme ofta medför ökad elanvändning med behov av fler eller större transformatorstationer. 
Eventuell integration, inklusive underhållningsarbeten, av transformatorstation och annan bygg-
nad inom området B3E ombesörjes helt av exploatör/fastighetsägare i området och i samråd med 
Göteborg Energi Nät. 

Kommentar:  Valet av uppvärmningsform regleras inte i detaljplan. Det åligger 
exploatörerna att utvärdera tillgängliga system så att de uppfyller 
gällande lagar och andra krav.  

Göteborg  Vatten 

Göteborgs vatten önskar en mindre justering av text på plankartan. Man påpekar också att kost-
nad för utbyggnad av va-ledningar på en sträcka av 450 meter har nu reviderats och beräknas 
enligt år 2009 till 2.8 Mkr liksom kostnader för anläggningsavgifter som beräknas till 1.8 Mkr 
enligt va-taxa 2009. 

Kommentar: Plankartan justeras enligt önskemål. Genomförandebeskrivningen 
revideras enligt aktuella kostnadsuppgifter. 
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Lokalförsörjningsförvaltningen 

Den befintliga förskolan har en inriktning mot barn med svåra problem med allergier. Barnen är 
i behov av goda möjligheter till utelek och rörelse. Vid en utbyggnad av förskolan bör tomtstor-
leken anpassas till minst 1 000 m2/avdelning.  
 
Vidare finns ett behov av flertalet parkeringsplatser för korttidsparkering avskilt från genom-
fartstrafiken då många barn hämtas och lämnas med bil. Det måste också finnas utrymme för 
leveranser av livsmedel, vars fordon upp till 12 meter långa, ska kunna angöra för lossning och 
kunna vända utan att backa. Utökas förskolan med fler avdelningar behöver antalet parkerings-
platser för personalen också utökas. Dessutom innebär exploateringen enligt planen att biltrafi-
ken på Torpagatan kommer att öka vilket ställer krav på ökad säkerhet på gångvägar till håll-
platser för kollektivtrafik. 

Kommentar: Antalet avdelningar regleras inte av detaljplanen utan måste avgö-
ras genom en avvägning i ett senare skede. Fördelningen av bostä-
der och förskola regleras inte i plan utan fördelningen avgörs i ett 
senare skede. 

Lokalsekretariatet 

Lokalsekretariatet ser positivt på planförslaget men påpekar att den i detaljplanen angivna ut-
nyttjandegraden av ytan väster om Torpagatan måste ökas till från 2 800m2 till 3 100m2. Detta 
för att möjliggöra en komplettering av befintlig förskola med ytterligare tre till totalt fem avdel-
ningar. 

Kommentar: Den totala tillåtna byggnadsarean för kvarteret ändras inte med 
hänsyn till förutsättningarna på platsen.  

Miljönämnden 

Det fortsatta planarbetet avstyrks för de bostäder som ligger inom område med maxbuller över 
80 dBA och/eller överskrider FBN 55 dBA från helikoptertrafik. De bostäder som planeras lig-
ga närmast Östra sjukhusets helikopterplatta bör utgå. För övrigt tillstyrks fortsatt planarbete för 
området i övrigt under förutsättning att följande synpunkter beaktas: För att säkerhetsställa en 
bra boendekvalitet ska planbestämmelserna kompletteras med regler om ljudklass dimensione-
rade efter förväntade ljudnivåer. Riktvärden för trafikbuller får inte överskridas för förskolan, 
vilket ska säkerställas genom planbestämmelser. Miljönämnden anser vidare att planbestämmel-
sen ”bebyggelsen ska utformas så att uteplatser inte exponeras för mer än 70 dBA maximal nivå 
från trafikbuller” ska förstärkas med markering för bullerskärm/ar i plankartan.  
 
För att undvika framtida störningar från verksamheter är miljönämndens uppfattning att kriterier 
för ”icke störande verksamhet” ska framgå. Dessutom lämnas synpunkter på att väderskyddade 
och säkra cykelparkeringar bör säkerhetsställas i planen för att simulera till cykelanvändning. 
Möjlighet till bilpool i området borde möjliggöra att antalet parkeringsplatser kan minskas inom 
området. Genom att koncentrera parkering till föreslagna parkeringshus istället för på lokalgatan 
kan störande trafik i området undvikas och skapa ett säkrare bostadsområde. Reservat för par-
keringshus kan skapas för att bygga dessa om det visar sig finnas behov. Parkeringshusen bör 
utformas så att de i framtiden kan användas till andra alternativ om bilinnehavet minskar.  

