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Utställningsutlåtande III 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 16 november 2010 § 389 att ställa ut detaljplaneförslaget. 
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning på Stadsbyggnadskontoret och på 
Kulturhuset Kåken, Härlanda Park Härlanda under tiden 2012-01-11—2012-02-07. 

Planförslaget har under samma tid sänts till berörda nämnder, styrelser och föreningar 
enligt bifogade lista över samrådskrets. 

Sammanfattning 
Inkomna yttranden från kommunala nämnder och bolag, tio till antalet, berör i huvudsak 
miljön kring förskolan och trafikmiljön för gående till och från kollektivtrafikknutpunk-
ten vid Östra sjukhuset. I övrigt finns inget kvarstående synpunkter från kommunala 
nämnder och bolag, annat än önskemål om redaktionella ändringar och förtydliganden 
av hur planbestämmelserna är tänkta att tolkas.  

Från de statliga och regionala myndigheter som har yttrat sig har två inget att kommen-
tera då deras verksamhet inte berörs, en påpekar att avtal måste slutas innan planen an-
tas. Lantmäterimyndigheten har önskemål om ett förtydligande av hur planbestämmel-
serna är tänkta att tolkas samt en korrigering av en beteckning på plankartan. Länssty-
relsen, som svarar för statens samlade syn i planärendet, anser att planen kan accepteras 
och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas 

Sakägare och boende är kritiska, bland annat till trafikförslaget och på det sätt det ger 
upphov till mer trafik, mer ljud och nya potentiellt osäkra trafikmiljöer. Vidare riktas 
kritik mot att planförslaget är överexploaterat, bostadsbebyggelsen som innebär att ut-
blickar från befintliga bostäder förändras, minskat solinfall på fastigheterna och ökad 
insyn från nya bostäder. Hos somliga finns en oro för de ägna fastigheterna kan påver-
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kas av sprängningsarbete som sker i samband med en eventuell byggnation inom plan-
området.  

Flera sakägare har anfört att de avser att kräva ersättning för det fall att detaljplanen 
antas. Stadsbyggnadskontoret anser inte att detaljplanen innebär någon ersättningsskyl-
dighet för kommunen. 

Ändringar i förslaget till detaljplan 

Planbeskrivningen har endast reviderats marginellt för att förtydliga intentionerna med 
förslaget avseende planbestämmelser e1, e2 och e3 (se sidan 7 första stycket).                                                        

                                                                                                                                                   
På plankartan har en redaktionell ändring gjorts under rubriken Administrativa bestäm-
melser där fastighetsbeteckningen Sävenäs 747:88 har ändrats till Sävenäs 747:184. 
Liknande ändring av fastighetsbetäckning har gjorts i genomförandebeskrivningen. 
Samtidigt har de ekonomiska konsekvenserna för tomträttshavaren till Sävenäs 83:7 
reviderats. (Se genomförandebeskrivningen).  
 

Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen inte 
innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny utställning. 

Kvarstående synpunkter som inte tillgodosetts 

Efter utställningen har Stadsbyggnadskontoret gjort en samlad bedömning av vilka re-
missinstanser, sakägare, bostadsrättsinnehavare etc. som har framfört synpunkter under 
planeringsprocessens skede och som inte fullt ut blivit tillgodosedda. 
 
Av de kommunala, regionala och statliga remissinstanserna har inga kvarstående syn-
punkter som inte fullt ut tillgodosetts, se kommentar till deras respektive yttrande.  
 
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 §. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats i följande sammanställning. Synpunkterna finns 
i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden ställer sig positivt till planförslaget, vilket möjliggör en rejäl 
tillkott av bostäder, med övervägande del hyresrätt, i ett attraktivt läge i staden. Dessutom 
kommer kablifieringen av den luftburna 130 kV kraftledningen innebära en förbättring av boen-
demiljön för många boende i stadsdelen. 

Kommentar: SBK noterar yttrandet.  

2. Göteborg Energi Fjärrvärme AB vill informera om följande: småhusområdet på 
västra sidan av Torpagatan kan försörjas med fjärrvärme från befintligt nät i nordöstra 
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delen av Ellösgatan. Det andra området kan försörjas från fjärrvärmenätet i Stabbegatan 
och förslaget är att komma in i området via gångvägen mellan fastigheterna Stabbegatan 
95 och 97. 

Kommentar: Informationen noteras och delges exploatörerna. 

3. Göteborg Energi Gothnet AB har inger att erinra mot planförslaget. Gothnet är in-
tresserade av att bli informerade längre fram i planarbetet angående schakter, el-, och 
fjärrvärmeanslutning m.m. De kan då förlägga rör och leverera bredband, IT-tjänster, 
om intresse finns. De har en del optokablar och rör i närheten av programområdet. 

Kommentar: Informationen noteras och delges exploatörerna. 

4. Göteborg Nät AB har inget att erinra men vill förtydliga att det är Göteborg Energi 
Nät AB som avser ansöka om ledningsrätt för transformatorstation och ledningsrätt för 
högspänningskablar inom kvartersmark. 

Kommentar: Genomförandebeskrivningen ändras i enlighet med yttrandet. 

5. Lokalnämnden framför att f.d Lokalförsörjningsnämndens och f.d. lokalförvaltning-
ens synpunkter på rubricerat planförslag i yttrande till utställningsomgång II 2009-05-06 
– 2009-06-09 kvarstår: 
”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 för-
skolan bör tomtstorleken anpassas till minst 1 000 m²/avdelning.  

Vidare finns ett behov av flertalet parkeringsplatser för korttidsparkering avskilt från 
genomfartstrafiken 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 avdel-
ningar behöver antalet parkeringsplatser för personalen också utökas. Dessutom innebär 
exploateringen enligt planen att biltrafiken på Torpagatan kommer att öka vilket ställer 
krav på ökad säkerhet på gångvägar till hållplatser för kollektivtrafik.” 

Kommentar: Antalet avdelningar regleras inte av detaljplanen liksom fördelningen 
av bostäder och förskola inom det aktuella kvarteret. SBK bedömer att en accepta-
bel trafiksituation kan skapas och att tillskottet av nya förskoleplatser är angeläget.  

6. Miljönämnden framför att deras sammanvägda bedömning utifrån de förutsättningar 
som presenterats i senaste utställningsförslaget är ett tillstyrkande av planförlaget. Detta 
gäller under förutsättning att synpunkterna nedan beaktas.  

Det är positivt att nya bostäder skapas i ett område med närhet till arbetsplatser och god 
kollektivtrafik. Rekreationsmöjligheterna är stora. Dock finns risk för bullerstörningar 
från helikoptertrafiken. Miljönämndens tillstyrkande bygger på att helikopterplattan 
flyttas på det sätt som förutsätts i utställningshandlingen.  

• Riktvärdet 45 dB maxbullernivå inomhus bör alltid eftersträva och planbestäm-
melses nivå 50 dB bör enbart användas vid bostadslokaliseringar där det är 
mycket svårt att nå ner till 45 dB.  

• Höga krav måste ställas på byggnaders utformning avseende val av fasad, föns-
ter, ventilationsdon och annat som har betydelse för ljudisoleringen. Vid dimen-
sionering av ljudisoleringen är det viktigt att utgå från helikopterbullers karaktär 
och välja fönster som frekvensmässigt klarar helikopterbuller. Hänsyn ska tas till 
den mest bullrande helikoptertypen. Mer specifika bullerutredningar kommer att 
behöva utföras i bygglovskedet. 
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• Innan inflyttning sker är det viktigt att kontrollera att bostäderna är tillräckligt 
ljudisolerade. Representativa kontrollmätningar av ljudnivåer bör ske i bygglov-
skedet, både avseende helikopterbuller och vägtrafikbuller. Även bullersituatio-
nen på förskolegården bör följas upp i bygglovskedet. 

• Planbestämmelsen om skydd från vägtrafikbuller bör formuleras så att sovrum-
men placeras mot bullerdämpad sida. 

Kommentar: SBK noterar synpunkterna och informerar exploatörerna om vikten av 
att prioritera en god ljudmiljö i projektet.  

7. Göteborg vatten har inget att erinra mot förslaget. 
 
8. Park- och naturnämnden har i tidigare yttrande tillstyrkt förslaget men påpekar att 
på den väg de boende kommer att gå för att nå kollektivtrafiken vid 1:ans ändhållplats, 
längs sjukhusets parkering, saknar trottoar. Vid projektets genomförande ska förskolan, 
om den utökas från två till fem avdelningar, få en tillräckligt stor gård. 

Kommentar: SBK delar nämndens syn på en säkrare trafikmiljö för fotgängare och 
framför synpunkten till Trafikkontoret som ombeds beakta den i deras framtida ar-
bete. Förskolans slutgiltiga utformning hanteras i bygglovsskedet där den yttre mil-
jön bedöms.  

9. Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra under förutsättning att tillgäng-
lighet för räddningstjänstens räddningsfordon är tillfredställande samt att vatten för 
brandsläckning ordnas i enlighet VAV P83.  

Kommentar: SBK noterar yttrandet.  

10. Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda, tillstyrker detaljplan för bostäder vid Torpa-
gatan under förutsättningen att hänsyn tas till allergiförskolan som ligger inom planom-
rådet, att bulleråtgärder som föreslås genomförs samt att säkerheten för fotgängare ses 
över.  

Förvaltningen anser att byggnationen ger ett gott tillskott på tillgängliga och centrala 
bostäder. Stadsdelen har ett behov av fler tillgängliga bostäder eftersom en stor del av 
befolkning är äldre och allt fler bor hemma längre. Staden som helhet har behov av fler 
bostäder i centrala lägen och har som mål att bygga genom förtätning av staden. Bostä-
derna enligt plan kan därmed utgöra ett gott tillskott både för stadsdelen och för staden 
som helhet. Förvaltningen anser även att det är positivt med blandad upplåtelseform av 
bostäder. Med fler bostäder ökar underlaget för den kommersiella servicen i området. 

Enligt den utredning som har gjorts håller sig bullret från vägtrafiken, med något undan-
tag, inom Boverkets normer. Störningar från helikoptertrafiken sker vid få tillfällen och 
kan därför accepteras enligt samma tolkning. Området kommer att påverkas av buller 
men förvaltningen kan inte göra någon annan bedömning av Boverkets gränsvärden än 
vad Stadsbyggnadskontoret har gjort. Bebyggelsen kan därför accepteras utifrån buller-
situationen, under förutsättning att de bullerdämpande åtgärder som anges i detaljplanen 
vidtas.  

Om planen antas försvinner en del av skogen som lekplats för barn i området. Inom om-
rådet planeras för lekplatser och utanför planområdet, öster om Stabbegatan, finns en 
stor lekplats som ska rustas upp i samband med genomförande av detaljplan. Samman-
taget anses planen ta vara på barnperspektivet.  

Inom området för planen ligger en allergisanerad förskola som kan komma att drabbas 
negativt av genomförandet av plan. Därför är det viktigt att byggnationen genomförs 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Utställningsutlåtande 5 (27) 

med hänsyn till pågående verksamhet och att det förs en dialog mellan exploatörerna 
och förskolan Torpet. Runt förskolan ligger idag ett skogsparti som fungerar som en 
buffertzon mot dammen m.m. Förvaltningen trycker därför hårt på att så mycket som 
möjligt av skogen lämnas kvar för att skydda under tiden som bostäderna byggs och 
som skydd även i framtiden. Det är positivt att förskolan Torpet ges möjlighet att ex-
pandera. Eftersom den tunga trafiken kommer att öka på Torpagatan är det viktigt att 
säkerheten kring förskolan prioriteras. Det är bland annat ont om parkeringsplatser vid 
förskolan vilket kan ställa till med problem vid hämtning och lämning.  

