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Inledning
Sammanfattning
Fastighetskontoret har kommit in med en begäran om planläggning för bostäder 
inom ett område i Sävenäs i Härlanda stadsdelsområde. Området ligger både 
väster och öster om Torpagatan.

Delen öster om gatan prövades lämplig för bostäder i ett program för västra Björ-
kekärr som Byggnadsnämnden godkände 2003-11-11. Delen väster om Torpaga-
tan har inte tidigare prövats för bostadsbebyggelse.

ÖP99 anger att programområdet är avsatt dels för större institutioner (t.ex. sjuk-
hus, sjukhem, högskolor m.m.), dels som mark med särskilt stora värden (för na-
tur- och friluftsliv samt kulturvård och/eller brukningsvärd jordbruksmark) och 
dels som grönområde (pågående markanvändning).

Gällande detaljplaner anger i huvudsak att programområdet ska användas till 
allmän platsmark (park), men även forskning, kontor, boende och trafikändamål 
förekommer.

Grönstrukturen har tidigare bedömts vara viktig för stadsdelen och Björkekärrs 
sammanhängande grönområden har också undersökts av Park- och Naturförvalt-
ningen. Undersökningen resulterade bl.a. i en sociotopkarta, som övergripande 
beskriver hur stadsdelens grönytor används och vilka värden de har. En viktig 
faktor är kopplingen mellan den bostadsnära naturen och de stora skogsområ-
dena kring Delsjöarna, som ligger på gångavstånd från många bostäder.

Påverkan på grönstrukturen är svårbedömd i detta skede, men stadsdelens till-
gång på friytor och närheten till Delsjöterrängen bör kompensera för det bortfall 
en exploatering orsakar.

Det går en 130 kV kraftledning genom programområdet, som måste grävas ner 
för att området ska kunna bebyggas. Fastighetskontoret för diskussioner med Vat-
tenfall om hur kablifieringen kan utföras och vad detta kostar.

Helikoptertrafiken till och från Östra sjukhuset orsakar bullerstörningar på 
programområdet. Nivåerna har uppmätts översiktligt i tidigare arbeten. I de 
kommande detaljplanerna måste förnyade bullerstudier göras och åtgärder kan 
behöva föreskrivas.

Den nya bebyggelsen bedöms få lite olika karaktärer väster och öster om Torpa-
gatan p.g.a. de olika förutsättningarna. I sluttningen öster om Torpagatan kan 
punkthus och skivhus i 3-6 våningar prövas. Ju närmare befintliga hus man kom-
mer, desto mer anpassade i höjd bör de nya byggnaderna vara.

Det bör även prövas att bygga hus längs med Torpagatans östra sida, för att öka 
tryggheten längs denna gatusträcka och för att ge gatan lite mer stadskaraktär. 
Husen bör kunna vara i 3-4 våningar.

Öster om Torpagatan bör det enligt ovanstående kunna rymmas mellan 200 och 
240 lägenheter. Samtliga hus får hiss och lägenheterna blir fullt tillgängliga.

Väster om Torpagatan är förutsättningarna för hus i över fyra våningar mindre 
bra, p.g.a. den flacka terrängen och den lägre omgivande bebyggelsen. Bebyg-
gelsen kan planeras enligt olika principer; A) enbart hus i två våningar, ger cirka 
55-65 lägenheter, B) hus i 2-4 våningar, ger cirka 75-90 lägenheter, C) med något 
eller några hus i 4-5 våningar och resten lägre, ger också cirka 75-90 lägenheter.

Totalt ger programmet möjlighet att pröva mellan 250 och 330 nya bostäder.

Konsekvenserna av programmets intentioner bedöms i huvudsak bli positiva. På-
verkan på och minskning av grönstrukturen, hanteringen av radon och geoteknik, 
hanteringen av bullerfrågan och nedgrävningen av kraftledningen är frågor som 
ännu är osäkra faktorer.

Fler boende som ger ökat underlag för service och kollektivtrafik, ökad trygghet 
samt utnyttjande av gjorda investeringar är några av de positiva konsekvenser 
som programmet kan få.
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Bakgrund och syfte
Fastighetskontoret har kommit in med en begäran om planläggning av ett område 
i västra delarna av Björkekärr inom stadsdelen Sävenäs. HSB och Poseidon AB 
har gemensamt visat intresse att bygga bostäder i området kring Torpagatan och 
avsikten är att upplåta bostäderna som både hyresrätter och bostadsrätter.

Programarbetena för västra och östra Björkekärr har visat att det kan vara möjligt 
att komplettera den befintliga bebyggelsen på ett antal platser, där området öster 
om Torpagatan var ett av dessa. Riktlinjerna och intentionerna i programmet för 
västra Björkekärr pekar på att skogsbacken öster om Torpagatan skulle kunna 
lämpa sig för bostadsbebyggelse med en ungefärlig omfattning på cirka 160-170 
lägenheter. Programmet för västra Björkekärr godkändes av byggnadsnämnden 
2003-11-11, se vidare nedan.

Området väster om Torpagatan har inte tidigare utpekats av kommunen som 
aktuellt utbyggnadsområde, vare sig i ÖP99 eller i något av programmen för 
Björkekärr. Lämpligheten att bebygga detta område med bostäder måste alltså 
prövas i programmet, liksom omfattningen på en exploatering. Båda områdena 
väster och öster om Torpagatan tas med i det nya programmet för att möjliggöra 
en bättre helhetslösning.

Syftet med programmet är att mer detaljerat än i översiktsplanen studera om 
bostadsbebyggelse är lämpligt på platsen, samt i översiktliga studier föreslå hur 
bebyggelsen kan planeras.

Lägesbeskrivning
Det nu aktuella programområdet ligger i stadsdelen Sävenäs som tillhör stads-
delsnämndsområde Härlanda. Programområdet ligger längs Torpagatan, strax 
sydväst om Östra sjukhuset. Området avgränsas enligt kartan till höger.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan 99
I ÖP99 anges det nu aktuella programområdet dels som mark för större insti-
tutioner (t.ex. sjukhus, sjukhem, högskolor m.m.), dels som mark med särskilt 
stora värden (för natur- och friluftsliv samt kulturvård och/eller brukningsvärd 
jordbruksmark) och dels som grönområde (pågående markanvändning). ÖP99 
redovisar dock även ambitionen att komplettera stadsdelen med fler bostäder.

Gällande stads-, byggnads- och detaljplaner

Beteckning Laga kraft
Huvudsakligt ändamål
inom programområdet Genomförandetid

F 2592 1946 Parkmark Slut
F 2673 1948 Parkmark Slut
F 2783 1954 Parkmark Slut
F 2879 1958 Parkmark Slut
F 3151 1966 Allmänt ändamål,

gatumark, parkmark
Slut

F 3220 1968 Gatumark, parkmark Slut
F 4270 1996 Kontor, forskningslokaler

och bostäder
Till 2006-10-17

Program för Härlanda
ÖP99 kompletteras av ett lokalt program för Härlanda, där det bl.a. konstateras att 
en fjärdedel av stadsdelens befolkning är 65 år eller äldre. Det finns ett stort antal 
mindre lägenheter inom stadsdelen, varav det stora flertalet inte är tillgängliga 
med hiss. Behovet av tillgängliga lägenheter är således stort.

