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

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 
 
 

Hur utställningen genomförts 
Byggnadsnämnden beslutade 2007-12-11, § 550, att ställa ut rubricerat detaljplaneförslag. Plan-
förslaget har sänts på remiss fr.o.m. 2008-01-09 t.o.m. 2008-02-05 till samrådskretsen. 
 
Förslaget har under utställningstiden dessutom varit utställt på Stadsbyggnadskontoret och på 
Kulturhuset Kåken, Härlanda Park. Annons om utställningen har varit infört i Göteborgs-Posten 
den 9 januari 2008. 
 
I samband med utställningen inkom ett antal yttranden som riktar kritik mot delar av planförsla-
get. Byggnadsnämnde beslutade därför 2008-08-26, § 371, att återremittera förslaget till Stads-
byggnadskontoret för att studera planförslaget ytterligare.  
 
 

Sammanfattning 
De allra flesta av de begärda yttrandena från kommunala nämnder och bolag har kommit in. Ett 
stort antal sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och andra berörda har lämnat in yttran-
den på utställningshandlingarna, bland annat har ett flertal ”massinskick” inkommit. 
 
Länsstyrelsen gör en liknande bedömning som under samrådet och kommer inte att överpröva 
detaljplanen enligt PBL 12 kap 1 §. Flertalet kommunala nämnder och bolag, liksom statliga 
och regionala myndigheter, är positiva till den föreslagna byggnationen. Utifrån ändringar i 
planförslaget efter inkomna synpunkter under samrådet, har tidigare avstyrkande instanser bifal-
lit förslaget, men med vissa reservationer. Dessa reservationer har Stadsbyggnadskontoret till 
stor del bemött genom ytterligare förbättringar i förslaget. 
 
SDN Härlanda har även under utställningen framfört reservationer mot delar av planförslaget, 
bl.a. anser de att planområdet är för hårt exploaterat och att den föreslagna bebyggelsen hamnar 
för nära befintliga bostadshus. Nämnden menar att de södra delarna av planförslaget borde utgå. 
Man efterlyser också en övergripande studie av stadsdelen och dess utveckling, bl.a. beträffande 
trafiksituation och utbyggnadsmöjligheter. 
 
Miljönämnden står fast vid sina tidigare framförda synpunkter: att avstyrka de delar av planför-
slaget där maxbullret ligger över 80 dBA. Man anser att det är oklokt att bygga nya bostäder så 
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nära en kraftig bullerkälla och menar också att Östra sjukhusets verksamhet kan påverkas i 
framtiden om man bygger bostäder för nära. 
 
Västfastigheter ställer sig positiva till bebyggelsen, men har under hela processen påpekat att 
man vill försäkra sig om att deras verksamhet inte påverkas av planförslaget. 
 
I stort sett alla kringboende är fortsatt negativa till exploateringen. Även om en del av de kring-
boende och sakägande ser positivt på utbyggnadsplanerna, är många kritiska till förlusten av 
närskog, utsikt, ökat buller och avgaser samt ökad insyn från den föreslagna bebyggelsen. 
 
Planförslaget har bearbetas för att minska olägenheterna för de boende i anslutning till den före-
slagna bebyggelsen. Den sydligaste byggrätten närmaste bostäderna på Stabbegatan har tagits 
bort och för att bibehålla exploateringen inom området tillåts fyra byggnader bli en våning hög-
re. Vidare har mindre justeringar och anpassningar till de mer detaljerade studierna gjorts.  
 
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till Fastighetskontoret, byggherrar och berörda 
konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 
 
 

Ändringar i förslaget till detaljplan 
Efter den första utställningen justerade Stadsbyggnadskontoret planhandlingarna för ett godkän-
nande av detaljplanen i Byggnadsnämnden. Då gjordes följande revideringar: 
• Bestämmelserna kring VA-tunnlarna som berör planområdet har justerats efter samråd 

med Göteborg Vatten. Markeringarna på plankartan och formuleringarna av planbestäm-
melserna har ändrats och ny gäller att alla sprängningsarbeten som kan beröra VA-
tunnlarna ska ske i samråd med Göteborg Vatten. Inom varje byggrättsområde har dess-
utom en lägsta schaktningshöjd förts in på plankartan. För området öster om Torpagatan 
gäller +60,0 meter över stadens nollplan och för området väster om Torpagatan gäller 
+50,0 meter över stadens nollplan. 

• Planbestämmelserna för naturmarken i planområdets mitt har justerats, från att lyda ”Na-
turkaraktär ska återskapas” till att lyda ” Naturmark, opåverkad under byggtiden”. Syftet 
med ändringen är att bättre säkra intentionerna med områdets utformning, som även be-
skrivs i planbeskrivningens bilaga 1, gestaltningsprogrammet. Innebörden blir att det na-
turområde som mötet angöringsgatan mitt i planområdet inte ska påverkas under byggti-
den, utan vara kvar som naturmark. 