I dagsläget finns det inte någon gångväg från hållplatsen Östra sjukhuset till förskolan 
vilket hänvisar gångtrafikanter till körbanan. Förvaltningen menar att det är av högsta 
vikt att en gångbana prioriteras innan planen genomförs eftersom att det är troligt att 
den tunga trafiken kommer att öka i omfattning.  

Förvaltningen är positiv till att området byggs med moderna och miljöanpassade meto-
der. Det är även positivt att utveckla områden som redan har god tillgång till kollektiv-
trafik. För att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt alternativ framöver krävs dock att 
trafiksäkerheten till och från hållplatserna säkras.  

Kommentar: SBK noterar yttrandet och framför synpunkterna till respektive an-
svarvarig förvaltning.  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

11. Lantmäterimyndigheten i Göteborg har följande synpunkter på plankartan: 

I området väster om Torpagatan uppfattas planbestämmelserna e1 för sig och e2 till-
sammans med e3 vara två alternativa lösningar, vilket innebör att de inte kan gälla sam-
tidigt. Detta är något som bör förtydligas. 

I genomförandebeskrivningen finns en felskrivning under rubriken Fastighetsplan. Plan-
förslaget förutsätter att Sävenäs 83:7 utökas med Sävenäs 747:184, inte med del av Sä-
venäs 747:88. Felskrivningen berörande samma ändamål upprepas i plankartans be-
stämmelser under rubriken ”Administrativa bestämmelser” – upphävandet borde också 
gälla Sävenäs 83:7 och inte Sävenäs 747:88. 

Om avsikten är att upphäva fastighetsplanen (1480K-II-6069) som reglerar hela mark-
remsan söder om den västra delen av planområdet, så borde även nämnd fastighetsplan 
upphävas för Sävenäs 83:13.  

I övrigt vidhåller lantmäteriet de synpunkter som framfördes i yttrandet från 2009-06-
08. Det har noterats att en bestämmelse (x2) ”marken ska vara tillgänglig för allmänhe-
ten dygnet runt i syfte att medge passage mellan punkterna A och B” ligger oavgränsad 
inom område med byggrätt. Ett säkerställande av denna rätt genom servitutsbildning bör 
därmed inte ske förrän byggnation genomförts. 

           Kommentar: SBK har justerat planbeskrivningen enligt yttrandet och förtydligar avsikten                         
           med planbestämmelserna e1, e2 och e3. Väster om Torpagatan planeras cirka tjugo rad-

hus/parhus/småhus i en lägre skala, maximalt två våningar. Varje bostad kan få en liten, 
halvprivat gård i anslutning till en gemensam entrégata centralt i området. Husen byggs 
samman i grupper med tre till fem bostäder i varje grupp och mellan dessa grupper finns 
möjlighet att passera genom det som utifrån uppfattas som en ganska tät bebyggelse. De 
planbestämmelser som reglerar detta är e1, e2 och e3. Avsikten med e1 är att den gäller för 
hela kvarteret – bostäder och förskola. Bestämmelsen e2 begränsar hur små tomter som 
kan göras. Om bostäder byggs i kvarteret träder e3 in och ser till att det inte går att bygga 
för stora hus på tomterna eftersom andra tänkbara alternativ är villatomter med tvåvå-
nings friliggande bostadshus. Ändrig av fastighetsplan berör inte fastigheten Sävenäs 
83:13 på grund av att den del av fastigheten (markremsan) som ändras till bostadsända-
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mål ligger bara på fastigheten Sävenäs 83:12. På plankarta i ”Administrativa bestäm-
melser” har ändrats från fastigheten Sävenäs 747:88 till Sävenäs 747:184. 

  
12. Luftfartsverket meddelar att de inte har några synpunkter mot planförslaget efter-
som Luftfartsverket inte har några anläggningar för flygtrafiktjänst placerade så att de 
berörs av planförlaget. 

13. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och 
nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen befarar inte att riskintresse enligt miljöbal-
ken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, 
att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte aktas, att strandskydd enligt 7 kap. mil-
jöbalken upphävs i strid med gälande bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämplig 
med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. 

Kommunen har efter utställning 2 tagit fram en uppdaterad bullerutredning avseende 
buller från ambulanshelikopter, daterad 2011-09-12. Utredningen konstaterar att rikt-
värden för ekvivalenta nivåer för flygbuller klaras, De maximala bullernivåerna är där-
emot mycket höga. Enligt Boverkets Allmänna råd 2009:1, Flygbuller i planeringen, 
behöver dock inte hänsyn tas till de maximala nivåerna vid planering av bostäder i an-
slutning till helikopterflygplats avsedd för räddnings- och sjukvårdsrelaterad verksam-
het, under förutsättning att riktvärdena för ekvivalenta nivåer klaras. Med hänsyn till 
detta och övriga ingripandegrunder, som nämns ovan, har Länsstyrelsen ingen erinran 
över planförslaget. 

Länsstyrelsens yttrande har bilagts planhandlingarna, se bilaga. 

Kommentar: SBK noterar yttrandet.  

14. Trafikverket meddelar att planen inte berör deras intressen och att de därför inte har 
några synpunkter på planförslaget. 

 

15. Vattenfall eldistribution AB yrkar på att avtal avseende nedgrävning av 130 kV- 
kabeln ska vara tecknat innan planen antas, samt att de önskar ta del av planen när så 
skett. 

Kommentar: Ett sådant avtal mellan Fastighetskontoret och Vattenfall är under 
upprättande. Beslut om beviljad koncession togs av Energimarknadsinspektionen 
2009 12 10. SBK noterar yttrandet och vidarebefordrar till Fastighetskontoret och 
byggherrarna. 

Sakägare 

16. Tomträttshavare, Sävenäs 83:12 framför sitt absoluta nekande till föreslagen plan 
och åberopar all tidigare insänd dokumentation. Om byggande sker kommer skadestånd 
att utkrävas för alla olägenheter.  

Vad kommer ske med den stenmur som löper en bit upp från Torpagatan? Hur kan man 
planera för 2-6 våningshus som placeras så att solens åtkomst försvinner större delen av 
dagen? Förslaget har ingen förankring hos de närboende och det har inkommit skrivel-
ser mot förlaget sedan första dagen. Slopa förslaget. 

Kommentar: SBK har under program- och planarbetet genomfört ett stort antal 
tekniska utredningar för att belysa konsekvenserna för bland annat buller, solljus 
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och trafik. Beträffande förändringar av solinfall till befintliga fastigheter anses de 
vara acceptabla för områden med motsvarande läge i staden.                                

17. Tomträttshavare, Sävenäs 80:1 motsätter sig planerad utbyggnad av rubricerat om-
råde kring Torpagatan enligt handlingar . De främsta skälen är: 

• Drastiskt ökat buller och trafikintensitet för befintliga och nya boende. 

• Direkt fara för dagisbarn (och skolbarn som går till skolan) att vistas vid denna 
nu så starkt trafikerade gata. 

• Planerad byggnation avviker från traditionell bebyggelse alltför mycket. 

• Planerna är mycket kortsiktiga och tar mycket lite hänsyn till Östra Sjukhusets 
framtida planer på utbyggnad. 

• Förslaget att kraftigt förändra områdets historiskt gröna karaktär (strider mot vi-
sionen av det hållbara Göteborg) och formandet av ett samhälle där man inte tar 
hänsyn till framtida generationers behov av samverkan mellan bostads- och na-
turmiljö är i grunden olämpligt.  

Kommentar: SBK har under program- och planarbetet genomfört ett stort antal 
tekniska utredningar för att belysa konsekvenserna för bland annat buller, solljus 
och trafik. Beträffande buller så utsätts de flesta fastigheter för ljudnivåer under 
Naturvårdsverkets riktvärden. I de fall de överskrids kommer lokala åtgärder (bul-
lerplank e.d.) att uppföras. 
Lokalförvaltningen som ansvarar för förskolans miljö har varit delaktiga i planar-
betet och är tillfreds med planförslaget. Närheten till Torpagatan anses inte vara ett 
problem för den verksamhet som bedrivs eller kommer att bedrivas på förskolan.  
Västfastigheter som ansvarar för Östra sjukhusets miljö har varit delaktiga i 
planarbetet och är tillfreds med planförslaget. Trafiklösningen ligger i linje med de-
ras planer för framtiden.  
Förslaget ligger i linje med Översiktsplanen som baseras på ekologiska, ekonomis-
ka och sociala målsättningar. Dessa målsättningar omfattar bland annat just framti-
da generationers behov av en god stadsmiljö som både stimulerar ett aktivt socialt 
liv och erbjuder rekreativa miljöer på nära avstånd till bostaden.  

18. Tomträttsägare, Sävenäs 81:1 motsätter sig byggnation enligt rubricerad plan och 
förordar nollalternativet. På västra sidan kan förskolan byggas ut och använda hela om-
rådet. Tomträttsägaren motsätter bestämt dagvattenavrinning genom infiltration från 
marken på västra sidan av Torpagatan. Den ligger som högst ca 5 meter över fastigheten 
och skulle förvandla gräsmattan till sankmark. 

Planen är för hårt exploaterad i ett område som är kraftigt bullerstört. 

Det saknas visioner för den goda bostadsmiljön med mänskliga kontakter. 

Information saknas om flerbostadshus på västra sidan som nämns under rubriken ”Par-
kering”. För att kunna lämna yttrande behöver fler uppgifter lämnas. Enligt plankartan 
är området prickat och betecknat x2 – marken ska vara tillgänglig för allmänheten att 
passera. Hur ska det se ut och fungera? 

Den ökade trafiken som den kommande genomfartsgatan förbi sjukhuset medför måste 
tas med i bullerberäkningarna. Det är oacceptabelt att flera byggnader utsätts för 
>55 dB(A). 

Det tas ej hänsyn till befintliga boenden och daghem och förslaget medför buller, luft-
föroreningar och mer trafik. 
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Omistliga naturvärden går förlorade, kvar blir en brant och mörk norrsluttning. 

Trafikökningen är för lågt räknad, de planerade bostäderna kommer ha lika högt bilin-
nehav som vi i området och den nya genomfartens trafikökning måste räknas in. 

Planförslaget saknar trygga områden för gemenskap liksom platser att dra sig undan för 
större barn och ungdomar.  

Stora nivåskillnader medför behov av busstrafik uppför nya lokalgatan, vilket ger ännu 
mer trafik. 

Planförslaget redovisar inte ökade luftföroreningar och konsekvenserna därav. Barn är 
känsligare än vuxna. 

Kommentar: SBK har under program- och planarbetet genomfört ett stort antal 
tekniska utredningar för att belysa konsekvenserna för bland annat buller, solljus 
och trafik. Beträffande buller så utsätts de flesta fastigheter för ljudnivåer under 
Naturvårdsverkets riktvärden. I de fall de överskrids kommer lokala åtgärder (bul-
lerplank e.d) att uppföras. 
Vid exploatering ska det dagvatten som genereras inom fastigheten tas om hand på 
sådant sätt att det inte orsakar besvär för omgivningen. Detta säkerställs i bygg-
lovsskedet.  
Den parkeringsnorm som tillämpas begränsar antalet parkeringsplatser inom plan-
området. Med tanke på den goda kollektivtrafik som finns inom gångavstånd från 
bostäderna anses de trafikberäkningar som utförts vara tillfredställande. Någon 
busstrafik på den nya lokalgatan upp i området kommer inte tillåtas. 
I samband med de utredningar som har gjorts avseende trafikmiljön har föränd-
ringarna i luftmiljön bedömts. Den ökning av trafik som ett genomförande av pla-
nen medför innebär inte att några av de riktvärden som finns för lokala eller natio-
nella luftmiljön överskrids.  