Karta ur ÖP99. Ljusblått = Befintliga institutioner, Rosa = Befintliga bostäder, Grönt = 
Natur, Område med blå ram = Nya institutioner, K = kolonistugeområde.
Programområdet markerat med streck-prickad linje.

Gällande planer och dess beteckningar.
Programområdet markerat med streck-prickad linje. Skala 1:5000.
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Program för västra Björkekärr
Stadsbyggnadskontoret tog under 2003 fram ett övergripande program för de väs-
tra delarna av Björkekärr. I det befintliga programmet gjordes bedömningen att 
området öster om Torpagatan kunde prövas för exploatering med en omfattning 
på cirka 170 lägenheter, så länge som man endast tog delar av befintlig grönstruk-
tur i anspråk och att det även fortsättningsvis fanns tillgängliga friytor för både 
befintliga och nya bostäder. Nedgrävningen av kraftledningen samt hantering av 
bullersituationen var andra aspekter som måste lösas innan genomförande.

För området väster om Torpagatan bedömdes grönstrukturen vara så pass viktig 
att exploatering inte ansågs lämplig.

Beslut om uppdrag för detaljplan
Byggnadsnämnden beslutade 2004-10-12 att ge stadsbyggnadskontoret i upp-
drag att påbörja arbetet med en detaljplan för området öster om Torpagatan. 
Den för Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden gemensamma gruppen för 
prioriterade bostadsprojekt föreslog dock 2004-11-04 att detaljplanen för området 
öster om Torpagatan lades avvaktande i väntan på detta nya program, som alltså 
omfattar områdena såväl öster som väster om Torpagatan. Byggnadsnämnden 
beslutade 2004-12-21 att uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att ta fram ett sådant 
program.

Förutsättningar
Natur- och kulturmiljö
Mark och vegetation
I den bitvis ganska kraftiga sluttningen öster om Torpagatan karaktäriseras natu-
ren av storblockig blandskog med framför allt tall, men även en del björk och ek. 
Barrträden dominerar i den nordligaste delen av sluttningen, medan inslaget av 
lövträd ökar längre söderut. På en del ställen finns det berg i dagen.

Terrängen väster om Torpagatan sluttar inte fullt så kraftigt som på andra sidan 
gatan. Marken är mestadels gräsbevuxen och det finns en hel del lövträd. Ner mot 
bäcken, som rinner i den västra kanten av programområdet, används marken idag 
till odlingslotter. Närmast bäcken på båda sidor löper ett parkstråk, med enstaka 
större träd.

Hällmarker på höjderna öster om Torpagatan.
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Park- och naturförvaltningen har utfört en översiktlig vegetationsinventering och 
de gör bedömningen att programområdet inte innehåller någon särskilt värdefull 
vegetation. Park- och naturförvaltningen bedömer i nuläget att möjligheterna att 
exploatera programområdet inte begränsas ur natursynpunkt.

Grönstruktur
Som i de allra flesta bostadsområden uppbyggda efter grannskapstankarna, är 
grönområdena i Björkekärr mycket medvetet planerade. Förhållandet mellan det 
bebyggda och det obebyggda är välstuderat och spelar stor roll för hur stadsdelen 
upplevs och används. De gröna områdena i Björkekärr hänger idag väl samman, 
når långt in i bebyggelsen och leder också långt ut i Delsjöterrängen.

Härlandas sociotopkarta
Park- och naturförvaltningen har det senaste året kartlagt hur utemiljön i stads-
delsområdet Härlanda används. I en enkät har de boende i Härlanda fått berätta 

om sina favoritplatser och hur de använder dem. Samma frågor har även diskute-
rats i intervjuer med förskolebarn, skolungdomar, pensionärer, förskollärare m.fl. 
som bor och verkar i stadsdelen.

Brukarundersökningen tillsammans med en expertvärdering, som bygger på 
Park- och Naturförvaltningens egna kunskaper, har legat till grund för Härlan-
das sociotopkarta. Med sociotop menas »plats för mänskliga aktiviteter« och på 
sociotopkartan knyts aktiviteter och upplevelser till specifika fysiska platser.

Intervjuerna och enkäten visar att närheten till skogsområdena kring Härlanda 
tjärn och Delsjöarna sätter sin prägel på Björkekärr. Närheten till den vilda naturen 
möjliggör utflykter, både för förskolor och skolor samt för vuxna i alla åldrar.

Odlingslotterna som sluttar ner mot bäcken väster om Torpagatan.

Grönstrukturen i Björkekärr.
Programområdet är markerat med streck-prickad linje. Skala 1:10000.
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Friytorna kring den egna bostaden verkar också vara viktiga för de boende i 
Björkekärr. Nästan all bebyggelse ligger naturnära och gårdarna är ofta så stora 
att de innehåller mycket vegetation. Egnahemstomterna är väl uppvuxna och 
lummiga.

I Björkekärr finns också ett sammanhållet parkstråk mellan Stabbetorget och Trä-
torget, Stabbeparken. Denna park tycks, enligt undersökningen, fungera som en 
länk mellan den bostadsnära naturen kring husen och den stora, sammanhäng-
ande, vilda naturen vid Härlanda tjärn och Delsjöarna. I Stabbeparken återfinner 
man många av de värdebegrepp som beskriver hur en sociotop används. Detta 
tyder på att Stabbeparken har goda förutsättningar för en mängd olika aktiviteter 
och därför är extra värdefull som samlande grönyta för hela stadsdelen.

Dessa tre tydliga delar (bostadsnära friytor, stadsdelsgemensamma grönområ-
den och regionalt viktiga natur- och rekreationsmiljöer), är viktiga att värna, men 
också sambanden dem emellan.

Geoteknik och radon
Området öster om Torpagatan består av ett brant mot väster sluttande bergparti 
där berg i dagen och berg med tunt jordtäcke förekommer. Väster om gatan sluttar 
markytan ner mot nordost, där en bäck rinner fram. Inom området förekommer 
främst ytligt berg (östra delen) och svallsand. Närmast och längs med bäcken finns 
lera. På leran kan även organiska jordar i form av gyttja eller torv förekomma.

I södra delen av det östra området finns högradonmark medan det västra området 
är normalradonmark. Inom normalradonmarken kan dock pegmatitgångar före-
komma som lokalt ger höga radonhalter. En kartering och gammastrålningsmät-
ning av pegmatitgångar (som ger den förhöjda strålningen) bör göras inom hela 
området för att få en noggrannare indelning av hög- respektive normalradonmark. 
Inom normalradonmark och högradonmark krävs radonskyddande respektive 
radonsäkert utförande för byggnader där människor stadigvarande vistas.

Dagvatten
Dagens situation innebär att dagvattnet inom programområdet i stor utsträckning 
tas omhand lokalt, framförallt på den västra sidan av Torpagatan. Där sluttar 

marken naturligt ner mot bäcken, och i denna hamnar dagvatten som inte tas upp 
av växter och mark.