 
Efter återremissen till Stadsbyggnadskontoret har ytterligare förändringar av planförslaget gjorts 
enligt följande: 
• Bebyggelsen öster om lokalgatan har reducerats från nio till åtta hus. Gångvägen utgör 

den sydliga gränsen för planområdet, i enlighet med programmet. Byggrätten för det syd-
ligaste huset har tagits bort och ersatts med en byggrätt för carport eller garage. Fyra 
byggnader i norr tillåts att uppföras med ytterligare en våning för att bibehålla exploate-
ringen i området. För de fyra hus som medges bli en våning högre har bestämmelsen om 
utbyggnaden åt väster justerats 

• En bestämmelse om att stödmurar på kvartersmark ska uppföras för att undvika slänter 
högre än 1,0 meter har införts. Bestämmelsen fanns tidigare men berörde endast allmän 
plats.  

• I området öster om Torpagatan har byggrätterna i de två västligaste kvarteren disponerats 
om något. Byggrätterna föreslås minska i den västra husraden och öka i den östra husra-
den. Vidare har en bestämmelse införts för att säkerställa att balkonger, burspråk och 
loftgångar kan utföras i enlighet med illustration. 
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• Den nordligaste byggrätten i det östra kvarteret har justerats 3 dm uppåt från 19,5 meter 
till 19,8 meter. Syftet är inte att bygga ett högre hus utan att anpassa byggrätten till den 
flacka marken kring byggnaden och som därmed påverkar beräkningen av totalhöjden.  

• I det ostligaste kvarteret har en bestämmelse införts som reglerar utbredningen av den 
översta våningen. Bestämmelsen är en skärpning jämfört med tidigare.  

• I den mellersta husraden i området öster om Torpagatan har planbestämmelsen som regle-
rar byggnadshöjden tagits bort. Syftet är att möjliggöra en enklare utformning av byggna-
derna och samtidigt få ner mer ljus på lokalgatan. Förändringen kommer inte att vara 
märkbar annat än inom planområdet.  

• I planbestämmelsen om att komplementbyggnader får uppföras har begränsningen på 
20m² tagits bort.  

• Planbestämmelsen om att gestaltningsprogrammet är en bilaga till planbeskrivningen har 
tagits bort. Programmet kommer att knytas till byggherrarna via exploateringsavtalet 
istället.  

• Gestaltningsprogrammet har reviderats på ett par punkter. Bland annat har kravet på att 
bebyggelsen ska ” karaktäriseras av tunga och rustika material och mättade färger.” mild-
rats till ett ”bör karaktäriseras av…”. Ett antal mindre redaktionella justeringar har gjorts.  

• Ytterligare ett område där uppförandet av en transformatorstation möjliggörs har införts. 
Syftet är att ha en flexibilitet vid de mer detaljerade studier som genomförs framgent. 
Förändringen kommer inte att vara märkbar annat än inom planområdet. 

• I området väster om Torpagatan har planbestämmelsen om minsta fastighetsstorlek änd-
rats från 150 m² till 130 m². Syftet är att möjliggöra parkering på gatan och inte på varje 
bostadsfastighet. I samband med det ändras också den procentuella andel av fastighets-
storleken som får bebyggas från 50 % till 60 %. 

• Bestämmelserna angående utseende, och illustration, har kompletterats och förtydligats 
för att säkerställa höjder mot omgivande bebyggelse. 

 
Planhandlingarna har också genomgått mindre redaktionella förändringar. 
 
 

Kvarstående synpunkter som inte tillgodosetts 
Efter utställningen har Stadsbyggnadskontoret gjort en samlad bedömning av vilka remissin-
stanser, sakägare, bostadsrättsinnehavare etc. som har framfört synpunkter under planeringspro-
cessens skede och som inte fullt ut blivit tillgodosedda. 
 
Av de kommunala, regionala och statliga remissinstanserna har SDN Härlanda och Miljönämn-
den kvarstående synpunkter som inte fullt ut tillgodosetts, se kommentar till deras respektive 
yttrande. Dessa informeras innan beslutet om antagande enligt PBL 5 kap. 27 § 
 
I stort sett samtliga sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och övriga som yttrat 
sig under processen har framfört synpunkter som inte fullt ut tillgodosetts. Även dessa kommer 
att informeras innan beslutet om antagande enligt PBL 5 kap. 27 §. 
 
 

Inkomna yttranden 
Här följer en redovisning av de inkomna yttrandena. Kopior av samtliga yttranden har överläm-
nats till Fastighetskontoret, byggherrar och berörda konsulter för kännedom och eventuellt be-
aktande vid planens genomförande. Yttrandena redovisas i samma ordning som remissinstan-
serna är listade i sändlistan. 
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Kommunala nämnder och bolag m.m.  
Fastighetsnämnden 

Planförslaget och dess genomförandebeskrivning tillstyrks förutsatt att den luftburna kraftled-
ningen kablifieras och markförläggs. Nämnden åtar sig att bekosta kablifiering, men också en 
rad andra åtgärder i samband med genomförandet: anläggande av ny lokalgata öster om Torpa-
gatan, breddning av gc-bana, ny gc-bana och upprustning av befintlig lekplats vid Stabbetorget. 
Yttrandet redovisar också att servitut ska bildas för gångbanor på kvartersmarken öster om Tor-
pagatan. Fastighetskontoret bedömer de beräknade kostnaderna för sina åtaganden som godtag-
bara. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
Göteborg Energi Fjärrvärme 

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

Har inget att erinra. 
 