Kommentar: Stadsbyggnadskontoret gör utifrån framtagna bullerutredningar be-
dömningen att riktlinjerna för buller från helikoptertrafiken inte 
överskrids. Ljudnivån i framtiden beräknats att bli lägre än riktvär-
det FBN 55 dBA. Uppfylls 55 FBN i utomhusmiljön vid planerade 
byggnader, och om bebyggelsen genom yttre och inre åtgärder kan 
utformas så att kraven i Boverkets byggregler uppfylls, så uppfylls 
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riktvärden enligt Boverkets skrift ”Flygbuller i planeringen” All-
männa råd 2009:1. För ljudnivån inomhus hänvisas till Boverkets 
byggregler avsnitt 7. I Svensk Standard SS 25267:2004, utgåva 3, 
anges att ljudnivån inomhus ej får överskridas oftare än fem gånger 
per medelnatt. Antalet rörelser per medelnatt under ett år förväntas 
vara avsevärt mindre än fem.  

  Bestämmelserna kring trafikbuller anses tillräckliga för att säker-
ställa en god ljudmiljö. En redovisning av hur detta sker redovisas i 
bygglovsansökan. 

  Med ”icke störande verksamhet” avses en verksamhet som inte 
bullrar, inte medför luktstörningar eller ger skadliga luftutsläpp. 
Exempel på sådana verksamheter kan vara kontor, friskvård, frisör 
eller tandläkare. Ett förtydligande har införts i planbeskrivningen. 
 Övriga synpunkter har lämnats till byggherrarna och anses inte 
vara möjliga att reglera i detaljplanen. 

Park- och naturnämnden 

Park- och naturnämnden bedömer att inga särskilda naturvärden finns i området. Flera välan-
vända stigar finns i öst och väst. Dessa stråk blir förändrade i lägen men måste finnas kvar som 
stråk. Inga oersättliga naturvärden går förlorade och de boende kommer även efter exploatering 
att ha god tillgång till naturmark.  

Kommentar: Synpunkterna noteras.  

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Har inget att erinra om följande synpunkter beaktas: om byggnadshöjder inte tillåter användning 
av räddningstjänstens utskjutsstege skall särskilda räddningsvägar och uppställningsplatser för 
räddningstjänstens maskinstege anordnas. Alternativt kan trapphusen utföras om Tr2-trapphus 
för att utgöra en enda utrymningsväg. Vidare påtalas att räddningstjänsten ska ha tillträde på 
sådant sätt att räddningsfordonen kan placeras maximalt 50 meter från entréer och eventuellt 
uppställningsplatser för bärbar utskjutningsstege. Detaljplanen bör möjliggöra anläggande av 
korrekt utformade räddningsvägar. Bland annat ska lutning på vägar inte överstiga 8 %. 

Kommentar: Vid detaljprojekteringen av lokalgatorna ska de utformas så att lut-
ningarna så långt det är möjligt inte överstiger 8 %. För att under-
lätta detaljprojekteringen har tre planbestämmelser tagits bort. I öv-
rigt ska utformningen av husen anpassas till gällande krav för sä-
kerhet.  

SDF Härlanda 

Stadsdelsförvaltningen tillstyrker delar av planförslaget, men med ett antal reservationer. Stads-
delsförvaltningen anser att detaljplanen är fortfarande inte förenlig med nämndens önskemål.  
Förvaltningen motsätter sig ett uppförande av husen inom planområdets östra del: bebyggelsen 
är för omfattande och husen för höga. Man anser vidare att beslutet att denna exploatering ska 
bära kostnaderna för nedgrävning av kraftledning är en princip som skapar behov av höga hus-
höjder. Höjderna samspelar inte med höjderna i grannskapet (framförallt Stabbegatan). 
Trafiksituationen på Torpagatan bör utredas bättre avseende matning. Dessutom efterlyses en 
helhetsbedömning av stadsdelens utveckling, eftersom den har exploaterats kraftigt de senaste 
åren. En överblick över förändringar och konsekvenser behövs. 
 
Nämnden ser också att denna nyexploatering medför att nya lokaler för förskoleverksamhet be-
höver planeras i Björkekärr. Slutligen menar man att tillgängligheten från planområdet och Tor-
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pagatan till hållplatsen vid Östra Sjukhuset behöver ses över och förbättras i samband med det 
fortsatta planarbetet. 
 
Krav ska ställas på projektörer, byggentreprenörer, fastighetsägare och andra intressenter att 
använda bästa möjliga miljöteknik inklusive byggnation av så kallade passivhus. 
 