Fornlämningar
Programområdet innehåller inga kända fornlämningar.

Befintlig bebyggelse
Björkekärr är i huvudsak planerat och utbyggt efter grannskapsprincipen, med 
tydliga bebyggelsegrupper med mellanliggande grönstråk. Avsikten var bl.a. att 
ge respektive delområde en social tillhörighet och att ge de boende god tillgång till 
friytor och natur. De olika husgrupperna är omsorgsfullt utformade och många 
hus är goda representanter för sin tids arkitektur, formspråk och materialval.

Hus vid Hunnebostrandsgatan.
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Väster om Torpagatan, längs bl.a. Elllösgatan, består den befintliga bebyggelsen 
av villor och radhus i två våningar. Även öster om Torpagatan finns radhusbebyg-
gelse längs bl.a. Bovallstrandsgatan. Husen är mestadels från 1930- och 1940-talen 
och i många fall vackra och väl bevarade.

Strax nordväst om programområdet ligger Östra Torpa, som är beskrivet i Göte-
borgs stads sammanställning över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Husen 
har tegelfasader och ligger i sluttning, vilket ger tre våningar mot gårdssidan och 
fyra ut mot parkmarken. Området byggdes i slutet av 1950-talet.

Norr och nordost om programområdet ligger dels Torpakolonin, ett relativt stort 
område med kolonistugor, och dels Östra sjukhuset. Torpakolonin är placerad 
på mark som är avsedd för vårdändamål enligt gällande planer. Östra sjukhusets 
byggnader är betydligt större volymer än omgivande områden, men har ett väl 
sammanhållet formspråk.

Friliggande villor vid Ellösgatan.
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Markägoförhållanden och markanvisning
Programområdet omfattar hela eller delar av fastigheterna Sävenäs 165:3, 165:4, 
747:88 och 747:147. Samtliga fastigheter ägs av Göteborgs stad.

Fastighetsnämnden beslutade 2004-06-14 att ge HSB och Poseidon markanvisning 
för aktuellt område, som berör delar av ovanstående fastigheter i Sävenäs.

Service
Offentlig service
Förskolor finns vid Torpagatan, Studiegången, Smörslottsgatan och Fräntorps-
gatan. Dessutom finns en speciell förskola inom programområdet, Torpet, som 
är allergisanerad. Förskolan Torpet har upptagningsområde över hela Göteborg. 
Utöver de kommunala förskolorna finns det förskolor som drivs i privat regi.

Skolor finns på en rad platser i närhet till programområdet: Kålltorpsskolan (år 
F-9), Parkskolan (år F-2), Rosendalsskolan (år F-5), Fräntorpsskolan (år F-2) och 
Torpaskolan (år F-9). Även inom skolverksamheten finns det alternativ som drivs 
av föreningar. Det finns även skolor som drivs med någon speciell inriktning 
och/eller pedagogik.

Inom äldreomsorgen finns det inrättningar i programområdets närhet. Kålltorps 
sjukhem ligger cirka en km från Torpagatan. Servicehuset Björkekärrshus vid Ro-
sendalsgatan, cirka 600 meter söder om programområdet, innehåller handikapp-
anpassade lägenheter. I Björkekärrshus finns även gruppboende.

Östra sjukhuset räknas självklart också till den offentliga servicen i området.

Kommersiell service
Mindre centrum (med bl.a. post, bank, apotek och livsmedelaffär) finns framför 
allt vid Trätorget, Stabbeorget och Munkebäcks torg. Även Spåntorget och Kag-
geledstorget har en del närservice.

Större butiksetableringar finns vid Munkebäcksmotet och vid Olskrokstorget 
samt i Partille kommun.

Sydost om programområdet ligger flerbo-
stadshusbebyggelse vid Stabbegatan. Hu-
sen, som uppfördes under 1950- och 1960-
talen, ligger i sluttning och har tre-fyra 
våningar mot gatan och fyra-fem våningar 
mot naturmarken. De flesta husen har idag 
tegelfasader.

Centralkliniken på Östra sjukhuset, sedd från Torpagatan.

Hus vid Stabbegatan.
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Trafik
Gång- och cykeltrafik
Trafiksystemen för gång- och cykeltrafik är relativt väl utbyggda i Björkekärr. 
Längs Torpagatan finns en separat gång- och cykelbana som söderut bl.a. leder 
mot Munkebäcks torg och norrut bl.a. mot Östra sjukhuset och kollektivtrafik-
hållplatser.

Transporter från programområdet till de närmaste kommunala skolorna – Kåll-
torpsskolan, Parkskolan, Rosendalsskolan, Fräntorpsskolan och Torpaskolan 
– går i huvudsak på separata gång- och cykelvägar eller på lokalgator med min-
dre trafik. Spårvägen behöver dock passeras i plan på vägen till Torpaskolan. 
På vissa av de ställen där skolbarn måste korsa gator, har hastighetsdämpande 
åtgärder utförts, t.ex. vid Rosendalsgatan. Östra Torpavägen kan korsas vid sig-
nalreglerade övergångar. Även till de närmaste kommunala förskolorna bedöms 
trafiksäkerheten vara bra.

Kollektivtrafik
Programområdet ligger bra till i förhållande till kollektivtrafiklinjerna. Cirka 400 
meter norrut, vid Östra Sjukhuset, har 1:ans spårvagn sin ändhållplats. Det tar 
mellan femton och tjugo minuter att åka in till Brunnsparken.

Busslinjerna 34 och 69 trafikerar också Östra Sjukhusets hållplats. Linje 69 går mot 
Eketrägatan via Gamlestadstorget och linje 34 går mot Tuve via Centralstationen. 
Linje 34 har även hållplats söderut, vid korsningen Rosendalsgatan-Torpagatan, 
på ett avstånd av cirka 400 meter. Enligt Västtrafik finns det planer på att omvand-
la buss 34 till stombuss under 2005, vilket bl.a. innebär tätare turer och smidigare 
av- och påstigning.

Längs Östra Torpavägen, med hållplats på cirka 600 meters avstånd från program-
området, går linjerna 512, 514 och 515 både in mot Göteborgs centrum och österut 
mot Partille.

Även Torpagatan är försedd med avsmalningar vid gång- och cykelöverfart. Torpagatan mot nordost.
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Fordonstrafik
Programområdet har relativt bra kontakt med det lokala vägnätet. Fordonstrafi-
ken angör programområdet via Torpagatan, som söderut bl.a. leder till Munke-
bäcks torg och norrut bl.a. till Östra sjukhuset. Torpagatan trafikeras av cirka 2 100 
fordon/årsmedelvardagsdygn (år 2002).

Även det regionala och nationella vägnätet (t.ex. E6, E20, riksväg 45) är relativt 
lättåtkomligt från programområdet.

Parkering och angöring
Torpagatan är inte speciellt hårt trafikerad (se ovan), men bostäderna som ligger i 
de angränsande kvarteren angör ändå inte sina tomter från Torpagatan utan från 
mindre lokalgator, som Ellösgatan och Bovallstrandsgatan. Torpagatan har därför 
bara funktionen av en genomfartsgata, utan utfarter, angöring eller parkering.