Göteborg Energi GothNet 

Har inget att erinra mot planförslaget, men önskar bli informerade längre fram under planarbetet 
angående schaktarbeten för el och fjärrvärme, detta för att samordna leverans av bredband och 
andra IT-tjänster. 
 
Kommentar: Synpunkten överlämnas till Fastighetskontoret och byggherrarna för beaktande 

vid planens genomförande. 
 
Göteborg Energi Nät 

Bifaller också förslaget, men påpekar att föreslaget område för nätstation inte är stort nog för 
sammanbygd nätstation och miljöhus. Man föreslår att en prefabricerad fristående nätstation 
uppförs på motstående sida lokalgatan (där byggnad med beteckning B3E är angiven). Ett fristå-
ende läge förespråkas av bolaget med hänvisning till bättre person- och egendomssäkerhet. 
Byggström blir också i en sådan lokalisering betydligt enklare att tillgodose. Man avser slutli-
gen att söka ledningsrätt för nätstation och högspänningskablar inom kvartersmark. 
 
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret har efter utställningen stämt av planförslaget med 

GEAB Nätutveckling, som angett att den i planen föreslagna lösningen är god-
tagbar. Samordning ska ske med den exploatör som uppför miljöhuset. 

 
Idrotts- och föreningsnämnden 

Har inga synpunkter på den föreslagna detaljplanen. 
 
Kretsloppsnämnden 

I yttrandet framförs principer kring hämtning av avfall att ha i åtanke vid den fortsatta plane-
ringen av området, t.ex. avståndet mellan hämtfordon och avfallsutrymme, gator och vändplat-
sers mått, utformning och tålighet etc. 
 
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret har stämt av frågorna med Trafikkontoret och bedömer 

att synpunkterna kan tillgodoses. 
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Lokalförsörjningsnämnden 

Har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Miljönämnden 

Det fortsatta planarbetet avstyrks för de bostäder som ligger inom område med maxbuller över 
80 dBA och/eller överskrider FBN 55 dBA från helikoptertrafik. De bostäder som planeras lig-
ga närmast Östra sjukhusets helikopterplatta bör utgå. För övrigt tillstyrks fortsatt planarbete för 
området i övrigt. Nämnden ser tillskottet av bostäder i Björkekärr som stärkande för service- 
och kollektivtrafikunderlag. De planerade bostäderna ska utformas så att god ljudmiljö uppstår. 
Vad gäller trafikbuller bör en bullerskärm eller annan skärmning skapas vid Torpagatan för att 
skydda uteplatser, eftersom riktvärdena (70 dBA) förväntas överskridas. Nämnden menar att de 
föreslagna planbestämmelserna inte uppfyller sådana värden. Man önskar att dessa problem inte 
hänskjuts till bygglovsprövning, utan säkerställs i detaljplanen. Vad gäller bostäder med verk-
samheter efterlyser nämnden igen att kriterier för ”icke störande verksamhet” ska framgå i plan. 
Inom- och utomhusparkering för cykel bör skapas. 
 
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret gör utifrån framtagna bullerutredningar bedömningen 

att riktlinjerna för buller från helikoptertrafiken inte överskrids. Detta baseras på 
att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från flygtrafik säger att maxvärdet 70 
dBA vid uteplats får överskridas max tre gånger under dagtid (kl. 06-22) och 
maxvärdet 45 dBA inomhus får överskridas max tre gånger under nattetid (kl. 
22-06). De maximala bullernivåerna är således höga, men eftersom helikopter-
trafiken sker så pass sällan – idag cirka en flygning/varannan dag – att det ligger 
inom gällande riktlinjer. 

 Bestämmelserna kring trafikbuller har justerats för att bättre täcka in dämpande 
åtgärder. Även byggnaderna kan utformas så att de gällande riktvärdena inte 
överskrids. En redovisning av hur detta sker redovisas i bygglovsansökan. 

 Med ”icke störande verksamhet” avses en verksamhet som inte bullrar, inte 
medför luktstörningar eller ger skadliga luftutsläpp. Exempel på sådana verk-
samheter kan vara kontor, friskvård, frisör eller tandläkare. 

 Övriga synpunkter har vidarebefordrats till byggherrarna. 
 