SDF Härlanda poängterar också att det utifrån en jämställdhetssynpunkt är viktigt att gestaltning 
av gc-vägar liksom lekplatser utformas trygga. Flera av de i yttrandet uttryckta problem och 
önskemål har uttryckts tidigare av SDF, men detta är frågor eller problem som man fortfarande 
söker svar på och information om. Det finns i yttrandet ytterligare önskemål som stadsdelen 
önskar en genomlysning av, bl.a. de tänkta lägenheternas storlekar, tillgång till handikappanpas-
sade lägenheter, samlingslokaler samt frågan om att exploateringen bör ske som passivhus. 

Kommentar:  Utformningen av bebyggelsen har studerats omsorgsfullt. Byggna-
dernas höjd är resultatet av en avvägning mellan stadsbild, närhet 
till befintlig bebyggelse, möjligheter till genomförbarhet mm.  

  Byggrätten för flerbostadshus i två våningar parallellt med Hunne-
bostrandsgatan har minskats och delvis ersatts med NATUR.  De 
planbestämmelser som har formulerats för de tre sydöstligaste hu-
sen närmast Stabbegatan begränsar byggrätten till ett sexvånings-
hus med, varav souterrängvåning samt takvåning som inte får ha en 
större utbredning än 60 % av byggnadsarean utgör två våningar. 
Takvåningen ska vara indragen från öster samt norr eller söder. 
Byggrätten motsvarar programhandlingens riktlinjer. Principen il-
lustreras på plankartan.  

  Trafikmiljön i anslutning till och närheten av planområdet har stu-
derats och resulterat i ett antal åtgärder som fackförvaltningarna 
inom kommunen anser tillfredställande. En översyn av trafiksitua-
tionen i stadsdelen ingår inte som en del av detta uppdrag men frå-
geställningen lämnas över till trafikkontoret.  

  Inom planområdet medges utbyggnad av förskolan från 2 till 5 av-
delning. Ytterligare behov får tillgodoses utanför planområdet.  
Trafikmiljön för fotgängare till bland annat 1:ans vändhållplats in-
går inte i detta uppdrag. Frågeställningen lämnas över till trafik-
kontoret.  

  När det gäller miljöteknik är det något som hanteras av exploatö-
rerna. Den slutgiltiga gestaltningen hanteras inte det i detaljplanen.  

Trafikkontoret 

Trafikkontoret har varit delaktigt i arbetet med detaljplanen och vill endast göra några förtyd-
liganden.  
 
Vid detaljprojektering av gatunätet inom detaljplanen ska den framtagna ”Genomförbarhetsstu-
die av åtgärder inom gaturummet till detaljplan för bostäder vid Torpa” beaktas. För cirkula-
tionsplatsen i korsningen Torpagatan-Rosendalsgatan finns ett trafikförslag med tre infarter 
framtaget. Trafikförslaget genomförs förutsatt att det tas med i den samordnade investeringspla-
nen för Fastighetskontoret och Trafikkontoret.  
 
För parkering är det viktigt att handlingsutrymmet att anlägga ytterliga 20 platser finns kvar i 
framtiden om det föreslagna antalet inte räcker till. Kvarteret öster om Torpagatan är relativt 
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avskilt ur parkeringssynpunkt och troligen kommer inga från de intilliggande kvarteren att par-
kera inom området. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. 

Statliga och regionala myndigheter m.m. 
Lantmäterimyndigheten 

Lantmäteriet har ingen erinran mot förslaget. Lantmäteriet noterar att en bestämmelse (x2) 
”marken ska vara tillgänglig för allmänheten dygnet runt i syfte att medge passage mellan punk-
terna A och B” ligger oavgränsad inom område med byggrätt. Ett säkerställande av denna rätt 
genom servitutsbildning bör därmed inte ske förrän byggnation genomförts. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. 

Polismyndigheten i Västra Götaland 

Har inga synpunkter på planförslaget. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län bedömer att planen kan accepteras och därför inte kommer 
att prövas av länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen skriver att man bedömer att riksintressen 
inte befaras påtagligt skadas, att mellankommunal samordning inte blir olämplig, att miljökvali-
tetsnormer enligt miljöbalken iakttagits samt att exploateringen inte förefaller olämplig med av-
seende på hälsa eller säkerhet. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. 