Förskolan Torpet, strax söder om Torpakolonin, har en liten parkering för de an-
ställda samt en korttidsangöring för transporter och hämtning/lämning.

Tillgänglighet
I det lokala programmet för Härlanda (se ovan) konstateras att en stor del av 
befolkningen i stadsdelen är äldre än 65 år. Vidare saknar många hus hiss, vilket 
innebär att ett stort antal lägenheter inte är tillgängliga för rörelsehindrade eller 
äldre.

Programområdets topografi är besvärlig sett ur tillgänglighetssynpunkt, speciellt 
öster om Torpagatan där marken redan idag sluttar kraftigt. Den nya bebyggel-
sens utformning och placering måste studeras noggrant och strävan är att både 
den yttre och inre tillgängligheten ska tillgodoses så långt som möjligt.

Teknisk försörjning
Kraftledning
Genom programområdet går en 130 kV kraftledning, som sträcker sig mellan 
Sävenäs och Kallebäck. Avståndet mellan ledningen och de närmaste befintliga 

bostäderna är cirka 20-25 meter. Denna ledning måste markförläggas för att pro-
gramområdet ska kunna tas i anspråk för bebyggelse.

Kraftledningen. Bilden är tagen öster om Torpagatan, där ledningen viker söderut.

El och tele
Befintliga el- och teleledningar finns i de omkringliggande gatorna och program-
området bör relativt enkelt kunna anslutas.

Öster om Torpagatan, i den södra delen av området, ligger en befintlig teleledning 
inom programområdet. Denna ledning kan komma att behöva flyttas.

Vatten och avlopp
Kommunala vatten- och avloppsledningar finns även det i de omkringliggande 
gatorna (Ellösgatan, Bovallstrandsgatan, Stabbegatan m.fl.) och den nya bebyg-
gelsen bör relativt enkelt kunna anslutas till det kommunala VA-nätet.
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Under den östra delen av programområdet finns en sprängd kulvert för avlopps-
vatten. I gällande detaljplan finns bestämmelser om lägsta schaktningshöjd och 
detta behöver även föras in i kommande detaljplaner. Höjden är i gällande plan 
satt till +54 meter intill Torpagatan och +60 meter strax öster om kraftledningen.

Fjärrvärme
Fjärrvärmenätet finns utbyggt i programområdets närhet, bl.a. cirka 600 meter 
söderut. Enligt Göteborgs Energi AB verkar det möjligt att ansluta den nya be-
byggelsen till fjärrvärmenätet, men frågan behöver studeras vidare i det fortsatta 
detaljplanearbetet.

Hälsa, säkerhet och störningar
Allmänt om buller
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller. Dessa riktvärden är an-
tagna av riksdagen och bör inte överskridas vid byggnation av nya bostäder.

Följande riktvärden gäller:
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus.
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid.
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad).
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Maximalnivån anger den högsta ljudnivån under en viss tidsperiod och ekviva-
lentnivån avser en medelljudnivå under en viss tidsperiod.

En skillnad i bullernivå på 3 dBA ger en knapp hörbar förändring medan 8-10 dBA 
upplevs som en fördubbling av ljudet. Den logaritmiska skalan gör att summan av 
två lika starka bullerkällor ger en ökad ljudnivå på 3 dBA. Det innebär på samma 
sätt att en fördubbling/halvering av trafikmängden ger en ökning/minskning av 
den ekvivalenta ljudnivån med 3 dBA.

Buller från helikoptertrafik
Precis sydväst om Östra sjukhusets huvudbyggnad, cirka 150 meter från pro-
gramområdet, finns en landningsplats för helikoptertrafiken till och från sjukhu-

set. Flygningarna sker oregelbundet över dygnet men antalet uppskattas till cirka 
150-160 per år. Det innebär ungefär en flygning vartannat dygn.

I samband med arbetet med det befintliga programmet för västra Björkekärr togs 
en preliminär bullerutredning fram, som visade att de maximala bullernivåerna 
från helikoptertrafiken låg på 75-85 dBA i de delar av programområdet som ligger 
närmast Östra sjukhuset.

Miljöförvaltningen har framfört synpunkter på situationen och menar att bullerni-
våerna måste hanteras på sådant sätt att en god ljudnivå kan åstadkommas såväl 
inomhus som vid uteplatser, balkonger och andra vistelseytor utomhus.

De maximala bullernivåerna från helikoptertrafiken påverkar programområdet 
och kommer att innebära krav på bullerdämpande åtgärder både utomhus och 
inomhus.

Trafikbuller
Fordonstrafiken längs Torpagatan är relativt liten med ger ändå upphov till en 
del buller närmast gatan. Bullerutredningen i det befintliga programmet visar 
att ekvivalentnivåerna längs Torpagatan understiger 55 dBA cirka 20-25 meter 
från vägmitt, medan maximalnivåerna understiger 70 dBA cirka 30 meter från 
vägmitt.

Bullernivåerna från vägtrafiken bör inte innebära några stora problem för en even-
tuell exploatering, men frågan måste bevakas i den fortsatta planeringen.

Elektromagnetiska fält
Den befintliga kraftledningen måste grävas ner för att ny bebyggelse ska kunna 
uppföras. Hälsoeffekterna av elektromagnetiska fält kring kraftledningar är om-
diskuterade, men nedgrävning av ledningen minskar utbredningen av fälten på 
långa avstånd.

Räddningstjänst
Räddningstjänstens villkor måste beaktas noggrant i det fortsatta arbetet. Viktigt 
att poängtera redan i programskedet är att bostadsområdena utformas så att rädd-
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Slutsatser och riktlinjer
Utifrån programområdets förutsättningar har slutsatser dragits och riktlinjer for-
mulerats. Slutsatserna och riktlinjerna är tänkta som den naturliga länken mellan 
programmet och kommande detaljplaner, där riktlinjerna ska fungera som led-
ning och stöd för ställningstaganden i det fortsatta planarbetet.

Natur- och kulturmiljö
Mark och vegetation
Vid en exploatering av det nu aktuella programområdet kommer natur- och 
kulturmiljön 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 gjordes bedömningen att friytorna även vid en 
exploatering skulle vara tillräckliga. Det nu aktuella programmet gör samma 
bedömning, både ur biologisk och ur social synpunkt. Dock är minskningen av 
allmänt tillgängliga grönytor inte liten och frågan måste 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 tillkommande bebyggel-
se koncentreras för att så mycket som möjligt av grönytorna ska kunna sparas.

Det är också viktigt att kommande detaljplaner även omfattar grönytorna kring 
den nya bebyggelsen, för att säkerställa tillräckliga friytor för både nya och be-
fintliga bostäder.

Vid byggnation av nya bostadshus kommer marken att privatiseras och möjlighe-
terna att röra sig fritt inom programområdet kan komma att minska. Det är därför 
viktigt att gång- och cykelvägar säkras så att möjligheten att ta sig runt och igenom 
nya bebyggelsegruppen kvarstår.