Nämnden för Göteborg Vatten 

Man anser att det bör framgå av plankartan att dag- och dräneringsvatten ska fördröjas i sten-
magasin innan avledning sker till allmän dagvattenledning, detta är viktigt. Vidare har man syn-
punkter på bestämmelserna kring de olika tunnlarna som går igenom området och som Göteborg 
Vatten ansvarar för. Man är osäker på om bestämmelserna är tillräckliga för att säkra tunnlarna. 
Slutligen framför man att enligt VA-taxan för 2008 så blir anläggningsavgifterna 1,5 Mkr. 
 
Kommentar: Frågan om planens påverkan på VA-tunnlarna inom planområdet har diskuterats 

med Göteborg Vatten och en riskanalys har genomförts. Planens bestämmelser 
har efter detta justerats i enlighet med önskemål från Göteborg Vatten. 

 
Park- och Naturförvaltningen 

Förvaltningen och nämnden tillstyrker den föreslagna planen och man anser att förvaltningens 
synpunkter beaktats under samrådet. Man vill att det under byggtid ska finnas avspärrning mel-
lan naturmark och byggarbetsplats. Anläggningskostnader som belastas förvaltningen (gångväg 
samt lekplats) finns upptagna i genomförandebeskrivningen. 
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Kommentar: För att säkerställa att naturen inte skadas under byggtiden ska en avspärrning 
mellan naturmark och byggarbetsplats finnas. Detta kommer att regleras i avtal 
mellan Fastighetskontoret och byggherrarna. 

 
Räddningstjänsten Storgöteborg 

I yttrandet från Räddningstjänsten påtalas en avsaknad i detaljplanen av brandvattenförsörjning. 
Det anses att sådan ska anordnas i enlighet med VAV P83 och VAV P76. Ett konventionellt 
brandvattensystem ska anläggas och alternativt system anläggas endast för områdestyp A1. 
Räddningstjänsten vill att brandvattenfrågan tydliggörs och att det redovisas hur brandvattenför-
sörjningen ska hanteras. 
 
Kommentar: Genomförandebeskrivningen har kompletterats med den information som 

Räddningstjänsten saknat. Fastighetskontoret bevakar frågan i samband med 
planens genomförande. 

 
SDF Härlanda 

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

framtida exploateringar inom Härlanda har vidarebefordrats till Fastighetskon-
toret och Stadsbyggnadskontorets översiktsplaneavdelning. En sådan helhetsbe-
dömning ligger dock inte inom ramen för planuppdraget. 

 Exploateringen, inkl. husens placering, höjd, utformning etc., inom området har 
bedömts i en samlad avvägning med en stor mängd faktorer, som t.ex. grönytor, 
avstånd till befintlig bebyggelse, utsikt, insyn, skuggning, kostnad etc. Totalt 
sett bedömer Stadsbyggnadskontoret att den föreslagna bebyggelsen ligger på 
sådant avstånd att konsekvenserna avseende utsikt, insyn intrång i grönområde 
m.m. får anses acceptabla. Kostnaden för kablifieringen av kraftledningen be-
kostas av Fastighetskontoret, som gjort en bedömning av möjligheten att få en 
rimlig kostnadskalkyl för att genomföra detaljplanen. 
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 Under arbetet med planen har möjligheten att ta sig på ett tillgängligt sätt till de 
kringliggande kollektivtrafikhållplatserna studerats. I samråd med Trafikkonto-
ret föll valet på Stabbetorget, där stombuss 17 idag stannar. Vid Stabbetorget 
finns också både kommersiell och kommunal service av intresse för de boende. 
En uppgradering av kopplingen till spårvagnshållplatsen Östra sjukhuset sker 
inte inom ramen för detta planarbete. 

 Synpunkterna om lägenhetsstorlekar, bostäder med särskild utformning, sam-
lingslokaler och passivhus har vidarebefordrats till Fastighetskontoret och bygg-
herrarna. Övriga synpunkter anser Stadsbyggnadskontoret har tillgodosetts. 

 
Trafikkontoret 

Kontoret anser att den trafikutredning som tagits fram parallellt med planen löst flertalet trafika-
la frågor. Dessa är tillfredställande inarbetat i detaljplanen. Kontoret har inget i övrigt att kom-
mentera angående trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet och miljö. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
 

Statliga och regionala myndigheter m.m. 
Lantmäterimyndigheten 

En administrativ bestämmelse bör införas som innebär att fastighetsplanen 1967-12-13, 
akt III 6069 upphävs för denna fastighet. Samma fastighetsplan bör även upphävas för Sävenäs 
83:12. I alla dessa fall bör genomförandebeskrivningen kompletteras med dessa bestämmelser. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras och har arbetats in i planhandlingar. 
 
Polismyndigheten i Västra Götaland 

Har ingen erinran mot planförslaget. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län bedömer att planen kan accepteras och därför inte kommer 
att prövas av Länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen skriver att man bedömer att riksintres-
sen inte befaras påtagligt skadas, att mellankommunal samordning inte blir olämplig, att miljö-
kvalitetsnormer enligt Miljöbalken iakttagits samt att exploateringen inte förefaller olämplig 
med avseende på hälsa eller säkerhet. 
 