Västfastigheter 

Västfastigheter yrkar att en större genomlysning av trafikläget generellt i området behövs.  
Kablifieringen av den 130 kV kraftledningen förväntas ske på sådant sätt som inte ställer till 
problem vid en framtida utökning av sjukhusområdet, exempelvis i nuvarande läge. Att eventu-
ell flytt av servisledningen för vatten till Östra sjukhuset ekonomiskt kommer att belasta tomt-
rättshavaren anser Västfastigheter inte korrekt. De ifrågasätter även om den behöver flyttas då 
det tillskapas ett u-område i detaljplanen.  
En justering av plangränsen i planområdets nordöstra hörn är önskvärt med syfte att möjliggöra 
permanent lösning för att tillgodose Östra sjukhusets behov av att bygga ett nytt reservkraftverk 
inom den angränsande fastigheten Sävenäs 165:1.  
Slutligen vill Västfastigheter påminna om att Östra sjukhusets reservkraftsanläggning ligger 
placerad precis norr om planområdet samt att störningar från helikoptertrafiken kan inträffa. 

Kommentar: En övergripande trafikutredning utförs inte inom det aktuella plan-
uppdragets ramar.  

  Gällnade kablifieringen och andra ledningar har frågeställningarna 
hanterats ingående och den föreslagna lösningen anses vara en rim-
lig avvägning mellan olika intressen. 

  Plangränsen kommer inte att justeras då det finns möjlighet att an-
lägga reservkraftanläggningen utan ta allmän plats i anspråk. 

  Avståndet till framtida sjukhusbyggnader och reservkraftsanlägg-
ningen har beaktats vid utformningen av området. 

Helikopterflygplats ESHB Göteborg, Östra Sjukhuset 

Flygplatsen förutsätter att nya bostäder förläggs och/eller utförs så att maximal ljudnivå inte 
överskrider 45dBA inomhus nattetid.  
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Kommentar: Den tekniska utformningen av bostäderna hanteras i bygganmälan, 
den tekniska hanteringen av bygglovet. Stadsbyggnadskontoret gör 
utifrån framtagna bullerutredningar bedömningen att riktlinjerna 
för buller från helikoptertrafiken inte överskrids, se svar till Miljö-
nämnden. 

Vattenfall Eldistribution AB 

Bolaget tycker att hänsyn tagits till bolagets tidigare synpunkter. Önskvärt är dock om den fram-
tida 130 kV-kabeln synliggörs i plankartan. Det är ingen vanlig underjordisk kabel utan en av 
regional karaktär. Kommunen och exploatören ska bekosta nedgrävningen.  

Kommentar:  Kabeln ligger inte inom planområdet och kommer därför inte att 
markeras på kartorna.  

Sakägare & bostadsrättsinnehavare 
Inledning 

Många av de kringboende har yttrat sig om förslaget även under utställning II. Totalt har cirka 
80 stycken yttranden inkommit från sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och övriga. 
Dessa yttranden har varit underskrivna av sammanlagt 117 privatpersoner. Av de inkomna ytt-
randena finns det några olika ”förtryckta” brev, d.v.s. flera yttranden av samma sort med olika 
underskrifter. Det finns även ett antal ”unika” skrivelser. 
 
För att göra kommentarerna överblickbara har synpunkterna från sakägarna, bostadsrättsinneha-
varna sammanställts under tematiska rubriker. Sist under varje rubrik återfinns Stadsbyggnads-
kontorets kommentar. 

Demokrati- och processfrågor 

I stort sett alla yttrande tar upp bristerna i planprocessen gällande att hörsamma tidigare yttran-
den. Det påpekas flertalet gånger att planerna endast minimalt har reviderats och istället för en 
lägre exploatering har antalet föreslagna lägenheter ökat under processen. Några anser att det är 
meningslöst att skicka in yttranden eftersom processen är förutbestämd och att åsikterna för-
ringas. Ett yttrande menar att kommentarerna till kommunala bolag och nämnder, statliga och 
regionala myndigheters synpunkter ter sig ointressant då de endast tittar på förslaget ur ekono-
misk och teknisk synpunkt. Stadsbyggnadskontoret bör istället åter studera sakägares, bostads-
rättsinnehavares, hyresgästers och boendes synpunkter. Ett yttrande kräver en kommentar om 
boende- och brukarinflytande och hur det har fungerat i den här processen.   
 
De boende på Bovallsgatan har lämnat synpunkter vid samråd och tidigare utställning där de har 
föreslagit en försiktigare exploatering där bebyggelsen förläggs norrut, den södra skogen lämnas 
orörd och de fyra södra byggnaderna utgår helt och hållet. Det nya planförslag som utställnings-
handling II utgör har inte hörsammat de synpunkter som framförts av de boende på Bovall-
strandsgatan, liksom av SDF Härlanda, utan utgör till största del av en kopia av tidigare förslag. 
Dessutom åberopar några yttranden Byggnadsnämndens beslut 2008-08-26, § 371, ”att återre-
mittera ärendet för att undersöka de kompromissförslag som de boende inkommit med”. Det 
nya planförslaget har varken tagit hänsyn till de boendes förslag och synpunkter eller beaktat 
uppmaningen från SDF Härlanda och byggnadsnämnden om en försiktig exploatering. 
 
