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Redogörelse för programsamråd Bilaga 3
SLUTSATSER OCH RIKTLINJER
Reviderade 2006-02-06

Dessa slutsatser och riktlinjer är reviderade efter programsamrådet och 
ersätter sidorna under denna rubrik i programsamrådshandlingen. Slut-
satserna och riktlinjerna är tänkta som en länk mellan programmet och 
kommande detaljplaner, där riktlinjerna ska fungera som ledning och stöd 
för ställningstaganden i det fortsatta planarbetet.

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

I det befintliga programmet från 2003 gjordes bedömningen att friytorna 
även vid en exploatering skulle vara tillräckliga. I det reviderade program-
förslaget görs samma bedömning, både ur biologisk och ur social syn-
punkt. Minskningen av allmänt tillgängliga grönytor måste dock beaktas 
i kommande detaljplaner.

Grönstruktur
Den sammanhängande grönstrukturen kommer också att påverkas och i 
viss mån brytas upp i mindre delområden. Det är därför viktigt att tillkom-
mande bebyggelse koncentreras för att så mycket som möjligt av gröny-
torna ska kunna påverkas så lite som möjligt.

Det är också viktigt att kommande detaljplaner även omfattar delar av 
grönytorna kring den nya bebyggelsen, för att säkerställa friytor för både 
nya och befintliga bostäder.
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Vid byggnation av nya bostadshus kommer marken att privatiseras och 
möjligheterna att röra sig fritt inom programområdet kan komma att mins-
ka. Det är därför viktigt att gång- och cykelvägar studeras och anläggs så att 
möjligheten att ta sig runt och genom nya bebyggelsegrupper kvarstår.

Odlingslotterna undantas från bebyggelse och kan således vara kvar.

Geoteknik och radon
De geotekniska förhållandena måste utredas innan det går att fastställa hur 
en byggnation skulle kunna genomföras utan risk för sättningar och lik-
nande. En stabilitetsutredning och sondering av jorddjup kan behövas.

Bestämmelser om speciella grundläggningsåtgärder kan komma att behö-
vas i kommande detaljplaner.

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

Dagvatten
Dagvattenhanteringen kan komma att påverkas vid en exploatering, 
främst p.g.a. en ökad andel hårdgjorda ytor som försvårar den naturliga 
infiltrationen.

Möjliga åtgärder är att arbeta med genomsläppliga ytmaterial på vanligt-
vis hårdgjorda ytor, t.ex. gårdar, parkeringsplatser, vissa körytor etc. Ex-
empel på materiallösningar kan vara armerat gräs, genomsläppliga plattor 
eller grusbeläggning istället för asfalt. Det finns också exempel på takut-
formningar, t.ex. med fetväxter, som också bidrar till en bättre hantering 
av dagvattnet lokalt. För att undvika att dagvattnet blir förorenat bör inte 
material som zink eller koppar tillåtas på t.ex. tak. 

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

Ny bebyggelse
Programmet redovisar här principer som bör gälla för utformningen av de 
kommande bostadsområdena. Den reviderade programkartan redovisar i 
stora drag föreslagna bebyggelseområden, hur tillfart kan lösas samt hur 
kopplingarna till befintliga gång- och cykelstråk bör ordnas.

Delarna väster och öster om Torpagatan har olika förutsättningar och prin-
ciperna redovisas var för sig.

Öster om Torpagatan
Området har bra solläge (västersluttning) och detta bör tas tillvara för att 
åstadkomma bra boendemiljöer med trivsamt lokalklimat.

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

Sluttningen och höjdpartierna bedöms generellt tåla högre hus, t.ex. punkt-
hus, skivhus och/eller lamellhus i 3-7 våningar. Husens höjd kan markera 
och tydliggöra terrängens skiftningar.

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

I områdets mittersta del bör högre hus i 4-6 våningar kunna accepteras 
och i den norra delen, längre från befintliga bostäder, bör bebyggelse i 4-7 
våningar kunna prövas.