Kommentar: Synpunkterna noteras. 
 
Telia Sonera 

Bolaget har i området ett antal anläggningar och kabelstråk i området (markerade på till yttran-
det bifogad karta), vilka man vill ska tas särskild hänsyn till i det fortsatta planarbetet. Eventuel-
la omflyttningar bekostas av exploatören och man begär kanalisation i blivande lokalgator när 
de befintliga flyttas. Man begär också u-område för kanalisation utanför lokalgator österut inom 
arbetsområdet. 
 
Kommentar:  Synpunkterna noteras och vidarebefordras till Fastighetskontoret och byggher-

rarna. Önskade u-områden har förts in på plankartan. 
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Västfastigheter 

Västfastigheter yrkar att genomfartstrafiken genom sjukhusområdet inte får öka som en konse-
kvens av exploateringen och att en större genomlysning av trafikläget generellt i området be-
hövs. Västfastigheter är positiva till att parkering planeras ske på kvartersmark, vilket inte inne-
bär en belastning av Östra sjukhusets parkeringar. Man vill också poängtera att sjukhusets re-
servkraftsanläggning är belägen precis norr om planområdet samt uttrycka en oro för bullerstör-
ningar i planområdet som en konsekvens av helikoptertrafiken till och från sjukhuset. Vidare 
noteras att bostadshusen och framtida sjukhusbyggnader kan komma att hamna nära varandra. 
 
Kommentar: En övergripande trafikutredning utförs inte inom det aktuella planuppdragets 

ramar. Uddeholmsgatan kommer inte att stängas för genomfartstrafik. Synpunk-
terna vidarebefordras till Trafikkontoret. 

 Avståndet till framtida sjukhusbyggnader och reservkraftsanläggningen har be-
aktats vid utformningen av området. 

 
Helikopterflygplats ESHB Göteborg, Östra Sjukhuset 

Flygplatsen förutsätter att nya bostäder förläggs och/eller utförs så att maximal ljudnivå inte 
överskrider 45dBA inomhus nattetid. Man ställer sig undrande inför ett par formuleringar i 
planhandlingen, gällande riktvärden för buller från helikopterflyget.  
 
Kommentar: Den tekniska utformningen av bostäderna hanteras i bygganmälan, den tekniska 

hanteringen av bygglovet. 
 I de framtagna bullerutredningar framgår vilka bullervärden de planerade bostä-

derna måste förhålla sig till. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer får maximala 
bullervärdet 45 dBA inomhus inte överskridas mer än tre gången nattetid (kl. 
22-06) och med tanke på helikoptertrafikens omfattning gör Stadsbyggnadskon-
toret bedömningen att riktvärdet uppfylls. 

 
Västtrafik 

I sitt yttrande uttrycker Västtrafik att exploatering kan tillstyrkas utifrån det godtagbara avstån-
det till befintlig kollektivtrafik. Hela planområdet anses ha god tillgång till kollektivtrafik med 
direktresa till centrum. Man anser dock att några av hållplatsernas angöringsstigar är för branta 
för funktionshindrade och äldre och att exploateringen därför ej kan anses lämplig för dessa 
grupper. 
 
Kommentar: Då området ligger i kuperad terräng har fokus inriktats på att åstadkomma en 

tillgänglig och trygg gångväg till kollektivtrafiken, den vid Stabbetorget, där 
även den mest närbelägna servicen finns. 

 
Vattenfall 

Bolaget tycker att hänsyn tagits gällande kraftledningarna i området men påpekar att avtal som 
reglerar nedgrävningen samt rivning av befintlig luftburen ledning måste träffas mellan Göte-
borgs Stad, byggherrarna och Vattenfall. 
 
Kommentar:  Ett sådant avtal kommer att upprättas. Synpunkterna vidarebefordras till Fastig-

hetskontoret och byggherrarna. 
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Sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster boend e m.m. 
Inledning 

Många av de kringboende har yttrat sig om förslaget även under utställningen. Totalt har cirka 
140 stycken yttranden från sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och övriga kommit in. 
Av de inkomna yttrandena finns det några olika ”förtryckta” brev, d.v.s. flera yttranden av 
samma sort med olika underskrifter. Det finns även ett antal ”unika” skrivelser. 
 
För att göra kommentarerna överblickbara har synpunkterna från sakägarna, bostadsrättsinneha-
varna, hyresgäster och övriga sammanställts under tematiska rubriker. Sist under varje rubrik 
återfinns Stadsbyggnadskontorets kommentar. 
 
Övergripande frågor, översiktsplane- och programfrå gor 

Många påpekar fortfarande att det föreliggande förslaget saknar stöd i ÖP99 och att bostadsbe-
byggelsen därför är en felaktig markanvändning. Även att planförslaget inte stämmer överens 
med programmet från 2005 beträffande husens höjd och placering, kommenteras. Påverkan på 
Östra sjukhusets verksamhet befaras också. 
 