I skrivelser från styrelsen för bostadsrättföreningen Gbg-hus Nr 20 samt de boende i föreningen 
påpekas den reviderade planen till stora delar utgör samma förslag som tidigare med undantag 
för att enstaka hus i söder tagits bort. De anser att exploateringen fortfarande är oacceptabel. 
Styrelsen har genomfört enkätundersökningar som visar att de flesta medlemmar kan tänka sig 
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en förtätning men att föreliggande förslag fortfarande är för stort och för tätt liggande till befint-
ligt boende. 
 
Överlag efterfrågas alternativa lösningar som kan accepteras även av de boende genom lägre 
exploatering, hänsyn till befintlig bebyggelse (inga byggnader i absolut närhet till dessa) samt 
genom att lägga större delen av exploateringen i norra planområdet. Hänsyn anses endast ha ta-
gits till exploatörer medan de boende runt omkring har nonchalerats. 

Kommentar:  Utifrån det godkända programmet har förslaget konkretiserats och 
bearbetats för att möta de krav och förväntningar som stadens in-
vånare har rimlig rätt att kräva. Ett av dessa övergripande behov är 
att bygga 2 000 bostäder per år.  

  Den obebyggda marken på ömse sidor Torpagatan har sedan tidi-
gare ansetts lämplig för bebyggelse, om än med annan användning. 
För att tillgodose behovet av bostäder föreslås området användas 
för detta istället.  

  I den processen är synpunkterna från medborgarna viktiga men inte 
det enda som avgör hur förslaget utformas. Stadsbyggnadskontoret 
har successivt ändrat förslaget och anser att det har visats rimlig 
hänsyn till berörda. De alternativa förslag som inkommit har stude-
rats men också valts bort med hänsyn till andra faktorer som är vik-
tiga vid en exploatering.  

   Innan samrådet skickades ut i april 2007 gjordes ett antal studier av 
alternativ utformning av området. Bland annat studerades olika 
hustyper, olika placering av husgrupper och andra sätt att trafikma-
ta området. Lösningen som presenterades i samrådet ansågs vara 
den bästa kompromissen på krav som fanns då. Ett av de viktiga 
kriterierna vid utvärderingen av förslagen var just påverkan på de 
boende i området.  

Övergripande frågor, översiktsplane- och programfrå gor 

Många påpekar fortfarande att planförslaget inte stämmer överens med programmet från 2005 
beträffande husens höjd och placering.  
 
Vidare skriver man om att Björkekärr är ett populärt och omtyckt område – bl.a. för sina fina 
grönområden nära bostäderna, en kvalitet som man nu tycker försvinner i och med de nya bo-
städerna.  
 
Någon frågar om hur mycket tätheten i Härlanda kan öka, eftersom detta nu tycks bli fallet i och 
med den stegvisa exploateringen i stadsdelen. Stadsdelen har redan förtätats tillräckligt. Några 
anser att man i första hand ska bygga på andra håll i Göteborg innan en exploatering i Björke-
kärr är aktuellt och hänvisar bl. a. till Gullbergsvass, Ringön och Norra Älvstranden. 

Kommentar:  Syftet med programsamrådet är att förbättra beslutsunderlaget, 
klargöra förutsättningarna och att ge möjlighet till insyn och på-
verkan.  

  Kommunen anser att inga oersättliga naturvärden går förlorade och 
de boende kommer även efter exploatering att ha god tillgång till 
naturmark 



Detaljplan för bostäder vid Torpagatan  •  Utställningsutlåtande II  •  Utställning III 10/14 

  Efterfrågan på bostäder i Göteborg är stort och Stadsbyggnadskon-
toret har i sin senaste översiktsplan, antagen under 2009, redovisat 
de områden som är lämpliga att bebygga. En del av dessa ligger 
inom befintlig bebyggelse och där sker komplettering i form av 
förtätning. Andra områden ligger mer isolerat och kommer att be-
byggas, men på lite längre sikt.  

Plantekniska frågor 

Ett yttrande påpekar att vid jämförelse mellan Plankarta och Illustrationskarta är område be-
tecknat med x2 kraftigt förminskad på illustrationskartan. Den yttrande tycker att det är viktigt 
att bredden bibehålls även på illustrationskartan så att planens intentioner, att allmänheten dyg-
net runt ska kunna passera, verkligen uppfylls. 