19. Tomträttshavare, Sävenäs 81:2 motsätter sig utbyggnad av rubricerat område kring 
västra Torpagatan i den omfattning som föreslagits.  

En byggnation så nära befintliga fastigheter kommer sannolikt under själva byggtiden, 
med sprängnings- och grävarbeten, medföra skador på våra byggnader som är kring 60 
år.  

Hur har man genomfört solstudierna? Om nya byggnader skall placeras enligt förslaget 
kommer dessa att skuggas av befintliga träd.  

Hur har beräkningarna från buller och utsläpp från bilar genomförts? Enligt uppgift 
skall det öppnas för genomfart över parkeringen på Östa Sjukhuset. Detta kommer na-
turligtvis att kraftigt öka trafiken från Björkekärr ned mot E20. Dvs befintliga fastighe-
ter, som inte har modern bullerdämpning och ventilationsrening kommer att få en vä-
sentligt försämrad situation jämfört med nya bostäder.  

Enligt uppgift finns planer för utbyggnad av sjukhusets verksamhet på Torpa koloniom-
råde. Det förfaller då märkligt att bygga en väg, enligt punkten ovan, som går igenom 
sjukhusområdet.  

Enligt förslaget skall verksamheten på det allergisanerade dagiset Torpet byggas ut. 
Detta rimmar dåligt med att samtidigt anlägga en genomfartgata precis utanför dörren.  

Eftersom vår fastighet ligger betydligt lägre jämfört med planerat område kommer vår 
gräsmatta att förvandlas till sankmark om man inte tar hand om dagvatten utan låter det 
ske genom infiltration.  
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Det finns oklarheter i beskrivningarna vad som får byggas på västra sidan vilket gör att 
man kan befara att det plötsligt blir flerbostadshus i flera våningar.  

Kommentar: Vid byggnation ansvarar entreprenören för att det arbete som utförs 
inte påverkar intilliggande fastigheter negativt. Frågan hanteras således till senare 
skede.  
SBK har under program- och planarbetet genomfört ett stort antal tekniska utred-
ningar enligt gällande normer och praxis för att belysa konsekvenserna för bland 
annat buller, solljus och trafik. Slutsatserna av dessa utredningar är att den miljö 
som tillskapas är acceptabel. 
Västfastigheter som ansvarar för Östra sjukhusets miljö har varit delaktiga i 
planarbetet och är tillfreds med planförslaget. Trafiklösningen ligger i linje med de-
ras planer för framtiden.  
Lokalförvaltningen som ansvarar för förskolans miljö har varit delaktiga i planar-
betet och är tillfreds med planförslaget. Närheten till Torpagatan bedöms inte vara 
ett problem för den verksamhet som bedrivs eller kommer att bedrivas på försko-
lan.  
Vid exploatering ska det dagvatten som genereras inom fastigheten tas om hand på 
sådant sätt att det inte orsakar besvär för omgivningen. Detta säkerställs i bygg-
lovsskedet.  

20. Tomträttshavare, Sävenäs 83:2 framför följande aspekter som bör beaktas: 

Husen ligger fortfarande för nära befintlig bebyggelse. 

Förslaget är överexploaterat. Det är nu planerat för att bygga cirka 300 lägenheter totalt 
sett. Antalet lägenheter är väsentligt fler i jämförelse med det inledande förslaget. 

Omfattande geologiska undersökningar krävs för att säkerställa befintlig bebyggelses 
säkerhet skydd från skador. 

Bullersituationen från motortrafiken är besvärande redan idag. Nu planeras för en för-
dubbling av trafiken och till det skall adderas eko från de nya huskropparna och att det 
mesta av den ljuddämpande vegetationen försvinner. Vägen ligger 1 meter från vår 
tomtgräns. Nya byggnader konstrueras för att stå emot buller medan befintliga som lig-
ger närmare vägen lämnas därhän. 

Buller från helikoptertrafik kommer att öka när ljudet studsar mot huskroppar istället för 
bullerdämpande vegetation. 

Vistelsen i trädgården kommer att försämras väsentligt med en fördubbling (tredubb-
ling) av avgaserna. 

Kraftledningen skall grävas ned utmed Torpagatan några få meter från vår trädgård. 
Vilka spänningsfält skapar en kraftledning av denna dimension? 

De nya lägenheterna kommer att få fri insyn rakt ner i vår trädgård och rakt in vårt hus, 
pga stora höjdskillnader. På berget mitt framför vårt hus är det dessutom inritat en 
gångväg som ger alla gående full insyn ner i vår trädgård och in i huset.  

Kommentar: SBK har genomfört studier av bland annat stadsbilden utöver de tek-
niska utredningarna och har tillsammans med de involverade förvaltningarna funnit 
att avståndet mellan befintlig och föreslagen bebyggelse är att betrakta som normal.  
Omfattningen av exploateringen prövas kontinuerligt under planprocessen och har 
anpassats utifrån de synpunkter som har inkommit.  
Vid byggnation ansvarar entreprenören för att det arbete, t.ex. sprängningsarbete, 
som utförs inte påverkar intilliggande fastigheter negativt. Frågan hanteras således 
i samband med bygglov och exploatering och anses tillräckligt utredd och beskri-
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ven i planskedet.  
Ljudmiljön har utretts och visar att de riktvärden som Naturvårdsverket anger för 
biltrafik i samband med planering för nya bostäder inte överskrids. När det gäller 
ljud från helikoptertrafiken kommer den föreslagna bebyggelsen att skärma av 
spridningen så att bostäderna vid väster om planområdet får en bättre ljudmiljö än i 
dagsläget.  
Boendemiljön utmed Torpagatan kommer inte att försämras på grund av den tra-
fikökning som ett genomförande av planförslaget innebär. Ökningen av avgaser le-
der inte till att några riktvärden överskrids.  
Kraftledningens markförläggning utgör ej någon risk för närboende. Den sträck-
ning som är anges i koncessionsansökan ligger i parkstråket mellan byggnaderna 
runt Hagforsgatan och Rönnängsgatan.  
Det går inte att utesluta att de nya medborgarna som bosätter sig i de föreslagna 
bostäderna kan få viss insyn i närliggande trädgårdar och bostäder. De negativa 
konsekvenserna av detta anses dock uppvägas av fördelarna som ett genomförande 
av planförslaget innebär. 

21. Tomträttshavare, Sävenäs 83:7, Vi har köpt en fastighet med upplysning om att 
västra sidan om Torpagatan inte ska bebyggas pga värdefull fauna. Detta var helt avgö-
rande för vårt beslut av investering, eftersom vi månar om ostördhet och integritet i vårt 
boende. Planförslaget angränsar direkt till vår tomt vilket vi motsätter oss helt. Förslaget 
försämrar inte bara vår boendekvalité utan även rekreationsvärden i området. Nybygg-
nation i området är inget vi misstycker till; tvärtom kan vi se många fördelar, men det 
måste naturligtvis hanteras varsamt i ett unikt område som detta. 

Vi vill å det bestämdaste protestera mot planerna att: 

• Anlägga ett nytt bostadsområde (västra Torpagatan) på grund av insyn, skugg-
ning och ringa avstånd till befintliga uteplatser. Vi skulle dessutom få insyn i 
vårt sovrum med tillhörande balkong. Skuggning från radhusen kan göra ute-
plats och odlingar otjänliga. Naturområdet mellan Ellösgatan och förskolan är 
dessutom en populär tummelplats för områdets barn och en välbehövlig spillra 
natur i vår annars så tättbebyggda stad. Ett rikt fågelliv uppehåller sig där och 
dessutom har en eller flera rävar siktats under de senaste åren. Husen runt Ellös-
gatan är från 1940 och 1950-talen och unika i sin utformning och planläggning, 
denna homogenitet bör bevaras för framtida generationer. 

• Anlägga en tillfartsväg från övergången på krönet vid Torpagatan. Trafikintensi-
teten är i dagsläget på tok för hög och har efter våra efterforskningar ökat radi-
kalt under de senaste åren. Bullernivåerna är redan idag för höga och hastighets-
gränsen respekteras inte. Detta går inte i linje med Göteborgs stads bullerpolicy. 
Alla Ellösgatans trädgårdar vetter emot Torpagatan – med ytterligare ökad trafik 
skulle dessa bli obrukbara. Det unika allergidagiset samt koloniträdgårdarna bör 
också besparas från ökade luftföroreningar. Korsningen som används av våra 
barn på väg till skogen, Härlanda Tjärn, lekplatser, skola o.s.v. skulle dessutom 
bli farlig och oöverskådlig med påfartsvägar från olika håll. Nedsmutsning och 
föroreningar skulle öka, vilket är ytterst olämpligt mitt i ett bostadsområde och 
uppehållsplats för småbarn. 

• Antalet bostäder. Inte minst av den redan tidigare nämnda trafikökningen. Det 
innebär även ökat tryck på buss linje 17 (som redan är överfull), i planen finns 
inget om utökad kollektivtrafik. Ett mindre antal bostäder utformade med känsla 
för naturen och med låg höjd samt en tillfartsväg öster eller norr ifrån skulle vara 
ett välkommet tillskott till området. Den låga höjden är viktig för att inte föran-
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leda skuggning mot fastigheterna på Ellösgatan samt att förstöra vyn därifrån. 
Sluttningens stigar mellan Stabbetorget och Torpagatan används av flitigt och 
det vore sorgligt om man inte värnade om att spara stråken intakt. Att utöka den 
befintliga förskolan till 5 avdelningar är inte bara oftast pedagogiskt olämpligt 
utan bidrar till en olämplig trafikmiljö med än fler hämt- och lämningar. 

Om planerna fortskrider kommer vi att begära ersättning för: 

• Ökade bullernivåer genom den ökade biltrafiken samt ev. ekofenomen för heli-
koptertrafiken. Upprättande av bullerplank mot Torpagatan samt nybyggnatio-
nen väster om Torpagatan.  

• Plantering av tujahäck eller liknande längs med två sidor av tomten för att för-
hindra insyn, vägdamm och buller.  

• Installering av isolerande fönster och ev. justeringar av ventilationen som detta 
medför. 

• Flyttning av uteplats.  

• Värdeminskning på fastigheten.  

• Besiktning före och efter sprängning.  

• Sättningar och sprickor till följd av bygget.  

• Vid skuggning av planerade solpaneler.  

• Övriga olägenheter som kan uppstå under byggnadsfas och nedgrävning av led-
ning. 

Förslag vid nybyggnation i området: 

Begränsning av exploateringen av västra sidan av Torpagatan genom att inskränka ny-
byggnationen till att omfatta endast de tre huskropparna som ligger längst från Torpaga-
tan, för att inte störa befintlig bebyggelse. Husen måste också hamna på en marknivå 
och höjd som inte generar omgivningen, till skillnad från befintlig plan alltså. Prioritera 
eko- och lågenergihus för ett hållbart boende i linje med den gröna omgivningen. Den 
intilliggande Waldorfskolan samt förskolan är utformad efter dessa principer och här 
skulle en värdefull samverkan vara möjlig. Begränsning av exploateringen av östra si-
dan av Torpagatan genom att inskränka nybyggnationen till att omfatta ett mindre antal 
hus där våningshöjden inskränks så att bergets silhuett bibehålls. Tillfartsväg till bo-
stadsområdet på östra sidan bör ansluta från annan väg än Torpagatan. Erforderlig utök-
ning av kollektivtrafiken. Anläggning av gångväg/trottoar till hållplatsen Östra sjukhu-
set från Torpagatan. Utöka belysningen längs ovanstående väg. Spara träd och vegeta-
tion i hög grad längs sluttningen mot Stabbetorget-Torpagatan. 