Vidare skriver man om att Björkekärr är ett populärt och omtyckt område – bl.a. för sina fina 
grönområden nära bostäderna, en kvalitet som man nu tycker försvinner i och med de nya bo-
städerna. Någon frågar om hur mycket tätheten i Härlanda kan öka, eftersom detta nu tycks bli 
fallet i och med den stegvisa exploateringen i stadsdelen. Ett annat yttrande ställer frågan: vad 
måste man tåla i sin boendemiljö? 
 
Några anser att man i första hand ska bygga på Gullbergsvass, Ringön och Norra Älvstranden. 
Det finns också de som ifrågasätter det bostadsbehov som sägs finnas i Göteborg. 
 
Kommentar:  ÖP99 anger att området ska användas för institutioner, kontor och bostäder. Den 

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

 Programhandlingarna från 2005 angav ett ungefärligt område för bebyggelsen 
och ett ungefärligt antal bostäder som skulle kunna rymmas i området. Pro-
grammets syfte är inte att exakt bestämma omfattningen och i takt med att skis-
serna har detaljerats, har omfattningen blivit mer klar. 

 Bullerutredningarna har syftat till att utreda om det föreligger risk för att Östras 
verksamhet kan påverkas negativt. Stadsbyggnadskontorets slutsats av utred-
ningarna är att gällande riktlinjer för buller från helikoptertrafik inte överskrids. 

 Täthet är en faktor som studerats i samband med framtagandet av detaljplanen. 
Detta har avvägts mot en rad andra intressen, både enskilda och allmänna, t.ex. 
grönstruktur, antal bostäder, trafikbelastning etc. Planförslaget är den slutliga 
sammanvägningen mellan alla intressen. 

 Förtätning och komplettering med bostäder i befintliga miljöer och i nya områ-
den sker över hela staden, i linje med politiska beslut i Kommunfullmäktige. 

 
Demokrati- och processfrågor 

Demokratin kring planförfarandet ifrågasätts i flera yttranden: varför lyssnar kommunen så 
mycket på byggherrar/fastighetsägare och så lite på boende i närområdet? Många anser att det är 
meningslöst att skicka in yttranden eftersom processen är förutbestämd och att åsikterna för-
ringas. Några hänvisar till yttrandet från SDN Härlanda (som avstyrker delar av detaljplanen, se 
ovan) och frågar på vilket sätt detta beaktas. 
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Det framförs också kritik mot informationen från Stadsbyggnadskontoret och även mot plan-
handlingarna. Några uppfattar gestaltningsprogrammet som hör till detaljplanen som en försälj-
ningsbroschyr för området. 
 
Kommentar:  Planeringsprocessen är en avvägning mellan olika intressen – enskilda och all-

männa – och mellan olika målsättningar. En del intressen och synpunkter kom-
mer oundvikligt att stå emot varandra och det är i sista hand en politisk avväg-
ning vilka intressen som ska prioriteras. 

 Brister i handlingar och information är synpunkter som Stadsbyggnadskontoret 
tar till sig. Gestaltningsprogrammets syfte är inte att göra avvägningarna, utan 
ska beskriva de kvaliteter som ska eftersträvas i projektet. Avvägningarna mel-
lan olika intressen beskrivs istället i planbeskrivningen. 

 
Naturmiljö, geoteknik m.m. 

Synpunkterna handlar bl.a. om att den sammanhängande grönstrukturen slås sönder och att 
omistliga naturvärden går förlorade. Även karaktären i stadsdelen, som är beroende av samspe-
let mellan bebyggelse och friytor, påverkas negativt. Närskogen är viktig för hälsan. 
 
Stigarna inom planområdet används i större utsträckning än vad planen redovisar, både i nord-
sydlig och i öst-västlig riktning. 
 
Planförslaget är dåligt anpassat till naturen, eftersom det förutsätter så mycket sprängning. Någ-
ra yttranden varnar för att det är dåliga grundförhållanden inom området, något som kan påver-
ka och ev. skada omkringliggande bebyggelse vid sprängning. Man befarar också att dagvatten-
hanteringen påverkas negativt. 
 
Kommentar: Den sammanhängande grönstrukturen kommer att påverkas om området be-

byggs och i arbetet har strävan varit att minimera den negativa påverkan, t.ex. 
genom att det ska vara möjligt att passera genom det nya bostadsområdet, både i 
nord-sydlig och i öst-västlig riktning. De nya husen placeras också med ett be-
gränsat avtryck på marken som möjligt, där naturmark mellan husen kan beva-
ras alternativt återskapas. 

 Sprängningsteknik och -tillvägagångssätt bevakas i bygganmälanskedet som en 
obligatorisk del innan byggnation får påbörjas. Även dagvattenhanteringen stu-
deras närmare i den fortsatta projekteringen. 

 
Exploateringsgrad, bebyggelsens utformning, placeri ng m.m. 