Kommentar:  Syftet med planbestämmelsen kan uppnås på flera sätt och det är 
upp till bygglovsgranskningen att se till att så sker.  

Naturmiljö, geoteknik m.m. 

Många av de boende har sökt sig till området för dess naturnära läge. Synpunkterna handlar 
bl.a. om att den sammanhängande grönstrukturen slås sönder och att omistliga naturvärden går 
förlorade. Även karaktären i stadsdelen, som är beroende av samspelet mellan bebyggelse och 
friytor, påverkas negativt. Närskogen är viktig för hälsan. Ingen kompensation sker som ersätt-
ning för den värdefulla naturmiljön som riskerar att försvinna. Den natur som avses återställas 
enligt planförslaget befaras ersättas med planterade växtytor, vilket inte ersätter befintlig natur-
mark. Ett par yttranden skriver att när vegetationen försvinner kommer bullerstörningen att öka 
samt påverka luftkvalitén negativt. 
 
Planförslaget är dåligt anpassat till naturen, eftersom det förutsätter så mycket sprängning. En-
ligt yttranden har tidigare sprängningsarbeten i mindre omfattning gett skador. De stora arbeten 
som planens genomförande kommer att innebära stora skador för omgivande bebyggelse. 
 
Under rubriken Mark och vegetation uppges att stigar finns i området, men att få verkar använ-
das. Detta är felaktigt då de används flitigt av många, även från andra bostadskvarter, påpekas i 
ett yttrande. 

Kommentar:  Kommunen anser att inga oersättliga naturvärden går förlorade och 
de boende kommer även efter exploatering att ha god tillgång till 
naturmark 

  Naturkaraktären ska återskapas inom de delar som ligger närmast 
kvarteren. Det är exploatörernas ansvar att redovisa hur det sker. 
Granskning sker i bygglovsskedet. Vegetationen i sig är inte bul-
lerdämpande.  

  Planens genomförande medför sprängning. Att omgivningen inte 
påverkas är exploatörerna ansvar. Mellan de områden där spräng-
ning är nödvändig ska naturkaraktären återskapas.  

  Gällande de stigar som finns i området avses att det är av lokal ka-
raktär och därmed används av ”få”. 

Exploateringsgrad, bebyggelsens utformning, placeri ng m.m. 

Många framför att planförslaget innebär en för hård exploatering och att nyexploateringen inte 
harmonierar med den omgivande bebyggelsen: stadsdelens karaktär riskerar att gå förlorad, för-
slaget ”andas” inte Björkekärr, de nya husen underordnar sig inte de gamla. Hur har Stadsbygg-



Detaljplan för bostäder vid Torpagatan  •  Utställningsutlåtande II  •  Utställning III 11/14 

nadskontoret tagit hänsyn till det befintliga bostadsområdets karaktär? Flera menar att den norra 
delen av planförslaget kan accepteras, men att de södra delarna måste utgå eller arbetas om. 
 
De föreslagna husen uppfattas som för höga, dels i förhållande till programhandlingarna och 
dels i förhållande till befintliga hus. Vissa föreslår lägre bebyggelse som gör mindre intrång i 
den känsliga miljön. Ett stort antal yttranden framför också att närheten till befintliga hus (cirka 
20-24 meter som minst) är ett stort problem. Några är helt emot exploatering av området. 

Kommentar:  Exploateringsgraden har inte förändrats sedan programskedet. Vis-
sa omdisponeringar har gjorts under processen, delvis för att mins-
ka störningarna på intilliggande bebyggelse. Den föreslagna be-
byggelsen harmonierar med den befintliga men är anpassad till da-
gens förutsättningar. Höjden på husen motsvarar programhandling-
ens med smärre justeringar. De planbestämmelser som har formu-
lerats för de tre sydöstligaste lamellhusen närmast Stabbegatan be-
gränsar byggrätten till sexvåningshus, varav en utgör souterräng-
våning samt en utgör takvåning som inte får ha en större utbred-
ning än 60 % av byggnadsarean. Takvåningen ska vara indragen 
från öster samt norr eller söder. Byggrätten motsvarar program-
handlingens riktlinjer. Principen illustreras på plankartan. 

   Avstånden mellan befintliga och nya bostadshus har studerats för 
att skapa ett område som erbjuder goda bostadskvaliteter. Föränd-
ringar av byggnadernas placering har gjorts under processen och 
avstånden är att betrakta som rimliga i detta läge i staden. Stads-
byggnadskontoret bedömer att 20-24 meter mellan bostadshus inte 
är att betrakta som för litet.  

Försämrade boendekvaliteter: insyn, utsikt, skuggni ng m.m. 