Kommentar: SBK har under program- och planarbetet genomfört ett stort antal 
tekniska utredningar enligt gällande normer och praxis för att belysa konsekven-
serna för bland annat buller, solljus och trafik. Slutsatserna av dessa utredningar är 
att den miljö som tillskapas är acceptabel. 
Det går inte att utesluta att de nya medborgarna som bosätter sig i de föreslagna 
bostäderna kan få viss insyn i närliggande trädgårdar och bostäder. De negativa 
konsekvenserna av detta anses dock uppvägas av fördelarna som ett genomförande 
av planförslaget innebär. 
Ljudmiljön har utretts och visar att de riktvärden som Naturvårdsverket anger för 
biltrafik i samband med planering för nya bostäder inte överskrids. När det gäller 
ljud från helikoptertrafiken kommer den föreslagna bebyggelsen att skärma av 
spridningen så att bostäderna vid väster om planområdet får en bättre ljudmiljö än i 
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dagsläget.  
Boendemiljön utmed Torpagatan kommer inte att försämras på grund av den tra-
fikökning som ett genomförande av planförslaget innebär. Ökningen av avgaser le-
der inte till att några riktvärden överskrids. 
Dimensioneringen av kollektivtrafiken regleras av Västtrafik och Trafikkontoret. 
Om efterfrågan ökar i och med fler boende i stadsdelen kommer självklart utbudet 
att anpassas. Frågan hanteras dock inte i detaljplan. Yttrandet skickas till Trafik-
kontoret för kännedom.  
 

22. Tomträttshavare, Sävenäs 83:8, Vi refererar till tidigare yttranden, 2005-10-01 och 
2007-06-06, angående den planerade bebyggelsen och vidhåller att det inte går att förtä-
ta på det sätt som är tänkt utan att både människor och miljö tar stryk. 

Området ovanför Torpagatan var ju för ett antal år sedan avsett för en enda fastighet. Då 
ansågs miljön unik och de vackra klippformationerna och träden skulle bevaras till varje 
pris. Huset skulle "smygas" in. Hur kommer det sig då att det nu är legalt att spränga 
klipporna, hugga ner träden och förstöra strövområdet och bygga stora kolosser? I en 
skrivelse från Örgryte-Härlanda 2011-05-24 talas det om att ”Östra Sjukhuset kommer 
att bygga ut inom det snaraste bl.a. nytt barnsjukhus. Vi som bor här börjar känna oss 
riktigt instängda. Alla skador som kan tänkas förorsakas oss i samband med ev. bygg-
nation, kommer vi att kräva ersättning för.” 

Vi hänvisar också till Mark Isitts intervju i GP 2012-02-01 med nytillsatte stadsarkitek-
ten Björn Siesjö där det beskrivs hur misshandlat Göteborg blivit de sista decennierna, 
vilket vi instämmer i. Vi önskar verkligen att Björn Siesjö tar sig en titt på detta område 
innan det blir helt förstört. 

Vi ser fortfarande fram emot att få behålla den miljö som denna stadsdel planerades för 
och som gjorde att vi en gång valde att bosätta oss här. 

Kommentar: SBK har genomfört studier av bland annat stadsbilden och har till-
sammans med de involverade förvaltningarna funnit att den förslagna markan-
vändningen har så stora fördelar för staden att de negativa konsekvenserna som det 
innebär att ta obebyggd mark i anspråk uppvägs. Även i detta förslag ska bebyggel-
sen anpassas till naturen så att den bevaras där det är möjligt.  
Vid byggnation ansvarar entreprenören för att det arbete, t.ex. sprängningsarbete, 
som utförs inte påverkar intilliggande fastigheter negativt. Frågan hanteras således 
i samband med bygglov och exploatering och anses tillräckligt utredd och beskri-
ven i planskedet.  

23. Tomträttshavare, Sävenäs 83:10 samma yttrande som nummer 22. 

Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 22. 

 

24. Tomträttshavare, Sävenäs 83:11, anser att förslaget är otillräckligt genomtänkt och 
tillåter en alltför hög exploateringsgrad. Utredningen som gjorts anser vi är till mycket 
stora delar inaktuell; data om bl.a. buller, trafikmängder, infrastruktur och kommunal 
service baseras på en utredning från 2007. Bland annat anser man att tillgången på kol-
lektivtrafik i området är god; i dagens läge är stombuss 17 så full att den ofta tvingas 
köra förbi hållplatser i rusningstrafik eftersom det inte finns plats för fler passagerare. I 
förslaget finns ingenting nämnt om utbyggnad av kollektivtrafiken. Vidare beskriver 
man en "outnyttjad kapacitet inom skola och barnomsorg" vilket för oss boende med 
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barn i området känns som ett hån, är man då medveten om att Rosendalsskolan (i vars 
upptagningsområde samtliga hus på Torpagatans östra sida skulle komma att hamna) 
saknar kapacitet att ta emot de barn som i nuläget bor i dess upptagningsområde (per-
sonlig kommunikation med Liselotte Hakeberg, områdeschef skola i Örgryte-
Härlanda)? Det finns en planerad utbyggnad av Rosendalsskolan som ligger 2-3 år 
framåt i tiden, men den är anpassad efter det antal barn som i nuläget bor i området. I 
förslaget finns inget nämnt om utbyggnad av grundskolor i området. 

Vi kräver att förslaget ändras enligt följande: 

Husen utmed Torpagatans östra sida minskas till antal och framför allt höjd. Både husen 
på tre och på sju våningar kommer att skapa en situation med oacceptabel insyn skugg-
ning. Området har en unik karaktär, stora delar byggt under 50-talet, som är värd att 
bevara. Detta i kombination med ökade bullernivåer gör att vi inte kommer att kunna 
vistas i vår trädgård.  

Husen på Torpagatans västra sida minskas till antalet. Våra barns lekområde i buskaget 
invid förskolan kommer helt att försvinna enligt det nuvarande förslaget. 

Tillfartsvägen till området på den östra sidan av Torpagatan byggs österifrån, och inte 
från Torpagatans krön. Våra barn måste på sin väg till skola och lekplats gå över Torpa-
gatan vid det s.k. övergångsstället strax innan daghemmet, och redan nu är säkerheten 
låg här eftersom det inte är ett regelrätt övergångställe, och eftersom bilarna från Östra 
Sjukhuset accelererar precis här. Hastighetsgränserna efterlevs i låg utsträckning. Vi 
kräver att säkerheten vid detta övergångsställe beaktas, utifrån att trafikmängden kom-
mer att öka efter byggnationen, och att man inte belastar det ytterligare genom att låta 
all trafik till de nya husen på östra sidan av Torpagatan passera just här.  

Inför en eventuell byggnation på båda sidor av Torpagatan har vi följande krav:  

Den bullermätning som gjorts 2007 har visat att gränsvärden överstigs på Torpagatans 
västra sida, och man har planerat att åtgärda detta för de nya husen som kommer att 
ligga invid daghemmet. Dock har befintlig bebyggelse utmed Torpagatan lika höga be-
räknade bullernivåer, och för oss är det självklart att även vi som redan bor här och i 
allra högsta grad kommer att påverkas av bullret, också förses med ett bullerplank, som 
då givetvis måste löpa utmed hela Torpagatans västra sida. Detta plank skall finansieras 
av kommun/byggherre, inte av oss boende.  

De nya husen som skall byggas på Torpagatans östra sida skall enligt förslaget ligga en 
bit upp i skogsbacken. Vid byggnation här kräver vi att träden som växer mellan det 
planerade området och Torpagatan bevaras, insynen i våra hus och trädgårdar kommer 
annars att bli fullkomligt oacceptabel. Träden har fått växa här sedan området anlades 
på 50-talet och är en mycket viktig del av områdets karaktär. Man talar om närheten till 
naturen som en av fördelarna med området, då är det också självklart att man inte sköv-
lar skogsbacken ned emot Torpagatan i samband med byggnationen, utan att de höga 
träden bevaras.  

Vidare blir det helt nödvändigt med trottoar från Torpagatan fram till hållplatsen vid 
Östra Sjukhuset, där säkerheten redan nu är otillräcklig. Speciellt vintertid, när snövallar 
gör vägen in emot Östras parkering än smalare, är det inte säkert att gå här. Bilarna är 
inte beredda på gående i körbanan, detta trots skylten "Kör sakta, gående på körbana" 
som satts upp inne på Östras parkering. Här måste belysningen också förbättras, det 
känns osäkert att gå här i mörker, avseende såväl trafik- som personsäkerhet.  

Inför sprängningarna som ingår i byggnationen kräver vi noggrann utomstående besikt-
ning av våra hus. Besiktningen skall upprepas efter byggnation eller om synliga sätt-
ningar j sprickor uppstår. De skador som kommer att uppstå kräver vi full ersättning för. 
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Vi kräver också full ersättning för skador på fastighet eller trädgård som uppstår under 
arbetet med nedgrävningen av högspänningsledningen. 

Vi som bor här och har våra barn lekande i trädgårdar som vetter ut mot Torpagatan 
undrar hur ni kommer att resonera kring de ökande luftföroreningarna som blir en nöd-
vändig konsekvens av den ökande trafiken?  

Kommentar: Dimensioneringen av kollektivtrafiken regleras av Västtrafik och Tra-
fikkontoret. Om efterfrågan ökar i och med fler boende i stadsdelen kommer själv-
klart utbudet att anpassas. Frågan hanteras dock inte i detaljplan. Yttrandet skickas 
till Trafikkontoret för kännedom. 
Ett genomförande av planförslaget har både positiva och negativa konsekvenser för 
bland annat buller, stadsbild, trafikmiljö och insyn. De studier och utredningar som 
har genomförts visar dock att de positiva överväger de negativa.  
Planförslaget innebär att idag obebyggd mark tas i anspråk. SBK bedömer dock att 
de friytor som finns kvar tillgodoser de förväntningar som är rimlig att ställa i rela-
tion till områdets läge i staden.  
Trafikkontoret ansvarar för att trafikstrukturer och trafikmiljöer svara mot aktuella 
krav. Den detaljerade utformningen av trafikmiljön hanteras i ett senare skede.  
De riktlinjer som finns för trafikbuller i samband med planläggning för bostäder 
anger olika nivåer för tillkommande och befintlig bebyggelse. Inget av riktvärdena 
för befintlig bebyggelse överskrids.  
Ett område med natur sparas mellan Torpagatan och föreslagen bebyggelse.  
Vid byggnation ansvarar entreprenören för att det arbete, t.ex. sprängningsarbete, 
som utförs inte påverkar intilliggande fastigheter negativt. Frågan hanteras således 
i samband med bygglov och exploatering och anses tillräckligt utredd och beskri-
ven i planskedet.  
Boendemiljön utmed Torpagatan kommer inte att försämras på grund av den tra-
fikökning som ett genomförande av planförslaget innebär. Ökningen av avgaser le-
der inte till att några riktvärden för luftkvaliteten överskrids. 

25. Fastighetsägare, Sävenäs 83:13, emotsätter sig byggnationen på grund av att vår 
utsikt kommer försämras ifrån sovrummet, arbetsrummet, vardagsrummet samt från 
våningen ovanför med stor balkong mot öst och från hela vår tomt. Förslag kommer att 
innebära att istället för ett skogsparti ha höga hyreshus som största blickfång, dessutom 
kommer vi ha mängder av boendes i lägenheter blickandes ner mot oss. Detta är för oss 
helt oacceptabelt. 