Många framför att de är positiva till viss förtätning, men anser att planförslaget innebär en för 
hård exploatering och att nyexploateringen inte harmonierar med den omgivande bebyggelsen: 
stadsdelens karaktär riskerar att gå förlorad, förslaget ”andas” inte Björkekärr, de nya husen un-
derordnar sig inte de gamla. Flera menar att den norra delen av planförslaget kan accepteras, 
men att de södra delarna måste utgå eller arbetas om. 
 
De föreslagna husen uppfattas som för höga, dels i förhållande till programhandlingarna och 
dels i förhållande till befintliga hus. Ett stort antal yttranden framför också att närheten till be-
fintliga hus (cirka 20-24 meter som minst) är ett stort problem. Några är helt emot exploatering 
av området. 
 
Kommentar: Bostadsbyggandet är ett prioriterat politiskt mål, liksom inriktningen att det 

största tillskottet av nya bostäder ska ordnas inom befintlig stadsstruktur i kol-
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lektivtrafiknära lägen, bl.a. för att minska transportbehovet och utnyttja gjorda 
investeringar i övrig infrastruktur. 

 Stadsbyggnadskontoret bedömer att planförslaget inte ska underordna sig den 
gamla bebyggelsen, utan snarare inordna sig i den befintliga strukturen. Husens 
placering och höjder har studerats noggrant under hela arbetet och avvägningen 
har gjorts gentemot både befintlig bebyggelse och inom det nya området samt 
mot en rad andra faktorer: ekonomi, trafik, tillgänglighet, bostadsförsörjning 
etc. Stadsbyggnadskontorets bedömning är att planförslaget gör en rimlig av-
vägning mellan de allmänna och enskilda intressena. 

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

Ett stort antal yttranden kritiserar planförslaget utifrån på vilket sätt det försämrar boendekvali-
teterna i området. Framför allt märks tre faktorer: utsikt, insyn och skuggning. 
 
Framför allt bostäderna på Stabbegatan har utsikt mot väster och nordväst, något som flera anser 
kommer att förstöras med sänkt boendekvalitet som följd. Även den ökade insynen, som orsakas 
av de nya husens höjd och placering tätt inpå befintliga, innebär negativa konsekvenser för kva-
liteten i boende, för privatlivet och integriteten. 
 
Skuggning från de nya husen är en tredje faktor som framförs som negativt för boendekvaliteten 
och detta gäller, liksom insynsfrågan, för bostäderna på samtliga sidor om planområdet. Andra 
synpunkter är att den nya bebyggelsen minskar lägenhets- och fastighetsvärdena, något som 
några skriver kommer leda till skadeståndsanspråk. 
 
Kommentar:  Utsikten från de befintliga bostäderna kommer att påverkas av den nya bebyg-

gelsen, men planförslaget har försökt minska de negativa konsekvenserna i rim-
ligaste mån, bland annat genom att ta bort ett bostadshus samt genom att husen 
ställs vinkelrätt mot den nya gatan, för att möjliggöra utblickar mellan huskrop-
parna. 

 Även skuggningen har studerats för att minska den negativa påverkan så mycket 
som möjligt. Störst påverkan får planförslaget i den södra delen av planområdet 
där avståndet till befintliga hus är som minst. Solstudierna i planbeskrivningen 
visar att påverkan på bostäderna vid Stabbegatan sker tidigast från kl. 18 under 
sommarhalvåret. Bostäderna vid Bovallstrandsgatan, Ellösgatan och Hunnebo-
strandsgatan bedöms påverkas relativt lite av skuggor från de nya husen, fram-
för allt för att de ligger i bättre väderstreck i förhållande till planområdet. På-
verkan på dessa bostäder sker under morgon och förmiddag, framför allt under 
sommarhalvåret. 

 Även insynen påverkas av planförslaget, men det är den fråga som är mest på-
verkbar i det fortsatta arbetet, t.ex. vid detaljprojektering av husen, då fönster 
och balkonger kan utformas och orienteras så att insyn mellan nya och befintli-
ga hus kan minimeras. 

  Skadeståndsanspråk kan endast begäras efter det att detaljplanen vunnit laga 
kraft. 

 
Trafikfrågor, buller, luftföroreningar m.m. 

Trafikutredningen ifrågasätts i en del yttranden och krav finns på en ny översyn över trafiksitua-
tionen. Demografin i dag lär inte motsvara densamma om tio år, då många äldre antingen gått 
bort eller flyttat. Ett ökat bilägande i området förväntas därför. Även bedömningen om trafikök-
ningen från det nya området ifrågasätts som för lågt räknad. Den ökade biltrafiken har även 
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medfört en ökning av luftföroreningarna, menar en del. Situationen har förvärrats och kommer 
att bli ännu sämre i och med det nya bostadsområdet. 
 
Bullersituationen har kommenterats i en rad yttranden, både beträffande trafikbuller och heli-
kopterbuller. Många menar att det är en dålig idé att bygga så nära en kraftig bullerkälla som 
helikopterlandningsplatsen. Någon anser att bullerutredningarna bör kompletteras med fler be-
räkningar (utan fasadreflektion) och att resultatet då kan föranleda revideringar i planförslaget. 
 