Ett stort antal yttranden kritiserar planförslaget utifrån på vilket sätt det försämrar boendekvali-
teterna för befintlig bebyggelse i området. Framför allt märks tre faktorer: utsikt, insyn och 
skuggning. Den föreslagna bebyggelsen ligger inte på ett sådant avstånd så att ovanstående kon-
sekvenser kan accepteras 
 
Framför allt bostäderna på Stabbegatan har utsikt mot väster och nordväst, något som flera anser 
kommer att förstöras med sänkt boendekvalitet som följd. Även den ökade insynen, som orsakas 
av de nya husens höjd och placering tätt inpå befintliga, innebär negativa konsekvenser för kva-
liteten i boende, för privatlivet och integriteten. 
 
Skuggning från de nya husen är en tredje faktor som framförs som negativt för boendekvaliteten 
och detta gäller, liksom insynsfrågan, för bostäderna på samtliga sidor om planområdet. Andra 
synpunkter är att den nya bebyggelsen minskar lägenhets- och fastighetsvärdena. 

Kommentar:  Utsikten kommer att påverkas för de som bor på Stabbegatan men 
förslaget har steg för steg anpassats till den kritik som riktats mot 
förslaget. Husens placering och utbredning har studerats för att bi-
behålla utblickar genom området.  

  Hur mycket insynen kommer att öka är beroende på hur de nya 
byggnaderna utformas. Frågan lämnas vidare till exploatörerna och 
granskas i samband med bygglovsansökan.  
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  Solstudier har genomförts under hela planprocessen och effekten 
på de befintliga bostäderna är så pass liten att det anses vara accep-
tabelt.  

Trafikfrågor, buller, luftföroreningar m.m. 

En stor trafikökning befaras enligt yttranden. Torpagatan är idag redan hårt belastad och köer 
bildas under högtrafik. Många genar idag dessutom genom Östra sjukhusområdet vilket inte kan 
vara av godo för sjukhusmiljön. Brister i redovisningen av biltrafik från Torpagatan vidare mot 
Partille påtalas. 
 
Bullersituationen har kommenterats i en rad yttranden, både beträffande trafikbuller och heli-
kopterbuller. Ökad trafik längs Torpagatan medför att riktvärdena för maximal ljudnivå om 
70 dB vid uteplats inte uppfylls för vissa av de boende på Bovallstrandsgatan. Många menar att 
det är en dålig idé att bygga så nära en kraftig bullerkälla som helikopterlandningsplatsen, lik-
som att det finns höga olycksrisker med hög och tät bebyggelse så nära inpå. 
 
Det framförs att det finns en parkeringsproblematik på Bovallstrands- och Hunnebostrandsga-
tan, vilket medför att dessa gator också är känsliga för mer gående och cyklister. Höga hastighe-
ter hos cyklister befaras. 
 
Behov att utreda gångvägar till spårvagnshållsplatsen vid östra Sjukhuset påtalas i ett yttrande. 
Den yttrande befarar att gångtrafiken dit kommer att öka markant vilket borde utredas och 
kommenteras i planen. Någon påpekar att stombusslinje 17 har alldeles för dålig kapacitet för 
att ta emot fler resenärer. Flera yttranden tar upp problem med redan idag överfulla bussar och 
spårvagnar och frågar hur de ska kunna ta emot fler resenärer. 
 
Framkomligheten på Torpagatan för ambulans och brandbil till Östra Sjukhuset ifrågasätts. Hur 
kommer det att lösas under byggnation och ska Torpagatan fortsätta vara utryckningsväg efter 
byggnationen?  
 
Föreslagen parkeringsyta längst in i södra området anses felplacerad, istället borde den lokalise-
ras vid infarten till området för att undvika att dra in trafik mellan husen. Dessutom anses par-
keringen störa balkongerna till husen på Stabbegatan med trafikbuller och avgaser. 

Kommentar:  Bullerberäkningar för fordonstrafiken har genomförts. Resultatet 
visar på acceptabla ökningar som leder till störningar som man får 
acceptera inom tätorten. 

  Motsvarande beräkningar har genomförts för flygtrafiken. En de-
taljerad redovisning återfinns i samband med kommentaren till mil-
jöförvaltningens yttrande. 

  Trafikmiljön för fotgängare till bland annat 1:ans vändhållplats in-
går inte i detta uppdrag. Frågeställningen lämnas över till trafik-
kontoret. 