Om detta program går igenom kommer vi att begära skadestånd samt att fastigheten 
ersätts fullt ut för eventuell värdeminskning samt täckning för samtliga i fastigheten 
boendes kostnader relaterat till denna avflyttning, även ersättning för skattekonsekven-
sen av husförsäljningen kommer att krävas av er. Som vi ser detta arbetar ni tydligen 
med skygglappar påsatta, där ni enbart tar hänsyn till byggnadsstyrelsen, byggherrar och 
framtida hyresgäster. Åsikter från de boende i området förringas av er på ett skamligt 
sätt. 

Förslaget tar inte hänsyn till befintliga förhållanden på en enda punkt och inte heller till 
oss som bor här.  

Lite andra aspekter: 

På vår tomts östra sida har vi odlingar av bärbuskar, potatis samt grönsaker vindruvor 
etc. i växthus. Med er tilltänkta byggnation blir dessa odlingar som gör oss självförsör-
jande i 6 månader helt värdelösa då era byggnader helt och delvis kommer att skugga 
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dessa, resultat av odlingarna kommer att bli obefintliga. Hur ser skuggbildningen ut den 
1e februari då frösättning sker i vårt växthus, hur ser det ut den 1e mars? 

Dessutom har vi varit i kontakt med olika myndigheter och förtaget Din-el för att pro-
ducera elektricitet på fastigheten med solceller, denna energi skall matas in på nätet i 
överskott på sommarhalvåret, överskottet återförs sedan kostnadsfritt på vinterhalvåret. 

Vi vill för all framtid ha ersättning för den energiförlust fastigheten drabbas av pga. 
skuggning samt ersättning för lampor och utrustning för att åstadkomma ett liknande 
klimat som innan. 

På er bekostnad skall vår fastighet besiktigas före och efter denna påtänkta byggnation. 
Byggnationerna kommer att medföra sprängningar, detta har skett tidigare för östra 
Sjukhusets räkning med omfattande skador på en del hus bl.a. vårat. Om ytterligare 
sprängningar utförs kan även t.o.m. rasrisk föreligga. 

Vår fastighet genomgår för närvarande en renovering där vi just nu har bytt samtliga 
fönster, till treglas isoler-fönster. Detta för att minska bullret från den idag ökande trafi-
ken från både fordon och helikoptrar. Vi har nu en acceptabel ljudnivå inomhus. Om 
ljudnivån ökas efter en byggnation både för ökad trafik och ekoeffekter från helikoptrar 
m.m. kommer vi att begära ersättning för ytterligare ljudisolerande nya fönster. 

Närmiljön kommer naturligtvis att påverkas av mer nedsmutsning, sämre luft m.m., 
detta vill vi också ha ersättning för. Beträffande elledningen som skall grävas ner kom-
mer vi kräva ersättning för all olägenhet detta innebär för oss.  

Beträffande liv och hälsa samt vad strålningen ytterligare kan förändra. Vi kräver kom-
plett strålningsmätning både före och efter omläggningen. 

Sedan är det ytterst besynnerligt att ni vid er presentation använder er av mycket ål-
derstigna kartor som inte är aktuella och innehåller flera direkta felaktigheter beträffan-
de bebyggelsebar mark och allmänningar. 

Kommentar: Förslaget påverkar de befintliga bostädernas utsikt i olika grad. För-
slaget har justerats så att påverkan är rimlig och acceptabel i relation till områdets 
läge i staden.  
Det går inte att utesluta att de nya medborgarna som bosätter sig i de föreslagna 
bostäderna kan få viss insyn i närliggande trädgårdar och bostäder. De negativa 
konsekvenserna av detta anses dock uppvägas av fördelarna som ett genomförande 
av planförslaget innebär. 
Vid byggnation ansvarar entreprenören för att det arbete, t.ex. sprängningsarbete, 
som utförs inte påverkar intilliggande fastigheter negativt. Frågan hanteras således 
i samband med bygglov och exploatering och anses tillräckligt utredd och beskri-
ven i planskedet.  

26. Tomträttshavare, Sävenäs 83:14, skriver i sitt yttrande att om detta program går 
igenom kommer de att begära skadestånd samt att fastigheten ska ersättas fullt ut för 
eventuell värdeminskning samt täckning för samtliga i fastigheten boendes kostnader 
relaterat till denna avflyttning, även ersättning för skattekonsekvensen av husförsälj-
ningen kommer att krävas. 

Förslaget tar inte hänsyn till befintliga förhållanden på en enda punkt och inte heller till 
boenden.  

På er bekostnad skall vår fastighet besiktigas före och efter denna påtänkta byggnation. 
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Byggnationerna kommer att medföra sprängningar, detta har skett tidigare för östra 
Sjukhusets räkning med omfattande skador på en del hus. Om ytterligare sprängningar 
utförs kan även t.o.m. rasrisk föreligga. 

Vår fastighet genomgår för närvarande en renovering där vi just nu byter till treglas-
isolerfönster för att minska bullret från den ökande trafiken från både fordon och heli-
koptrar. Om ljudnivån ökas efter en byggnation både kommer ersättning att begäras 
ytterligare ljudisolerande nya fönster. 

Närmiljön kommer naturligtvis att påverkas av mer nedsmutsning, sämre luft m.m, detta 
vill vi också ha ersättning för, liksom för den olägenhet flytten av elledningen kommer 
att innebära. Vi kräver komplett strålningsmätning både före och efter omläggningen. 

Sedan är det ytterst besynnerligt att Stadsbyggnadskontoret använder sig av mycket 
ålderstigna kartor som inte är aktuella och innehåller flera felaktigheter beträffande be-
byggelsebar mark och allmänningar. 

Kommentar: Vid byggnation ansvarar entreprenören för att det arbete, t.ex. spräng-
ningsarbete, som utförs inte påverkar intilliggande fastigheter negativt. Frågan han-
teras således i samband med bygglov och exploatering och anses tillräckligt utredd 
och beskriven i planskedet. 

27. Tomträttshavare, Sävenäs 85:2, är fortsatt negativa till planen med följande moti-
vering: 

• En drastiskt ökad exploatering har skett utan att hänsyn tagits till områdets käns-
lighet eller beaktat den negativa påverkan detta får ror de som bor i det planera-
de områdets omedelbara närhet. 

• En drastisk påverkan av boendemiljön vid Bovallstrandsgatan 22-32 

• Genom väsentligt ökad skuggning av östliga sidan av fastigheterna med påföljd 
att de boende tvingas att vistas på den påtagligt mer bullriga sidan av fastighe-
terna. 

• Soltimmar begränsas påtagligt varvid anlagda terrasser och uteplatser inte kan 
nyttjas. 

• Insyn i fastigheterna blir inträngande. 

Där över innebär planförslaget en ökad genomfartstrafik.  Biltrafiken och därmed rikt-
värden for maximalljudnivå om 70 dB(A) vid uteplats uppfylls inte for boende på Bo-
vallstrandsgatan.  

Vi vill att den planerade byggnationen förläggs längre norrut vilket skulle lämna den 
södra delen av skogen orörd och medföra mindre negativa effekter avseende kuggning, 
insyn och person/trafik genomströmning på Bovallstrandsgatan. De södra delarna av 
programmet skulle utgå. 

Byggnadsnämnden, under processen 2008-08-26 och enligt beslut som var enhälligt, 
återremitterade ärendet med uppmaning att beakta de närboendes och SDN Härlanda 
synpunkter i synnerhet gällande närhet till nuvarande byggnation på Bovallstrandsgatan. 
Citat från protokollet: 

Det har från de närboende framkommit ett antal kompromissförslag på 
den tilltänkta exploateringen av området. Vi tycker dessa förslag bör un-
dersökas vidare för att hitta en bra lösning i området. Vi tycker att de hus 
som ligger nära den idag befintliga bebyggelsen bör utgå, och det bör 
istället undersökas om det är möjligt att öka våningarna på några av de 
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andra husen för att behålla exploateringsgraden. Det är också viktigt att 
de tilltänkta exploatörerna får möjlighet att delta och ge sina synpunkter 
på vad som är möjligt att genomföra. Mot bakgrund av detta yrkar vi: att 
återremittera ärendet för ett fortsatt arbete enligt direktiven ovan. 

Enligt plankartan är fortfarande kortaste avstånd mellan husfasad på Bovallstrandsgatan 
och föreslagen bebyggelsen ca 28meter med en höjdskillnad på l 8-19meter samt till 
trevåningsbebyggelse om knappt 40meter med en höjdskillnad på 22meter, vilket kom-
mer att innebära betydande insyn i befintliga fastigheter på Bovallstrandsgatan. Solstu-
dier har enligt Planbeskrivningen (utställningshandling III) visat att de nya flerbostads-
husen innebär ökad skuggning på husen vid Bovallstrandsgatan under sommarhalvåret. 
Man argumenterar att påverkan bedöms som liten eftersom den större delen av tomtytan 
ligger åt väster. Samtliga fastigheter från Bovallstrandsgatan 22-32 har köket beläget 
mot Bovallstrandsgatan i ostlig riktning. Därmed kommer betydande skuggning från 
nybyggda huskroppar att uppstå i det utrymme som är mest frekvent utnyttjad under den 
berörda delen av dygnet. Flera av fastigheterna har även anlagt uteplatser åt öster för att 
kunna utnyttja morgonsolen sommartid vilka således ej längre kommer att kunna vara 
användbara. Skuggning från fasta och, enligt den nya plankartan, tvärställda huskroppar 
är definitivt inte att likställa med den vegetation som nu råder i vårt område och som 
genomsläpper en del ljus. 

Den planerade utbredningen av cykelbanan framför våra uteplatser mot Torpagatan 
kommer att medföra ytterligare försämring då grönskan måste minskas, som idag har en 
bullerdämpande effekt. I utredningen nämns bullerplank som ersättning för berörda fas-
tigheter som en bullerdämpande åtgärd för att kompensera minskad grönska.  

Planen innebär skuggning och insyn öster om befintlig bebyggelse och hänvisar de bo-
ende till uteplatser mot Torpagatan, väster om, där miljön (buller och avgaser) också 
markant kommer att försämras jämfört med dagens redan höga nivåer.  

Återigen hänvisas man till uteplatser på framsidan av våra fastigheter samtidigt som det 
i samma rapport konstateras att bullernivån överskrider riktvärden på 70dBa!!! Är det 
rimligt? 

Sammantaget anser vi att detaljplanen påtagligt kommer att försämra vår boendemiljö 
på båda sidor av våra fastigheter. Vi vill åter understryka att den nya planen med fortsatt 
alltför hög exploateringsgrad otillräckligt behandlat våra synpunkter eller Byggnads-
nämndens uppmaning att undersöka möjliga lösningar på ett konstruktivt sätt. Vi är 
mycket kritiska till stadsbyggnadskontorets nya förslag. Det finns alternativ, sänk ex-
ploateringsgraden och flytta delar av byggnationen norrut. Västtrafik planerar att öppna 
upp för spårvagnstrafik från Östra sjukhuset via Munkebäckstorget direkt mot Korsvä-
gen. Det gör att man har mycket att vinna på att lägga nybyggnationen längre norrut. 
Samtliga hus som ligger nära befintlig byggnation, mellan Stabbegatan och fastigheter-
na på Bovallstrandsgatan 22-32, bör utgå vilket är den gemensamma uppfattningen hos 
de boende. 