Odlingslotterna söder om Torpakolonin måste flyttas vid en exploatering. Det är 

ningstjänstens tillgänglighet och framkomlighet tillgodoses, bl.a. beträffande bä-
righet och kurvradier för stora fordon samt möjlighet att angöra byggnader på ett 
bra sätt. Detta gäller främst den branta sluttningen öster om Torpagatan.

Övriga frågor
Strax söder om Östra sjukhuset ligger det en smittreningsanläggning. En del av 
vattnet från sjukhuset leds till anläggningen, där det blandas med klor och renas. 
Anläggningen ligger cirka tjugo meter under mark och bedöms inte störa omgiv-
ningarna.

Till anläggningen hör också ett reservkraftverk, som provkörs cirka tio minuter 
en gång per vecka. Inte heller kraftverket bedöms innebära några störningar för 
omgivningen.
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en strävan att de ska ersättas på någon annan plats, men var är inte bestämt ännu. 
Frågan kommer att undersökas i det fortsatta arbetet.

Geoteknik och radon
De geotekniska förhållandena måste utredas närmare innan det går att fastställa 
hur en byggnation skulle kunna genomföras utan risk för sättningar och liknande. 
En stabilitetsutredning och sondering av jorddjup krävs framför allt för lerslänten 
ner mot bäcken. Alternativet är att placera eventuell ny bebyggelse på fast mark 
och behålla grönstråket.

Bestämmelser om speciella grundläggningsåtgärder kan komma att behövas i 
kommande detaljplaner.

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

Dagvatten
Dagvattenhanteringen kommer att påverkas relativt mycket vid en exploatering, 
främst p.g.a. den ökande andelen hårdgjorda ytor som försvårar den naturliga 
infiltrationen.

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

Möjliga åtgärder är att arbeta med genomsläppliga ytmaterial på vanligtvis hård-
gjorda ytor, t.ex. gårdar, parkeringsplatser, vissa körytor etc. Exempel på materi-
allösningar kan vara armerat gräs, genomsläppliga plattor eller grusbeläggning 
istället för asfalt. Det finns också exempel på takutformningar, 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 kop-
par tillåtas på t.ex. tak. 

Ny bebyggelse
Den tillkommande bebyggelsen är långt ifrån färdigstuderad, men det har ändå 
bedömts som viktigt att i programmet redovisa vissa principer som bör gälla för 
utformningen av de kommande bostadsområdena.

Eftersom delarna väster och öster om Torpagatan delvis har olika förutsättningar 
och olika stadsbyggnadsprinciper bedöms därför vara lämpliga, redovisas de var 
för sig.

Öster om Torpagatan
Området har bra solläge (västersluttning) och det är naturligt att ta tillvara på 
detta 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 beskrivs området ös-
ter om gatan som ett lokalt grönområde, som främst används för lek, promenader 
och motion samt naturupplevelser.

Sluttningen och höjdpartierna bedöms generellt tåla högre hus, t.ex. punkthus 
och/eller skivhus, i 3-6 våningar. Husens höjd kan markera och tydliggöra ter-
rängens skiftningar.

I den södra delen bör bebyggelse 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 vara 
lämpligt.

I den norra delen, längre från befintliga bostäder, kan högre hus accepteras. Här 
bör bebyggelse i 5-6 våningar kunna tillåtas. Även i områdets mittersta del bör 
högre hus i 4-6 våningar kunna accepteras.

Längs Torpagatan, som idag enbart fungerar som matargata, bör bebyggelse i 
3-4 våningar vara möjlig. Det främsta skälet för detta är att öka tryggheten och 
stadsmässigheten längs gatan genom att befolka den med invånare i de nya bo-
städerna.
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Området måste vara genomsläppligt för allmän gång- och cykeltrafik och pas-
sager 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 beaktas 
längre fram i planarbetet. Detta gäller även frågor kring sol och skugga. Problem 
med insyn bör kunna undvikas eller minimeras t.ex. med bra avstånd mellan nya 
och befintliga hus, medveten placering av hus och i viss mån med planlösningarna 
i de nya husen. 

Ny bebyggelse bör också utformas så att bebyggelsen blir mer och mer anpassad 
i höjd ju närmare befintliga hus den nya bebyggelsen placeras.

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

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

Med nedanstående utformningsprincip som utgångspunkt, bedöms området ös-
ter om Torpagatan kunna innehålla någonstans mellan 200 och 240 lägenheter.

På följande sidor redovisas utformningsprincipens huvuddrag, i form av en situa-
tionsplan och typsektioner.
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med insyn bör kunna undvikas eller minimeras t.ex. med bra avstånd mellan nya 
och befintliga hus, medveten placering av hus och i viss mån med planlösningarna 
i de nya husen. 

Ny bebyggelse bör också utformas så att bebyggelsen blir mer och mer anpassad 
i höjd ju närmare befintliga hus den nya bebyggelsen placeras.

Förhållandet gata – gård – hus är viktigt att beakta och utformningen av bebyg-
gelsens gemensamma ytor ska främja mötet mellan de boende och möjliggöra ett 
fungerande socialt samspel. Områdets relativt plana terräng ger stora möjligheter 
till gårdsmiljöer med stora kvaliteter.

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

Hänsyn måste också tas till daghemmet som ligger vid Torpagatan. Det finns en-
ligt stadsdelsförvaltningen i Härlanda inga planer på utökning av verksamheten, 
men lekgården bör ändå ges utökningsmöjligheter.

För området väster om Torpagatan har några olika utformningsprinciper disku-
terats fram. De olika principerna ska ses som tänkbara varianter på hur bostads-
bebyggelse på denna platsen skulle kunna utformas.

Utifrån de olika utformningsprinciperna skulle området kunna rymma olika antal 
lägenheter. En preliminär bedömning är att principerna ger följande omfattning:

Princip A Endast 2 våningar Cirka 55-65 lägenheter
Princip B Hus i 2-4 våningar Cirka 75-90 lägenheter
Princip C Hus i 2-5 våningar Cirka 75-90 lägenheter

På de följande sidorna redovisas de tre principerna, först med varsin situations-
plan och sedan med jämförbara typsektioner.

Väster om Torpagatan
Området väster om Torpagatan ligger något närmare befintlig bebyggelse än om-
rådet öster om gatan. Anpassningen till gällande förutsättningar är viktig här.

På Härlandas sociotopkarta redovisas området väster om Torpagatan som ett 
viktigt grönområde för stadsdelen, som bl.a. innehåller ytor för odling men även 
för bollspel, promenader och vila. Detta talar för att exploateringen bör ske mer 
återhållsamt här än öster om Torpagatan för att de kartlagda värdena inte ska gå  
helt förlorade.

Landskapets relativt mjuka former, med det öppna landskapsrummet kring 
bäcken som mest utmärkande drag, bör exploateras med en relativt homogen 
bebyggelse med väl sammanhållen struktur och arkitektur.

Ut mot bäcken bör möjligheten till hus i 3-4 våningar prövas, medan resten av 
området bör hållas i 2-3 våningar. Högre hus än så bedöms samspela mindre väl 
med platsens förutsättningar och omgivande bebyggelse.

Om högre hus ska prövas måste avståndet mellan husen inom de nya bebyggel-
segrupperna studeras noggrant, p.g.a. risken att bostäder, uteplatser och gårdar 
skuggas.