De föreslagna husen längs Torpagatan har strukits p.g.a. problem med 
insyn, skuggning, buller och terränganpassning.
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Området måste vara genomsläppligt för allmän gång- och cykeltrafik och 
passager till och från grönytorna måste möjliggöras.

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

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

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

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

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

Med nedanstående utformningsprincip som utgångspunkt, bedöms om-
rådet öster om Torpagatan kunna innehålla cirka 260-280 lägenheter. Detta 
är dock ingen exakt siffra, utan ska endast ses som ett riktmärke.

Väster om Torpagatan
På Härlandas sociotopkarta redovisas området väster om Torpagatan som 
ett viktigt grönområde för hela stadsdelen, som bl.a. innehåller ytor för od-
ling men även för bollspel, promenader och vila.  Exploateringen bör ske 
återhållsamt här för att de kartlagda värdena inte ska gå helt förlorade.

Det öppna landskapsrummet kring bäcken, inklusive odlingslotterna, un-
dantas från bebyggelse.

I ett mindre område mellan befintliga villor vid Ellösgatan och daghemmet 
bör friliggande småhus, radhus och/eller mindre flerbostadshus i maxi-
malt två våningar kunna prövas. Eventuellt kan suterrängvåningar bli ak-
tuellt på några platser.

Området bör kunna inrymma 10-20 lägenheter i ovan nämnda hustyper. 
Detta är dock ingen exakt siffra, utan ska endast ses som en riktmärke.

Området måste kunna passeras och vara genomsläppligt för gående och 
cyklister som använder gångstråken.

Bebyggelse i maximalt två våningar innebär troligen att husen inte förses 
med hiss. Detta minskar tillgängligheten, men andelen nya bostäder utan 
hiss bedöms vara en liten del av det totala antalet nya lägenheter.

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

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

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

Hänsyn måste också tas till daghemmet som ligger vid Torpagatan. Det 
finns enligt stadsdelsförvaltningen i Härlanda inga planer på utökning av 
verksamheten, men lekgården bör ändå ges utökningsmöjligheter.
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Markägoförhållanden och markanvisning
Den av kommunen ägda marken kommer vid en exploatering delvis att 
övergå till privat ägo. Det är därför viktigt att kommande detaljplaner sä-
kerställer möjligheten att ta sig igenom programområdet på gångvägar 
och gatumark.

Den av Fastighetsnämnden beslutade markanvisningen till HSB Göteborg 
och Bostads AB Poseidon möjliggör att programområdet kan bebyggas 
med både hyresrätter och bostadsrätter. En blandning mellan olika upplå-
telseformer är önskvärt och bör eftersträvas.

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

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

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

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

Trafiksäkerheten längs stadsdelens gång- och cykelvägnät och i korsnings-
punkter med andra trafikslag är viktig att tillgodose och detta kommer att 
bevakas närmare i det fortsatta detaljplanearbetet.

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

Fler boende i stadsdelen ger möjligheter till ett ökat resandeunderlag för 
kollektivtrafiken.

Fordonstrafik
Tillkommande trafik från de nya bostäderna vid Torpagatan uppskattades 
i samrådshandlingen till cirka 500 fordon/årsmedeldygn. Denna siffra har 
ifrågasatts och måste utredas vidare, men Torpagatan bedöms ändå tåla en 
ökning av antalet fordon.

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

Behovet av åtgärder för att dämpa hastigheten för fordon på Torpagatan 
bör studeras i kommande detaljplaner.

Den tillkommande trafiken bedöms inte förändra bullernivåerna hörbart, 
d.v.s. ökningen ligger troligen under 3 dBA. En kompletterande bullerut-
redning kan dock komma att behövas i detaljplanen.

Parkering och angöring
Angöring till den nya bebyggelsen anordnas lämpligast genom två nya 
lokalgator, en i det östra området och en i det västra. Från dessa gator når 
man alla parkeringar och alla bostadshus.
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All parkering måste lösas på det som blir kvartersmark för bostäder i kom-
mande detaljplaner.

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

I området väster om Torpagatan bör parkeringen lösas i anslutning till de 
nya bostäderna.