Kommentar: SBK har utfört studier och utredningar för att bedöma konsekvenserna 
av planförslaget. Förslaget förändrar endast måttligt solinfallet till de befintliga bo-
städerna.  Förslaget har successivt justerats under planprocessen så att påverkan för 
närboende är rimlig och acceptabel i relation till områdets läge i staden. 
Det går inte att utesluta att de nya medborgarna som bosätter sig i de föreslagna 
bostäderna kan få viss insyn i närliggande trädgårdar och bostäder. De negativa 
konsekvenserna av detta anses dock uppvägas av fördelarna som ett genomförande 
av planförslaget innebär. 
Bullerplanket som ska uppföras öster om Torpagatan kommer att skapa en ljudmil-
jö som är acceptabel för de bostadsfastigheter som berörs.  
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28.  Tomträttshavare, Sävenäs 85:3, samma yttrande som nummer 27. 

Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 27. 

29. Tomträttshavare, Sävenäs 85:4, samma yttrande som nummer 27. 

Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 27. 

30. Tomträttshavare, Sävenäs 85:5, samma yttrande som nummer 27. 

Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 27. 

31. Tomträttshavare, Sävenäs 85:6, samma yttrande som nummer 27. 

Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 27. 

32. Tomträttshavare, Sävenäs 85:7, vill med anledning av fortsatta planer för byggna-
tion vid Torpagatan har vi följande att erinra:  

Föreslagen detaljplan har samma omfattning och medför samma försämring för vår bo-
endemiljö som tidigare förslag. 

Vi vill understryka att den nya planen med fortsatt alltför hög exploateringsgrad otill-
räckligt behandlat våra synpunkter, ej heller SDN Härlanda/Örgryte samt byggnads-
nämndens synpunkter och uppmaning om en försiktigare exploatering, där de södra de-
larna utgår. 

• Den nya bebyggelsen medför en väsentligt ökad trafik på Torpagatan med bety-
dande bullerökning för flertalet fastigheter på Bovallstrandsga-
tan/Hunnebostrandsgatan 

• I detaljplanen planeras för gång/cykelväg till Stabbetorget, avstånd ca 350 m. Vi 
anser att flödet av boende i det nya området snarare kommer använda våra gator 
för att komma till närmaste busshållplats, Bovallstrandsgatan, avstånd ca 250 m, 
samt dessutom med kortare restid till Göteborgs centrum. Detsamma gäller för-
stås cykeltrafiken. Våra gator lämpar sig definitivt inte för någon form av trafik-
ökning. 

• Västtrafik planerar öppna upp för spårvagnstrafik från Östra sjukhuset via Mun-
kebäckstorget direkt mot Korsvägen. Det gör att man har mycket att vinna på att 
lägga nybyggnationen längre norrut. 

• Våra gators läge i omedelbar närhet till nybyggnationen kommer att öka belast-
ningen på en redan nu besvärlig parkeringssituation. Bovallstrandsgatan är en 
återvändsgata, den är smal och erbjuder endast parkering i en färdriktning. Ga-
torna lämpar sig inte för någon form av trafikökning. 

Vi anser att förslaget förstör mycket av de naturvärden som området har. Det finns al-
ternativ! Sänk exploateringsgraden och flytta delar av byggnationen norrut! 

Kommentar: Stadsdelsnämnden ställer sig i det senaste yttrandet positiv till plan-
förslaget under förutsättning att hänsyn tas till allergiförskolan som ligger inom 
planområdet, att bulleråtgärder som föreslås genomförs samt att säkerheten för fot-
gängare ses över. 
Trafikökningen som förväntas ske på Torpagatan ligger inom vad som är rimligt 
för områden med motsvarande läge i staden. I de fall fastigheter utsätts för ljudni-
våer som ligger över de riktvärden som finns kommer lokala åtgärder (bullerplank 
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e.d.) att uppföras.  
Vilken busshållplats som är mest attraktiv för de boende inom planområdet varie-
rar. Vid valet av väg till busshållplats vägs bland annat faktorer som gångavstånd, 
nivåskillnad, trygghet, startpunkt för promenad, målpunkt för resan och behov av 
att utföra ärenden i samband med resan in. Den gångtrafik som genereras förbi be-
fintliga bostäder är dock måttlig och får anses acceptabel.  
Då det inte finns någon koppling mellan Bovallstransgatan och de förslagna gator-
na inom planområdet bedöms trafikökningen utebli. 

33. Tomträttshavare, Sävenäs 85:8, samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32. 

34. Tomträttshavare, Sävenäs 85:9, i allt väsentligt samma yttrande som yttrande nr 27. 

Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 27. 

35. Tomträttshavare, Sävenäs 86:1, samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32. 

36. Tomträttshavare, Sävenäs 86:2, samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32. 

37. Tomträttshavare, Sävenäs 86:4, samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32. 

38. Tomträttshavare, Sävenäs 86:5, samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32. 

39. Tomträttshavare, Sävenäs 86:6, samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32. 

40. Tomträttshavare, Sävenäs 86:7, samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32. 

41. Tomträttshavare, Sävenäs 86:8, samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32. 

42. Tomträttshavare, Sävenäs 87:1, samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32. 

43. Tomträttshavare, Sävenäs 87:2, samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32. 
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44. Tomträttshavare, Sävenäs 87:4, samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32. 

45. Tomträttshavare, Sävenäs 88:11, samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32. 

46. Tomträttshavare, Sävenäs 88:12, samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32. 

47. Tomträttshavare, Sävenäs 88:13, samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32. 

48. Tomträttshavare, Sävenäs 88:14, samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32. 

49. (45) Riksbyggen BRF Göteborgshus 20, hävdar att den planerade bebyggelsen kom-
mer för all framtid att påverka föreningen. Och det är många av våra medlemmar som 
berörs mer eller mindre av den planerade bebyggelsen. Det föreningen är kritisk till är de 
planerade höga lamellhusen i södra delen av planområdet som kommer nära vårt A-hus. 
Många medlemmar upplever dessa höga hus som störande då de framförallt kommer att 
skugga, skymma eftermiddagssolen och förstöra utsikten. Framför allt för boende på för-
sta och andra våningen blir det en påtaglig störning. Då man från föregående planförslag 
ersatt det sydligaste höga lamellhus med en lägre bebyggelse blir anpassningen bättre. 
Många nackdelar som framförts reduceras om ytterligare tre höga lamellhus ersätts med 
en lägre bebyggelse. En lägre bebyggelse skulle bli en anpassning till den befintliga och 
smälta in i området. Genom att förlägga samtliga höga lamellhus i den norra delen och en 
lägre i södra delen når man en del av de fördelar som de boende i området efterfrågar i 
planen. Minskad skuggningen av befintlig bebyggelse, utsikten bevaras, och insynen i 
den befintlig bebyggelse reduceras.  
Emotser att stadsbyggnadskontoret beaktar vår förenings och övriga boendes synpunkter 
och förslag. Med en förtätning som harmoniserar med den omgivande miljön. Även vår 
stadsdelsnämnds yttrande, bör beaktas. Vi känner en viss oro får de omfattande spräng-
ningsarbeten som måste utföras får projektets genomförande. Dessa får inte orsaka våra 
hus någon skada i form av sprickor och framtida sättningar. 

Kommentar: SBK har utfört studier och utredningar för att bedöma konsekvenserna 
av planförslaget. Förslaget förändrar endast måttligt solinfallet till de befintliga bo-
städerna. Utsikten påverkas så tillvida att kraftledningsgatan och vegetationen norr 
om den gångväg som förbinder Stabbegatan med Bovallstrandsgatan ersätts av bo-
stadsbebyggelse. Förslaget har successivt justerats under planprocessen så att på-
verkan för närboende är rimlig och acceptabel i relation till områdets läge i staden. 
Vid byggnation ansvarar entreprenören för att det arbete, t.ex. sprängningsarbete, 
som utförs inte påverkar intilliggande fastigheter negativt. Frågan hanteras således 
i samband med bygglov och exploatering och anses tillräckligt utredd och beskri-
ven i planskedet.  
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Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

50. Bostadsrättsinnehavare I, Stabbegatan 99, anser till stor besvikelse att det nya 
planförslaget inte skiljer sin nämnvärt från det förra. Vi har haft synpunkter på byggpla-
nerna tidigare. Vi anser fortfarande att den planerade bebyggelsen ligger alltför nära den 
befintliga bebyggelsen på Stabbegatan och att området blir alltför hårt exploaterat. Åt-
minstone de två sydligaste husen bör strykas helt. Att ni tagit bort ett hus ovanför Bo-
vallstrandsgatan blir ingen förbättring för oss på Stabbegatan. Det har ju dessutom till-
kommit ett hus alldeles vid knuten på Stabbegatan 95, där det tidigare var en föreslagen 
parkering. Detta är helt oacceptabelt. 

Vår förhoppning är att hela det planerade området förskjuts längre norrut, närmare Östra 
sjukhuset. Då skulle det nya området bli mer som en egen enhet mellan Stabbegatan 
med sina trevåningshus och Bovallstrandsgatan med sina radhus och villor. 

Det är tragiskt att ett grönområde måste skövlas för att bygga bostäder. Det är vårt när-
område som förstörs. Vi som bor har får försämrad närmiljö och med det försämrad 
livskvalitet. Alla är väl numera medvetna om naturens betydelse för människan. I en 
artikel i Göteborgs-Posten 201 0-10-29 om det röd-gröna samarbetet i Göteborg talas 
det om ett "trädplanteringsprogram för att motverka växthuseffekten (24 miljoner kro-
nor under mandatperioden)". I artikeln sägs också att miljö- och klimatfrågor är viktiga. 
Vi anser att byggplanerna går helt emot dessa uttalanden. I stället för att skövla träd och 
sedan plantera nya borde man låta befintlig skog vara i fred. 

Kommentar: SBK har utfört studier och utredningar för att bedöma konsekvenserna 
av planförslaget. Förslaget förändrar endast måttligt solinfallet till de befintliga bo-
städerna då avståndet till de nya bostäderna är mer än 28 meter och nivåskillnader-
na är gynnsamma. Utsikten påverkas så tillvida att kraftledningsgatan och vegeta-
tionen norr om den gångväg som förbinder Stabbegatan med Bovallstrandsgatan 
ersätts av bostadsbebyggelse. Förslaget har successivt justerats under planproces-
sen så att påverkan för närboende är rimlig och acceptabel i relation till områdets 
läge i staden.  

51. Bostadsrättsinnehavare II, Stabbegatan 81, protesterar bestämt mot all ny bebyg-
gelse mellan Torpagatan och Stabbegatan. Det grönområde vi har där är mycket bety-
delsefullt för vår närmiljö och för Göteborg, grönområden är stadens lungor. Bygg istäl-
let på de områden, där naturen redan är fördärvad. 

Som det nu är, är Björkekärr ett lugnt område, där man känner sig trygg. En förtätning 
innebär alltid att det blir mer kriminalitet. 

Infrastrukturen klarar inte av denna ytterligare belastning. Problem finns redan idag när 
man kör in mot centrum vid Redbergsplatsen. För några år sedan drog man in en fil vid 
Redbergsplatsen. Vid rusningstid, på morgonen, börjar ofta kön in mot centrum redan 
vid Munkebäckstorget. Nybyggnation kommer att innebär ökat tryck. Även vår buss, nr 
17, står i denna kö. Att vi istället kör ut på leden vid Munkebäcksmotet, är ingen lös-
ning. Det finns ytterligare en propp vid Tingstadstunneln. 