Ny bebyggelse bör hålla ett visst avstånd mot bäcken, i syfte att behålla möjlighe-
terna att passera förbi. Även i övriga delar måste området kunna passeras och vara 
genomsläppligt för gående och cyklister som använder gångstråken.

En annan faktor som kan styra hushöjderna är lägenheternas tillgänglighet. I hus 
i tre eller fler våningar krävs hiss, vilket också innebär att samtliga lägenheter blir 
tillgängliga. I hus med två våningar krävs ingen hiss och hälften av lägenheterna 
blir således inte tillgängliga med hiss. Däremot belastas inte ekonomin för hus i 
två våningar med någon hisskostnad. Diskussionerna om husens utformning i 
detalj kommer att fortsätta i kommande detaljplaner.

Insynsfrågan kan inte bedömas fullt ut i programskedet, men måste beaktas 
längre fram i planarbetet. Detta gäller även frågor kring sol och skugga. Problem 
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Sektion A

Sektion B

Sektion C
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Inspirationsbilder
Under arbetet med programmet har inspirationskällor ofta förekommit i diskus-
sionerna kring den nya bebyggelsens utformning. Här följer en redovisning av 
några goda exempel på bostadsbebyggelse som kan stå som förebilder för områ-
det vid Torpagatan

Ovanför, vänster och höger:
Tre Gudor, Viken.
Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten, Köpenhamn, 
genom Flemming Ibsen m.fl.

Till vänster:
Kv. Nielsen, Hestra Parkstad, Borås.
Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten, Köpenhamn, 
genom Flemming Ibsen m.fl.

Till höger, överst:
Slottsvången, Helsingborg.
Arkitekt: Henrik Jais-Nielsen Mats White Arkitek-
ter, Helsingborg.

Till höger, underst:
Riddaren, Eslöv.
Arkitekt: Henrik Jais-Nielsen Mats White Arkitek-
ter, Helsingborg.
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Markägoförhållanden och markanvisning
Den av kommunen ägda marken kommer vid en exploatering att övergå till privat 
ägo. Det är därför viktigt att kommande detaljplaner säkerställer 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 upplåtelseformer 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 bostads-
nära 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 cykelav-
stånd till alla de små torgen i Björkekärr och även Kaggeledstorget och Munke-
bäcks 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 bostäder bör kunna ge även den 
offentliga servicen ett ökat befolkningsunderlag.

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

Trafiksäkerheten längs stadsdelens gång- och cykelvägnät och i korsningspunkter 
med andra trafikslag är viktig att tillgodose och detta kommer att bevakas när-

mare i det fortsatta detaljplanearbetet.

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

Fler boende i stadsdelen ger möjligheter till ett ökat resandeunderlag för kollek-
tivtrafiken.

Fordonstrafik
Tillkommande trafik från de nya bostäderna vid Torpagatan uppskattas till cirka 
500 fordon/årsmedeldygn. Detta bedöms Torpagatan tåla.

Den tillkommande trafiken bedöms inte förändra bullernivåerna hörbart, d.v.s. 
ökningen ligger troligen under 3 dBA. En kompletterande bullerutredning kan 
dock komma att behövas i samband med kommande detaljplaner.

Den tillkommande trafikens påverkan på övriga gatu- och vägnätet är inte fär-
digstuderad. Möjligen kan korsningen mellan Rosendalsgatan, Torpagatan 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 stu-
deras i kommande detaljplaner.

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 parke-
ringar och alla bostadshus.

All parkering måste lösas på det som blir kvartersmark för bostäder i kommande 
detaljplaner.

De boendes parkeringsbehov öster om Torpagatan bör kunna lösas till största 
delen i parkeringsdäck och garage, medan besöksparkering bör ske på marken 



24 Program för bostäder vid Torpagatan 25Program för bostäder vid Torpagatan

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 inte lösas i parkeringsdäck utan 
enbart som markparkering. Detta bedöms samspela bättre med både den befint-
liga och den nya bebyggelsen.

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. Ändå ska tillgängligheten tillgodoses så långt möjligt.

Den inre tillgängligheten bevakas i senare skeden i plan- och bygglovprocessen, 
men som tidigare nämnts så har hushöjden också betydelse för antalet lägenheter 
som blir tillgängliga med hiss. I och med att det inte behövs hiss i tvåvåningshus, 
blir cirka hälften av lägenheterna i sådana hus inte fullt tillgängliga.

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, se kartan. De tre olika sätten har lite olika förutsättningar, men bedöms 
av Fastighetskontoret innebära lika stora kostnader vilket man än väljer, cirka 12,5 
miljoner kronor. Fortsatta diskussioner kring nedgrävningsalternativen kommer 
att föras i kommande detaljplaner.
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Miljökonsekvenser för nedgrävning av kraftledningen bör också redovisas i kom-
mande detaljplaner.

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

I den södra delen av programområdet, öster om Torpagatan, kommer troligen en 
teleledning att behöva flyttas. Detta är dock beroende av hur området utformas 
och frågan måste studeras närmare i kommande detaljplaner.

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

Den befintliga kulverten under den östra delen av programområdet måste beaktas 
enligt VA-verkets direktiv. Planbestämmelser om lägsta schaktningshöjd, likt de 
som finns i nu gällande plan, kommer att införas i efterföljande detaljplaner.

Fjärrvärme
Den tillkommande bebyggelsen bör även vara möjlig att ansluta fjärrvärmenätet, 
enligt preliminär bedömning av Göteborg Energi. Om fjärrvärmeanslutningen 
visar sig vara genomförbar, bör detta alternativ förordas.

Hälsa, säkerhet och störningar
Buller från helikoptertrafik
Bullret från helikoptertrafiken till och från Östra sjukhuset påverkar hela pro-
gramområdet ganska mycket. 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 de kommande detaljplanerna måste en kompletterande bullerutredning göras, 
för att bl.a. bättre studera vilka hus och lägenheter som påverkas mest. Det har 

även förts diskussioner kring att flytta landningsplatsen och det är viktigt att detta 
följs 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 
 50 dBA.
• Bebyggelsen kan planeras och placeras så att husen fungerar som buller- 
 skärm
• Följa upp och fortsätta diskussionen kring landningsplatsens omlokali-
 sering.

Trafikbuller
Den relativt lilla trafikmängden på Torpagatan tillsammans med den mycket 
måttliga trafikökningen från den nya bebyggelsen innebär att bullernivåerna från 
trafiken i stort sett kommer att vara konstanta.

De nya bostadshus som förläggs närmast Torpagatan kan dock komma att påver-
kas av befintligt buller och behöver studeras närmare.

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
 50 dBA.
• Bebyggelsen kan planeras och placeras så att husen fungerar som buller- 
 skärm
• Enkelsidiga lägenheter bör inte ligga orienterade mot Torpagatan.

Elektromagnetiska fält
Eftersom kraftledningen förutsätts grävas ner för att en exploatering inom pro-
gramområdet ska vara möjlig, kommer utbredningen av de elektromagnetiska 
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fälten runt ledningen att förändras. Denna fråga måste beaktas i det fortsatta 
arbetet, bl.a. genom att närmare studera nedgrävningens effekter på de elektro-
magnetiska fälten.