Det framförs att det finns en parkeringsproblematik på Bovallstrands- och Hunnebostrandsga-
tan, vilket medför att dessa gator också är känsliga för mer gående och cyklister. 
 
Tillgängligheten till planområdet anses vara för dålig, liksom tillgängligheten till hållplatsen vid 
Östra sjukhuset. Någon påpekar att stombusslinje 17 har alldeles för dålig kapacitet för att ta 
emot fler resenärer. 
 
Kommentar:  Trafikutredningen har tagits fram i samråd med Trafikkontoret, som också god-

känt slutsatserna och de i planen förslagna trafikåtgärderna. Trafikkontoret har 
genom hela planprocessen varit delaktiga och också bedömt att trafiksystemet 
tål den ökning som den nya bebyggelsen ger upphov till. Bedömningen av tra-
fikökningen från den nya bebyggelsen har setts över. Trafiktekniskt har Torpa-
gatan kapacitet för att klara den ökade trafiken. 

 Luftföroreningarna mäts kontinuerligt och bevakas av Miljöförvaltningen. Hal-
terna inom och omkring planområdet ligger under de satta gränsvärdena. 

 De bullerutredningar som gjorts i tidigare skede har visat att värdena ligger un-
der rekommenderade riktvärden, se även kommentar till yttrande från Miljö-
nämnden. Utredningarna innehåller bullerberäkningar som utförs enligt stan-
dardiserade metoder och som ger siffror som bedöms vara tillförlitliga. 

 Parkeringsbehovet för de nya bostäderna ska lösas inom planområdet och 
kommer inte att belasta omkringliggande bostadsområden. Problem som finns 
där löses inte inom ramen för detta planarbete. 

 Tillgängligheten till och från planområdet är inte fullt tillgodosedd, eftersom 
området ligger i kraftigt kuperad terräng. Inom planområdet kan man röra sig 
längs den nya lokalgatan, som klarar tillgänglighetskraven. En föreslagen gång- 
och cykelväg till Stabbetorget blir också fullt tillgänglig med en lutning på max 
5 %, vilket innebär att kollektivtrafik och service kan nås. 

 Kapaciteten i kollektivtrafiken löses inte inom detta planarbete. 
 
Ekonomi- och genomförandefrågor 

Rimligheten att föreslagen exploatering självt ska betala nedgrävning av kraftledning ifrågasätts 
av flera. Exploateringsgraden kan minskas med en bredare finansiering. 
 
Kommentar: Fastighetskontoret, som är markägare, ansvarar för att marken blir byggbar i 

enlighet med detaljplanen och kommer således att bekosta nedgrävningen. 
Markpriset bestäms i förhandling mellan Fastighetskontoret och byggherrarna. 

 
Service, sociala frågor m.m. 

Tillgängligheten till planområdet är dålig, menar några yttranden. Några yttranden påpekar att 
den sociala servicen i område – främst vården – redan är överbelastad. En annan skriver att 
Björkekärr inte upplevs som otryggt. 
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Telefon: 031-368 15 76 
 
 
Detaljplan för BOSTÄDER VID TORPAGATAN 
delar av Sävenäs 165:3-4 och 747:88 
inom stadsdelen Sävenäs 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

• HSB:s del 

• Cirka 100 bostäder 

• 2-3 våningar + suterrängvåning 

• Parkering i garage, gästparkering 

längs lokalgatan 

• Gemensamhetshus 

• 10-20 radhus/parhus/småhus 

• Max två våningar 

• Förskolan kan byggas ut olika om-

fattning 

• Poseidons område 

• Cirka 180 bostäder 

• 4 våningar + indragen våning + 

suterrängvåning 

• Ett hus struket, övriga hus placeras 

glesare 

• Parkering i garage, gästparkering + 

boendeparkering längs gatan 

• Ingen bebyggelse söder om gång-

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

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

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

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

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

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

 
Göteborg Energi/Gas (2007-05-29) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Nämnden för Göteborg Vatten (2007-10-09) 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

genom avtal. 
 
TeliaSonera (2007-06-20) 

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

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

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

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

 
Västfastigheter (2007-06-11) 

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

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

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

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

 
Vattenfall Eldistribution AB (2007-07-13) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Stadsbyggnadskontorets insats 

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

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

 
Natur- och kulturmiljö 

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

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

 
Trafik 

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

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

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

tar till yttrande från SDN Härlanda. 
 
Buller och störningar 

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

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

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

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

 
Arkitektur och gestaltning 

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

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

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

 
Sociala frågor 

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

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

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

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

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

 En del utredningar har genomförts (geologisk undersökning, fornlämningsin-
ventering, bullerutredning) och ligger till grund för det justerade planförslaget. 
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 Utredningar kring kraftledningen ingår i den koncessionsansökan som krävs för 
nedgrävningen. 
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