Kommentar: SBK inser att närmiljön förändras om planförslaget genomförs. I de 
avvägningar som görs mellan förtätning i halvcentrala delar i relation till perifera 
lägen är det förstnämnda att föredra, vilket framgår av översiktsplanen. Att förtät-
ningen innebär mer kriminalitet saknar grund.  
Trafikkontoret som är delaktiga i planprocessen är medvetna om att trafiksituatio-
nen i Göteborgs östra stadsdelar stundom kan vara intensiv. Det är dock att föredra 
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att förtäta i lägen med god kollektivtrafik och möjligheter att transportera sig per 
cykel jämfört med att bygga i perifera lägen.  

52. Bostadsrättsinnehavare III, Stabbegatan 87B, anser att träden som försvinner som 
en följd av exploateringen har en viktig funktion. De minskar bullret från E20 och järn-
vägen och motverkar luftföroreningar. 

Husen som planeras är för höga och passar ej in i miljön. Låga hus med små lägenheter, 
passande till ungdomar, med rimliga hyror (avgifter) och ingen lyx vore ett bättre alter-
nativ. 

Vi som bor på Stabbegatan hos Riksbyggen betalar i dag under 3 000 kronor i avgift per 
månad, (2-3 rumslägenheter). Intresset att flytta till den tilltänkta nybyggnationen är 
begränsad med tanke på troligtvis tredubbla avgifter (hyror). 

Bygg låghus längs Torpagatan, små lägenheter. Skogen bevaras i stor utsträckning. El-
ledningen behöver ej grävas ned. Mindre markarbeten, billigare. 

Kommentar: Enligt de utredningar som finns kommer den tillkommande bebyggel-
sen att reducera ljudnivån från trafiken på E20 och järnvägen för husen vid Stabbe-
gatan.  
Både placeringen och höjden på bostadshusen har anpassats successivt under plan-
processen för att tillgodose yttranden från närboende. Avståndet till förslagna hus 
är att betrakta som ett acceptabelt avstånd för hus i den här delen av staden.  
Det är upp till bostadsaktörerna som agerar inom planområdet att anpassa kostna-
der och kvalitet till den efterfrågan som finns.  

53. Bostadsrättsinnehavare IV, Stabbegatan 95, motsätter sig förslaget och anser att 
det är felaktigt att försöka ta ut maximal utnyttjande av föreslagen mark. De som bor i 
Björkekärr har valt att bo här för områdets karaktär. Efterfrågar ett mer nyanserat plan-
förslag. En lägre bebyggelse i mindre grupper med öppna ytor emellan. 

Stadsbyggnadskontoret bör studera sakägare, bostadsrättsinnehavare och boendes syn-
punkter och förslag noggrannare. I dessa beskrivs de kvaliteter ett boende här ger och 
även borde ge efter en förtätning av området. Anser att Stadsdelsnämndens yttrande 
borde beaktas bättre.  

I den södra delen i planförslaget där planerad bebyggelsen kommer att ligga närmast 
befintlig bebyggelse är det positivt att höga lamellhus ersatts av en lägre bebyggelse. 
Ytterligare ett eller några lamellhus borde ersättas av annan bebyggelse på grund av för 
litet avstånd till befintlig bebyggelse. Låt öppningen mellan Stabbegatan 93 och 91 vara 
kvar för att ge dessa och bakomvarande hus ett ljusinsläpp och lite fritt framför fönstren. 
Förlägg ytterligare någon lägre huskropp söder om befintlig gångbana. Genom att för-
lägga samtliga lamellhus i den norra delen och låta en lägre bebyggelse klättra upp på 
slänten i södra delen når man en del av de fördelar som de boende i området efterfrågar 
i planen. Dels bevaras delar av grönområdet, minskad skuggningen på befintlig bebyg-
gelse, utsikten försämras mindre, och insynen i den befintlig bebyggelse reduceras. In-
stängdhet, insyn och skuggning är besvärande och hämmande för både boende- och 
livskvaliteten.  

I förslaget förslås att Torpa–Rosendalsgatan förses med en rondell, även förstärkning av 
den i mitt tycke redan breda gc-bana utmed Torpagatan föreslås förstärkas samt uppgra-
dering av gångbana mellan Bovallsstrands- och Stabbegatan. Alla positiva åtgärder. 

Anser att det finns trafikproblemet i dag med genomfartstrafiken över Östra sjukhusets 
parkering. Tidvis är denna del av Torpagatan framför planområdet starkt trafikerad, då 
gatan blivit en genväg för att slippa köerna på E20. Även om man inte rår på problemet 
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med genomfartstrafiken bör Torpagatans förlängning mellan koloniområdet och Östra 
sjukhusets parkering fram till hållplatsen förses med gång- och cykelbana. Som gående 
är man hänvisad till vägkant eller grässlänter om man inte ska gå en omväg via central-
kliniken för att nå hållplatserna. Planförslaget bör kompletteras med en trafikåtgärd för 
de oskyddade trafikanterna på denna del. Även ett farthinder på vägen framför koloni-
området skulle vara hämmande för farten på genomfarttrafiken.  

I planförslaget nämns närhet till goda buss- och spårvagnsförbindelser vid Östra sjukhu-
set om nu meningen är att huvuddelen av de nya Björkekärrsborna ska nyttja kollektiv-
trafiken ska det även vara lätt och säkert att ta sig till den. Då ter sig en gångbana söder 
ut mot Rosendalsgatan inte särskilt attraktiv för de som bor i den norra delen av områ-
det. Då är det norra hållplatsalternativet mer intressant. 

Kommentar: SBK noterar synpunkterna. SBK har genomfört studier av bland annat 
stadsbilden och har tillsammans med de involverade förvaltningarna funnit att pla-
ceringen av byggnader och dess påverkan på intilliggande fastigheter och de boen-
de får anses acceptabel. Under planprocessen har justeringar gjorts i rimlig omfatt-
ning för att anpassa förslaget till de synpunkter som framförts.  
Yttrandet skickas till Trafikkontoret för kännedom. 

54. Bostadsrättsinnehavare V, Stabbegatan 87B, framför att jämfört med det första 
förslaget har två hus tagits bort (ett i taget) för att mildra protesterna. Vi som bor på 
Stabbegatan 87-93 är också drabbade och kan inte acceptera att höga hus placeras fram-
för oss. 

Vi ansluter oss till Harland SDN:s yttrande 2007 och 2008 där de avstyrker byggandet 
av de åtta sydligaste husen. I varje fall måste de tre höga husen tas bort. 

Vi anser inte att vi skall behöva göra avkall på vår boendemiljö till förmån för Posei-
dons hyresgäster, när det finns möjligheter att utöka i andra ändan av området där det 
inte är lika störande. 

Vi kommer att göra vad vi kan för att så långt som möjligt bevara vår boendemiljö. 

Kommentar: SBK noterar yttrandet.  

55. Bostadsrättsinnehavare VI, Stabbegatan 95, framför att vid en sammankomst med 
stadsdelsnämnden och berörda bostadsrattsinnehavare vid Stabbegatan uttalade nämn-
den att man var helt emot en exploatering av skogspartiet mellan Hunnebostrandsgatan 
och Stabbegatan. Vi informerades om att det var första gången samtliga partier varit helt 
eniga i ett omdiskuterat ärende, Då frågan återupptagits av stadsbyggnadskontoret har 
nämnden vidhållit sitt beslut. Vi har alltså hela nämndens stöd i våra protester 

Berget som våra fastigheter är byggda på är ostabilt, Berget är ”snedställt" och har 
många stora och små sprickor och har visat sig ha ringa förmåga att stå emot tyngder. 
Flera sättningar i våra hus har skett. Som exempel kan jag ta min egen bostad, där 
sprickor uppstått i golvet och i väggen i sovrummet.  

Våra bostäder byggdes under första delen av 1950-talet. Efter 2:a världskriget var det 
svårigheter att få lämpligt byggnadsmaterial av olika slag. Murbruket i våra hus innehål-
ler mest sand. Vid de omfattande sprängningar som planeras måste man därför räkna 
med att det kommer att uppstå stora skador på våra hus, som många ligger helt nära där 
sprängningar planeras. 

Jag vidhåller mitt yrkande att någon exploatering ej sker av skogsområdet mellan Hun-
nebostrandsgatan och Stabbegatan – i likhet med stadsdelsnämndens beslut. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Utställningsutlåtande 24 (27) 

Kommentar: Vid byggnation ansvarar entreprenören för att det arbete, t.ex. spräng-
ningsarbete, som utförs inte påverkar intilliggande fastigheter negativt. Frågan han-
teras således i samband med bygglov och exploatering och anses tillräckligt utredd 
och beskriven i planskedet.  
För att säkerställa tunnelns funktion har en planbestämmelse införts.  

56. Bostadsrättsinnehavare VII, Stabbegatan 89, framför att vid en sammankomst med 
stadsdelsnämnden och berörda bostadsrättsinnehavare vid Stabbegatan uttalade nämn-
den att man var emot en exploatering av skogspartiet mellan Hunnebostrandgatan och 
Stabbegatan. Vi informerades om att det var första gången samtliga partier varit eniga i 
ett omdiskuterat ärende. Då frågan återupptagits av stadsbyggnadskontoret har nämnden 
vidhållit sitt beslut. Vi har alltså hela nämndens stöd i våra protester.  

Påtalar problem med sättning. Anser att föreslagen bebyggelse är för hög och ligger för 
nära befintlig bebyggelse. Tycker inte att Poesidon eller Göteborgs kommun kommer 
med bra svar.   

Jag vidhåller mitt yrkande att någon exploatering ej sker av skogsområdet mellan Hun-
nebostrandsgatan och Stabbegatan – i likhet med stadsdelsnämndens beslut.  

Kommentar: Vid byggnation ansvarar entreprenören för att det arbete, t.ex. spräng-
ningsarbete, som utförs inte påverkar intilliggande fastigheter negativt. Frågan han-
teras således i samband med bygglov och exploatering och anses tillräckligt utredd 
och beskriven i planskedet.  

57. Bostadsrättsinnehavare VIII, Stabbegatan 83, motsätter sig byggnationen. Anser 
att processen inte varit demokratisk i avseendet att antalet bostäder ökat istället för att 
minska. Tidigare synpunkter inte blivit åtgärdade, exempelvis vad gäller nedgrävning av 
elektriska ledningarna, breddning av vägen och förslag som löser den ökade trafiken. 
Inte heller några åtgärder mot dålig luft presenteras. En lösning mot dålig luft kan vara 
att plantera fler träd som renar luften. Därför är det ett krav att den lilla skogen bakom 
Stabbegatan bevaras. Skogen är viktig för människors hälsa. Kommunen måste yrka 
avslag på denna nybyggnation. 

Kommentar: Omfattningen av exploateringen prövas kontinuerligt under planpro-
cessen. Antalet bostäder är inte fixerat i planskedet utan fasställs i samband med 
bygglovsansökan.  
SBK anser att det är viktigt att tillkommande bostäder har en så liten klimatpåver-
kan som möjligt. Detta är möjligt bland annat genom att förtäta staden på sådana 
platser som har god kollektivtrafik och närhet till den vardagliga service som män-
niskor efterfrågar. 

58. Bostadsrättsinnehavare IX, Stabbegatan 95, är negativ till exploateringen och stäl-
ler sig bakom Härlanda stadsdelsförvaltning, där samtliga partier är emot förslaget och 
sin granne som påpekat att de geologiska grundförhållandena i närområde är dåliga. 
Känner stark oro över eventuella sättningsskador, vår lägenhet redan nu sättningsskador. 
Har egna erfarenheter av sprickbildningar i den egna bostaden. Vi känner därför stark 
oro över vad som sker om bygget verkligen startar. Vad händer då med våra 
hus/lägenheter? 