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

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

Den inre tillgängligheten bevakas i senare skeden i plan- och bygglovpro-
cessen, men som tidigare nämnts så har hushöjden också betydelse för 
antalet lägenheter som blir tillgängliga med hiss. I och med att det inte 
krävs hiss i tvåvåningshus, blir en del av lägenheterna i dessa hus inte fullt 
tillgängliga.

Av det totala antalet nya bostäder bedöms endast en liten del hamna i hus 
utan hiss.

Teknisk försörjning
Kraftledning
För att programområdet ska kunna bebyggas måste kraftledningen grävas 
ner i marken. I det befintliga programmet för västra Björkekärr gjordes en 
förstudie om hur ledningen skulle kunna läggas ner i marken längs hela 

eller delar av sträckan genom Björkekärr. Denna studie har uppdaterats 
av Vattenfall, för att stämma överens med de nuvarande förutsättningarna 
där bebyggelse prövas på båda sidor om Torpagatan.

Nedgrävningen av kraftledningen bedöms enligt Vattenfall kunna göras 
på tre olika sätt, där alternativen har olika förutsättningar. Fastighetskon-
toret bedömer att alla alternativen innebär lika stora kostnader; cirka 12,5 
miljoner kronor. Fortsatta diskussioner kring nedgrävningsalternativen  
och dess konsekvenser kommer att föras i detaljplanen.

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

I den södra delen av programområdet, öster om Torpagatan, kommer tro-
ligen en teleledning att behöva flyttas. Detta är dock beroende av hur om-
rådet utformas och frågan måste studeras närmare i detaljplanen.

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

Den befintliga kulverten under den östra delen av programområdet måste 
beaktas enligt VA-verkets direktiv. Bestämmelser om lägsta schaktnings-
höjd, som även finns i gällande plan, kommer att föras in i detaljplanen.

Fjärrvärme
Den tillkommande bebyggelsen bör även vara möjlig att ansluta fjärrvär-
menätet, enligt preliminär bedömning av Göteborg Energi. Om fjärrvärme-
anslutningen visar sig vara genomförbar, bör detta alternativ förordas.
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Hälsa, säkerhet och störningar
Buller från helikoptertrafik
Bullret från helikoptertrafiken till och från Östra sjukhuset påverkar hela 
programområdet. De maximala bullernivåerna utomhus bedöms enligt 
den befintliga bullerutredningen överskridas med 5-15 dBA. Värdena lig-
ger mellan 75-85 dBA, medan riktvärdet är 70 dBA. Ekvivalentnivåerna 
utomhus klaras däremot, eftersom bullerkällan oftast är kortvarig.

I kommande detaljplan kommer en kompletterande bullerutredning att 
behövas, för att bl.a. bättre studera vilka hus och lägenheter som påverkas 
mest. Det har även förts diskussioner kring att flytta landningsplatsen och 
detta bör följas upp och bevakas.

Tänkbara bullerdämpande åtgärder kan vara:
Bullerdämpande fasader och fönster för att säkra att bullernivåerna, 

 inomhus inte överstiger riktvärdena.
Planlösningarna för de nya husen kan utformas så att minst hälften av 

 bostadsrummen förläggs mot s.k. tyst sida, där bullernivåerna är 
 lägre än 45 dBA.

Bebyggelsen kan planeras och placeras så att husen fungerar som 
 bullerskärm.

Följa upp och fortsätta diskussionen kring landningsplatsens 
 omlokalisering.

Trafikbuller
De små trafikmängderna på Torpagatan, tillsammans med den måttliga 
trafikökningen från den nya bebyggelsen, innebär att bullernivåerna från 
trafiken i stort sett kommer att vara konstanta.

De föreslagna husen längs Torpagatan har strukits ur programförslaget.

Elektromagnetiska fält
Eftersom kraftledningen förutsätts grävas ner för att en exploatering inom 
programområdet ska vara möjlig, kan utbredningen av de elektromagne-

•

•

•

•

tiska fälten runt ledningen komma att förändras. Denna fråga kommer att 
beaktas i det fortsatta arbetet.

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