  Framkomligheten på Torpagatan försämras inte av ett genomfö-
rande av planen. Då Torpagatan är en allmän gata kommer rädd-
ningstjänsten att använda den även efter byggnationen.  
Tidigare förslag till parkeringsplats längst söderut i planområdet 
utgår. Platserna ersätts in garage.  
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Ekonomi- och genomförandefrågor 

Den höga exploateringsgraden är ett resultat av de höga kostnaderna för nedgrävningen av kraft-
ledningen, vilket anses felaktigt och olyckligt. Rimligheten att föreslagen exploatering ska fi-
nansiera kablifieringen av kraftledning ifrågasätts av flera. Exploateringsgraden kan minskas 
med en bredare finansieringsbas. 
 
Ett yttrande anser att mjuka värden som natur, rekreation och privatliv har sopats under mattan 
av en exploateringsiver som bottnar i ekonomiska och demografiska hänsyn. Kortsiktiga eko-
nomiska vinster styr på bekostnad av naturvärden och de redan boende.  

Kommentar:  Den totala exploateringen är en avvägning av alla aktörers intres-
sen, inte bara exploatörernas. En bredare finansieringsmodell har 
utretts men inte kunnat genomföras. 

  De ”mjuka värden” som hänvisas till har beaktats i planarbetet, inte 
bara för de som bor i området utan även för de cirka 300 hushåll 
som får möjlighet att bo i Härlanda.  

Service, sociala frågor m.m. 

Några yttranden påpekar att den sociala servicen i område – främst vården – redan är överbelas-
tad. Hur ska de framtida behoven för barnomsorg och skola lösas, liksom vårdcentralens pro-
blem med att redan idag klara att ge service till de boende i Björkekärr? 
 
Ett annat yttrande påpekar att otrygghet skapas av där människor trängs, inte känner varandra, 
och där individen inte får något eget revir eller område. En annan påpekar att förtätning innebär 
ökad kriminalitet. 
 
En önskan om en inriktning mot barn- och ungdomsperspektiv efterfrågas i stadsplaneringen. 
Barn och unga behöver goda miljöer med gott om grönområden för utomhusvistelse. Satsar man 
på detta kan fler barnfamiljer bo kvar i Göteborg, vilket minskar pendlingstrafik. Ett yttrande 
önskar att det på västsidan om Torpagatan satsas på en förskola i samklang med naturen som 
profilerar Göteborg som den hållbara och barnvänliga staden. 

Kommentar:  Kapaciteten i vården i anslutning till området hanteras inte i detalj-
planen. Frågan om hur problem ska behandlas lämnas vidare till 
ansvarig organisation.  

  Frågan om trygghet i stadsdelen har studerats och gällande teorier 
tillämpats.  

  Synpunkterna som fokuserar på barnperspektivet noteras. Staden 
har ett intresse av att erbjuda boendemiljöer till olika typer av fa-
miljer, däribland barnfamiljer. En förskola i samklang med naturen 
är en bra idé.  

Övriga 
Bertil & Maj-Britt Abrahamsson, Smörslottsgatan 84 

Abrahamsson tycker inte att Björkekärr ska förtätas och att skogområden ska tas i anspråk för 
höghus. Trafiken från och till Östra sjukhuset kommer att störa mycket.  

Kommentar: Efterfrågan på bostäder i Göteborg är stor och staden behöver 
kompletteras med cirka 2 000 bostäder per år. En del av denna ut-
byggnad kommer, enligt översiktsplanen, att ske inom befintlig be-
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SÄNDLISTA SAMRÅDSKRETS 
 
 

Kommunala nämnder och bolag m.m. 

Fastighetsnämnden 
Göteborg Energi Fjärrvärme AB 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Göteborg Gatu AB 
Göteborg Vatten 
Idrotts- och föreningsnämnden 
Kretsloppsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalsekretariatet 
Miljönämnden 
Namnberedningen 
Park- och naturnämnden 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsnämnden Härlanda 
Stadskansliet, att: Lars Eriksson 
Trafiknämnden 
 
Statliga och regionala myndigheter 

Business Region Göteborg AB 
Lantmäterimyndigheten i Göteborg 
Luftfartsverket 
Länsordningspolisen 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Posten Meddelande 
TeliaSonera AB 
Västfastigheter, Distrikt Göteborg 
Västtrafik AB 
Vattenfall AB 
 

Sakägare 

Se separat fastighetsförteckning 
 
Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, 
boende m.m. 

Hyresgästföreningen i Västra Sverige 
 
Övriga 

Bostads AB Poseidon 
Föreningen Göteborgs koloniträdgårdar 
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan 
HSB Boprojekt Väst AB 
Kvarnströms Arkitektkontor AB 
Liljewall Arkitekter AB 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
Radar Arkitektur & Planering AB 
Thörnqvist & Partner AB 
Torpa odlarförening 
Isaksson Bygg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