Anser inte att det är lämpigt att Björkekärr förtätas ytterligare. Vi är många som bor i 
området för den vackra naturen och för all grönskas skull. Det är orimligt att bygga i vår 
lilla skogsdunge. 

Kommentar: Vid byggnation ansvarar entreprenören för att det arbete, t.ex. spräng-
ningsarbete, som utförs inte påverkar intilliggande fastigheter negativt. Frågan han-
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teras således i samband med bygglov och exploatering och anses tillräckligt utredd 
och beskriven i planskedet.  
SBK inser att närmiljön förändras om planförslaget genomförs. I de avvägningar 
som görs mellan förtätning i halvcentrala delar i relation till perifera lägen är det 
förstnämnda att föredra, vilket framgår av översiktsplanen. 

59. Bostadsrättsinnehavare X, Stabbegatan 91, framför att av publicerad dokumenta-
tion att döma så har inga tidigare synpunkter iakttagits i förslaget. Vi påverkas negativt 
genom ökad insyn, förstörd utsikt m.m. En minskad omfattning (t.ex. ersätta höghusen 
med tvåvånings radhus eller borttagande av husen närmast Stabbegatan) skulle sannolikt 
leda till en större acceptans av projektet.  

Argumentet att 6-7 våningar skulle vara nödvändiga för att få projektet att gå ihop eko-
nomiskt är orimlig, lyckas man inte genomföra planen utan att boendemiljön för oss 
som bor i området påverkas i omfattningen det nu är tal om så skall man inte genomföra 
planen. Den nya bebyggelsen borde begränsas till samma antal våningar som befintlig 
d.v.s. 3-4 alternativt färre lamellhus. 

Björkekärr karaktäriseras idag av sitt naturnära och lugna läge något som är uppskattat 
av oss som bor här tyvärr kommer detta kommer att försvinna om planen fullföljs i nu-
varande omfattning.  

Hänsyn måste även tas i planen till andra projekt som påverkar området (400 lgh i om-
rådet vid Renströmska, 100 student lgh vid studiegången, 60 lgh vid Fräntorpsgatan, 90 
lgh Träkilsgatan, 300 lgh "Nya Munkebäck" osv.) 

Jag bor på Stabbegatan och har förståelse för att det behövs fler bostäder i Göteborg 
men det som föreslås i den senaste planen är för dåligt anpassad till förutsättningarna. 

Kommentar: Förslaget har successivt justerats under planprocessen så att påverkan 
för närboende är rimlig och acceptabel i relation till områdets läge i staden.  
För de som bor på Stabbegatan och har utsikt i riktning på kraftledningen kommer 
utsikten kommer att förändras vid ett genomförande av planförslaget. Förändringen 
anses dock vara acceptabel och uppvägas av de fördelar som planförslaget innebär.  

60. Bostadsrättsinnehavare XI, Stabbegatan 91, anser att byggnationen föreslås på för 
nära avstånd till befintlig bebyggelse. Höjden på husen är för väl tilltagen och området 
kommer att kännas instängt. Vår baksida/balkong kommer att vetta ut mot den kom-
mande byggnationen och enligt skisser i utställningsmaterialet kommer vi bli störda. 
Mitt förslag är att sänka husen i närhet till Stabbegatan och öka avståndet mellan oss. 
Jag motsätter mig det liggande förslaget i avseendet placering av och höjd på husen.  

Kommentar: SBK har utfört studier och utredningar för att bedöma konsekvenserna 
av planförslaget. Förslaget förändrar endast måttligt solinfallet till de befintliga bo-
städerna då avståndet till de nya bostäderna är mer än 28 meter och nivåskillnader-
na är gynnsamma. Utsikten påverkas så tillvida att kraftledningsgatan och vegeta-
tionen norr om den gångväg som förbinder Stabbegatan med Bovallstrandsgatan 
ersätts av bostadsbebyggelse. Förslaget har successivt justerats under planproces-
sen så att påverkan för närboende är rimlig och acceptabel i relation till områdets 
läge i staden. 

61. Bostadsrättsinnehavare XII, Stabbegatan 73, ställer frågan vad är det som skiljer 
det nya förslaget från det föregående? Det har ju gått några år sedan planläggningen 
började och jag minns inte varför nämnden återremitterade ärendet sist det begav sig. 
Vid en titt på planen för husen ser jag ingen skillnad, men det kan ju vara så att jag inte 
upptäcker det. 
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Jag har mycket snabbt ögnat några av textsidorna, men jag hann se att de behöver upp-
dateras på ett par ställen. Helikopterplattan är flyttad och lekplatsen öster om Stabbega-
tan är upprustad, detta skedde för sådär 3 år sedan. 

Kommentar: Planförslaget har förändrats så till vida att ett hus mot Bovallstrands-
gatan har tagits bort och att avståndet mellan ny och befintlig bebyggelse i västra 
delen av planen har ökat. Mot Stabbegatan har ett av Poseidons hus flyttats mot 
norr och lagt ett mindre och lägre hus mot ny lokalgata. Parkeringen har förändrats. 
Helikopterplattans nya läge redovisas på kartorna.  

62. Bostadsrättsinnehavare XIII, Stabbegatan 46, anser att det är fel att totalt skövla 
större delen av naturområdet. Naturområdet är en tillgång för människor i området och 
den kvalitet som lockar boende hit. Flera befintliga hus har en fantastisk utsikt över 
skogsområdet i vilket man nu tänker placera nio höghus. Antalet har utökats från åtta till 
nio, 18-21 m höga byggnader. Fyra av dessa kolosser kommer att ligga mycket nära på 
ca 30-50 meters avstånd.  Nedanför de nio jättehusen kommer ytterligare cirka tio 3-4 
våningshus, väldigt nära varandra. På området skall en infartsgata samt en gata i längd-
riktningen rymmas.  

I detaljplanen påstås att detta inte innebär påverkan på miljön, jag påstår att det gör det. 
Från det bästa möjliga till sämsta tänkbara. Skövling av ett naturområde kan aldrig åter-
ställas eller ersättas. I detaljplanen påstår man sig återställa naturområden – hur skall 
detta gå till då det mesta är bortsprängt och bebyggt? Ersättning skall bestå av några 
extra lekredskap på den lekplats som redan finns i parken, vilket uppfattas som en arro-
gans utan like. 

I detaljplanen påstås också att de ”utblickar” som nu finns från Stabbegatan skall beva-
ras i så stor utsträckning som möjligt. Menar man verkligen att man behåller utsikt och 
utblick genom att ersätta ett orört skogsområde med 18-21 m höga huskolosser, vissa av 
dem alldeles intill våra hus? 

Liggande förslag totalförstör utsikt och utblick och utsätter de närliggande husen för 
skuggning och insyn, speciellt på balkonger och uteplatser. 

På inget annat ställe i Björkekärr ha jag sett ny bebyggelse (1980-90 och 2000-tals) som 
kan jämföras med denna; naturskövling och överexploatering kombinerat med totalt 
negligerande av oss som faktiskt redan bor här och våra önskemål. Anser att Poseidon 
har fått allt för stort inflytande.  

Anser att detaljplanen ska göras om helt, slopa den södra delen i sin helhet och ”förtäta” 
den norra i stället, då skulle man bevara åtminstone den delen av området som ligger 
närmast vårt hus på Stabbegatan orört till glädje även för dem som flyttar till det nya 
bostadsområdet! 

Alltså ännu en gång: Detaljplanen i sin nuvarande form är helt oacceptabel och måste 
göras om! Det bästa och kostnadsfriaste förslaget är nollalternativet (sid 18/18 2007) 

Kommentar: Förslaget har successivt justerats under planprocessen så att påverkan 
för närboende är rimlig och acceptabel i relation till områdets läge i staden.  
För de som bor på Stabbegatan och har utsikt i riktning på kraftledningen kommer 
utsikten kommer att förändras vid ett genomförande av planförslaget. Förändringen 
anses dock vara acceptabel och uppvägas av de fördelar som planförslaget innebär.  
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Övriga 

63. Närboende I (Bovallstrandsgatan 1 B), samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32. 

64. Närboende II (Bovallstrandsgatan 1 C), samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32. 

65. Närboende III (Bovallstrandsgatan 3 A), samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32. 

66. Närboende IV (Bovallstrandsgatan 3 B), samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32.  

67. Närboende V (Bovallstrandsgatan 3 D), samma yttrande som nummer 32 

          Kommentar: se kommentar till yttrande nummer 32. 

68. Närboende VI(Hagforsgatan 24), har följande synpunkter angående dragning av 
den kraftledning som skall grävas ner i vårt område: varför ska den grävas ner längs 
med bäcken i det inhägnade odlingsområdet? Det kommer att minska de redan små od-
lingsmöjligheterna i området. Odlingsområdet är viktigt för vårt område ur ett socialt 
perspektiv.  

Ni som fattar besluten verkar inte förstå vikten av de grönområden som finns i vår när-
miljö. Detta är ett vikigt rekreationsområde för oss i området. Delsjöterrängen ligger en 
halvmil bort tur och retur och det är inte alltid man har tid att ta sig dit. Detta blir då vår 
gröna oas. 

Varför skall ni förtäta redan väl fungerande stadsmiljöer? Varför försämra de möjlighe-
ter att kunna varva ner och ladda om batterierna som finns för oss som redan bor här? 

Varför måste ledningen dras över ängen i riktning mot dammen? Varför kan inte led-
ningen grävas ner under den befintliga gång som finns mellan Torpakolonin och od-
lingslotterna ut mot Torpagatan? Där skulle förmodligen inte åverkan på området bli 
lika stor. Eller anses den vara för farlig för att få placeras där? 

Jag kan inte heller förstå varför radhus måste byggas väster om Torpagatan. Kan det 
inte räcka att förtäta den östra sidan och låta den västra vara så grön det går. Efterfrågar 
mer hänsyn till oss som redan bor här. 

 
 
 

Karoline Rosgardt 
Planchef 

Emir Aganoivc 
Planarkitekt
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Detaljplan för BOSTÄDER VID TORPAGATAN 
delar av Sävenäs 165:3-4 och 747:88 
inom stadsdelen Sävenäs, SDN Örgryte – Härlanda i Göteborg 
 
 

SÄNDLISTA SAMRÅDSKRETS 
 
 

Kommunala nämnder och bolag m.m. 

Fastighetsnämnden 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Idrotts- och föreningsnämnden 
Kretsloppsnämnden 
Kulturnämnden 
Lokalnämnden 
Milj- och klimatnämnden 
Namnberedningen 
Nämnden för Göteborg Vatten 
Park- och naturnämnden 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsnämnden i Örgryte - Härlanda 
Stadsledningskontoret 
Trafiknämnden 
Utbildningsnämnden 
 
Statliga och regionala myndigheter 

Business Region Göteborg AB 
Lantmäterimyndigheten i Göteborg 
Luftfartsverket 
Länsordningspolisen 
Länsstyrelsen 
Posten AB 
Svenska Kraftnät 
Skanova Nätplanering D3N 
Trafikverket 
Vattenfall Eldistribution 
Västfastigheter, Distrikt Göteborg 
Västtrafik Göteborgsområdet 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 
Egnahemsbolaget 
Kvarnströms Arkitektkontor AB 
Liljewall Arkitekter AB 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
Radar Arkitektur & Planering AB 
Torpa odlarförening c/o Elisabeth Olsson, Vir-
ginsg 20A, 416 54 Göteborg 
 
För intern uppföljning 

Kristina Eliasson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