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

Konsekvenser
Bedömning om betydande miljöpåverkan
I arbete med varje program eller detaljplan ska Byggnadsnämnden ta ställning 
till om de åtgärder som programmet eller planen tillåter innebär betydande mil-
jöpåverkan.

Vid framtagandet av det befintliga programmet för västra Björkekärr upprättades 
även en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Det var framför allt de sam-
mantagna miljöeffekterna vid delområdet vid Tingvallsvägen som motiverade 
detta.

I samband med framtagandet av det nu aktuella programmet fylldes kommu-
nens checklista kring miljöfrågor i planer och program i. Resultatet visade att ett 
fåtal faktorer kommer att behöva bevakas i det kommande detaljplanearbetet. 
Den samlade bedömningen visade dock att programmet inte innebär betydande 
miljöpåverkan och att någon separat miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
upprättas.

Ekologiska konsekvenser
Påverkan på grönstrukturen är svårbedömd, men friytorna minskar i antal 
kvadratmeter. Under förutsättning att frågan hålls aktuell in i kommande detalj-
planer, bedöms de negativa konsekvenserna för grönstrukturen inte bli så stora 
att området inte kan exploateras. Stadsdelens närhet till Delsjöterrängen är en 
bidragande faktor.

De geotekniska förutsättningarna tillsammans med radonhalterna är inte fullt ut 
kända i nuläget, så det är svårt att bedöma konsekvenserna av detta. Under förut-
sättning att detta utreds och rätt åtgärder vidtas i detaljplanerna, bedöms frågan 
inte innebära några negativa konsekvenser.

Dagvattenhanteringen kommer att förändras. Med rätt åtgärder – t.ex. genom att 
minimera de hårdgjorda ytorna, använda genomsläppliga material istället för as-
falt m.m. – bedöms konsekvenserna för dagvattenhanteringen inte bli negativa.
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Bullerfrågan har belysts i tidigare program och kvarstår som ett problem som kan 
komma att få vissa negativa konsekvenser för de nya bostäderna. Med hjälp av en 
förnyad bullerutredning, där bullerdämpande åtgärder kan föreslås, bör de nega-
tiva konsekvenserna kunna minimeras. Positiva konsekvenser av att bygga i detta 
läge (bl.a. nära kollektivtrafik) bör också kunna väga upp eventuella negativa.

Effekter och konsekvenser av elektromagnetiska fält är en fråga som inte har 
många absoluta svar. Frågan bör föras in i kommande detaljplaner och studeras 
vidare. Nedgrävningen av kraftledningen bedöms dock medföra många positiva 
konsekvenser, t.ex. för stadsbilden.

Sociala konsekvenser
Fler bostäder ger fler invånare till stadsdelen och detta bedöms kunna ge positiva 
sociala konsekvenser, bl.a. genom större mångfald.

Fler invånare ger också bättre underlag till service och kollektivtrafik, vilket gör 
att servicenivån kan behållas och eventuellt utvecklas. Detta bedöms få positiva 
konsekvenser bl.a. för att invånarna kan välja att åka buss framför att köra bil eller 
välja att handla vid stadsdelstorgen framför att handla någon annanstans.

Fler bostäder som ger fler invånare innebär också att det blir mer befolkningstätt, 
d.v.s. mindre friyta per invånare. Lokalt kan detta uppfattas som en försämring, 
men stadsdelen bedöms ändå vara välförsedd med rekreationsmark inom gång-
avstånd.

Fler invånare ger mer passiv bevakning på allmänna ytor som gator, trottoarer och 
parkeringsplatser och kan ge en ökad passiv trygghet, vilket är positivt.

Nedgrävningen av kraftledningen bedöms vara till största delen positivt, bl.a. på 
grund av att påverkan på stadsbilden försvinner. Den osäkerhet som finns kring 
elektromagnetiska fält kan uppfattas som både positiv och negativ. Det bedöms 
som positivt att ledningen vid en nedgrävning inte längre går fritt i luften nära 
bostadshus och lekytor.

Ekonomiska konsekvenser
Genom en förtätning av ett befintligt område, utnyttjas redan gjorda investeringar 
på ett bättre sätt, t.ex. vatten- och avloppsledningen, gator och vägar, skolor, för-
skolor osv., och detta kan få positiva konsekvenser på den kommunala ekono-
min.

Ökad befolkning ger också ökat underlag för t.ex. service och kollektivtrafik och 
även detta bedöms få positiva ekonomiska konsekvenser.

Finansieringen av kablifieringen av kraftledningen är en osäkerhetsfaktor som 
måste utredas närmare i kommande arbete, för att inte på sikt innebära negativa 
ekonomiska konsekvenser.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att hela programområdet lämnas obebyggt. Nedan redo-
visas ett antal konsekvenser som detta kan tänkas innebära. Redovisningen gör 
inga anspråk på att vara fullständig.

Nollalternativet bedöms kunna innebära:
• Läge för nya bostäder får sökas på annan plats.
• Inom programområdet byggs det inga hus tillgängliga med hiss.
• Grönstrukturen inom programområdet förblir oförändrad.
• Trafiken på Torpagatan ökar inte på grund av nyexploatering inom
 programområdet.
• Stadsdelens befolkningsunderlag för t.ex. handel och kollektivtrafik inte
 får något tillskott från bostäder inom programområdet.
 Kraftledningen och dess påverkan på omgivningarna blir kvar.
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Fortsatt arbete
Tidplan
Samrådet kring programmet kommer att pågå under augusti-september 2005. 
Alla inkomna synpunkter ställs sedan samman i en samrådsredogörelse, som 
presenteras för Byggnadsnämndens politiker under hösten 2005.

Om Byggnadsnämnden beslutar att godkänna programmet, kan det ligga till 
grund för arbetet med en eller flera detaljplaner för bostadsbebyggelse inom pro-
gramområdet. Dessa detaljplaner kan tidigast påbörjas i slutet av 2005.

Medverkande
Detta program har sammanställts av Christian Jönsson, Stadsbyggnadskontoret.
Arbetsgruppen har bestått av:
• Torbjörn Jennerhed, Fastighetskontoret
• Anders Svensson, Stadsbyggnadskontoret
• Sven-Olof Ohlsson, Stadsbyggnadskontoret
• Anders Jurin, Stadsbyggnadskontoret
• Ingemar Andreasson, Stadsbyggnadskontoret
• Emir Aganovic, Stadsbyggnadskontoret
• Mari von Sivers, Stadsbyggnadskontoret
• Åke Persson, Stadsbyggnadskontoret
• Jonas Bergqvist, Trafikkontoret
• Ida Dahlberg, Miljöförvaltningen
• Eva Glader, Park- och Naturförvaltningen
• Ingemar Mattsson, Candela Arkitekter
• Lasse Casselbrant, Candela Arkitekter
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Redogörelse för programsamråd 
 
 
Genomförande 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2005-06-14, § 436, att genomföra samråd för förslag till 
program för rubricerat område. Förslaget har sänts på remiss till den upprättade sam-
rådskretsen. Samrådstiden varade mellan 24 augusti och 4 oktober 2005. Annons om 
samrådet har varit infört i Göteborgs-Posten den 24 augusti. 
 
Förslaget har under samrådstiden även varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, på Sta-
delsförvaltningen i Härlanda samt på Munkebäcks bibliotek. Under samrådstiden 
genomfördes två Öppet Hus-kvällar i Härlanda församlingshem, dels onsdagen den 21 
september, kl. 17-20, och dels torsdagen den 29 september, kl. 17-20. Representanter 
från Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och byggherrarna var närvarande. 
 
I samband med samrådet delades även drygt 3 000 informationsblad om programarbetet 
ut i omkringliggande bostadsområden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Det har kommit in totalt 63 stycken skriftliga yttranden samt två namnlistor med sam-
manlagt cirka 350 namn. I bilaga 1 redovisas samtliga som inkommit med yttranden, 
samt de som var med på den ursprungliga sändlistan. 
 
De flesta kommunala och statliga instanser har yttrat sig, med undantag för bl.a. Trafik-
kontoret. Relativt många sakägare, boende och berörda har också lämnat synpunkter. 
 
De kommunala och statliga instanserna har i stort tillstyrkt programmet under förutsätt-
ning att redovisade synpunkter tillgodoses. Starkast invändningar bedöms SDN Härlan-
da ha. Stadsdelsnämnden avstyrker helt den västra delen av programförslaget, med hän-
visning till grönstrukturen (inklusive odlingslotterna) och allergidaghemmet. 
 
Miljöförvaltningen, Länsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen och Västra Götalandsregionen/ 
Västfastigheter skriver samtliga om bullersituationen och behovet av ytterligare utred-
ningar kring detta. 
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Park- och Naturnämnden är tveksam till exploatering väster om Torpagatan och vill se 
en annorlunda parkeringslösning, vilket skulle spara odlingslotterna. 
 
De sakägare och berörda som inkommit med yttranden, är i huvudsak negativa till pro-
gramförslaget. Det finns ett mindre antal yttranden som accepterar delar i förslaget, men 
mycket kritik riktas bl.a. mot att grönområden försvinner, trafiken ökar, situationen 
kring kraftledningen förändras, nya hus blir för höga och hamnar för nära, insyn och 
skuggning ökar och kvaliteter som byggts in i områdena förstörs. 
 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att programsamrådet givit många bra synpunkter och 
programförslaget har reviderats efter samrådet. Den största förändringen är att området 
väster om Torpagatan i stort sett helt undantas från bebyggelse, för att minska påverkan 
på grönstrukturen och behålla odlingslotterna. Ett mindre område mellan Ellösgatan och 
daghemmet föreslås kunna bebyggas med 10-20 lägenheter i småhus, radhus eller mind-
re flerbostadshus i högst två våningar. 
 
Öster om Torpagatan föreslås bebyggelseområdet utökas något mot norr och nordost. 
Avståndet till befintliga bostäder bedöms bli tillräckligt. Totalt kan området öster om 
Torpagatan innehålla 260-280 lägenheter, samtliga i hus med hiss. Programområdet kan 
då totalt sett inrymma 270-300 nya bostäder. 
 
Bifogad denna redogörelse finns en programkarta (bilaga 2) som redovisar hur Stads-
byggnadskontoret anser att programområdet ska disponeras. 
 
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till Fastighetskontoret för kännedom och 
eventuellt beaktande vid planens genomförande. 
 
 
Fortsatt planarbete 
 
Om programmet godkänns, föreslår Stadsbyggnadskontoret att arbetet med en detalj-
plan för delar av programområdet påbörjas. Avgränsningen för detaljplanen föreslås bli 
enligt nedanstående karta. 
 
Denna redogörelse, tillsammans med bilagorna och det ursprungliga programmet, bör 
vara underlag för innehållet i detaljplanens samrådshandlingar. 
 
I samband med upprättande av samrådshandlingar för detaljplanen, kommer följande 
frågor att behöva utredas och studeras närmare: 
 
• Den nya bebyggelsens placering, höjd och utformning måste studeras närmare. I 

detta ingår också studier av parkeringsfrågan, insyn, skuggning, brottsförebyg-
gande åtgärder, tillgänglighet för tunga fordon och gång- och cykelstråk inom be-
byggelsen. 

• Grönstrukturens kvaliteter efter en exploatering bör studeras, tillsammans med hur 
viktiga stigar och gång- och cykelstråk kan planeras och utformas. 

• Trafiksituationen bör diskuteras vidare med Trafikkontoret, bl.a. beträffande da-
gens trafikmängder, tillkommande trafik, behov av åtgärder på övriga vägnätet 
och trafiksäkerheten. 

• Den totala bullersituationen måste utredas för både trafik- och helikopterbuller. 
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• Nedgrävningen av kraftledningen behöver diskuteras vidare, bl.a. beträffande 
ekonomi, miljökonsekvenser, exakt sträckning och koncessionsansökan. 

• Eventuell påverkan på förskolan måste beaktas. 
• Länsstyrelsens krav på en särskild utredning kring fornlämningssituationen måste 

beaktas i det fortsatta planarbetet. 
• En rad frågor av teknisk karaktär måste studeras vidare, bl.a. dagvattenfrågan, 

brandvattenförsörjning och befintliga och nya ledningar. 
• Säkerheten vid dammen och bäcken bör diskuteras i kommande detaljplan. 
 

 
 

Föreslagen avgränsning av kommande detaljplan. Skala 1:4000. 
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Kommunala nämnder och bolag m.m. 
 

1. Fastighetsnämnden tillstyrker programmet med beaktande av lämnade synpunkter. 
 Förslaget innebär ett tillskott på 255-330 lägenheter i ett attraktivt läge med närhet 
till service och kollektivtrafik. Området bör planeras så att minst 330 lägenheter kan 
byggas. Behovet av lägenheter med god tillgänglighet är stor i stadsdelen. 
 Exakt sträckning och kostnad för att markförlägga kraftledningen är osäker, men 
kostnaden bedöms till cirka 12,5 miljoner kronor. Försäljningen av marken möjliggör 
för Fastighetsnämnden att finansiera markförläggningen av kraftledningen. Även ur 
denna aspekt är det viktigt att antalet bostäder blir högt. 
 

Kommentarer:  Programområdet har ett attraktivt läge med närhet till service och 
kollektivtrafik, liksom att behovet av lägenheter tillgängliga med hiss är stor i 
stadsdelen. Stadsbyggnadskontoret föreslår dock i det reviderade programförsla-
get att omfattningen på exploatering inom programområdet minskas något, till att 
totalt omfatta 270-300 lägenheter. Väster om Torpagatan föreslås 10-20 lägenhe-
ter i friliggande småhus, radhus eller flerbostadshus i högst två våningar. Området 
öster om Torpagatan kan innehålla 260-280 lägenheter i hus med hiss. 
 Motiven för att minska exploateringen något är för det första en ökad hänsyn 
till grönstrukturen i stadsdelen. I detta ingår även odlingslotterna, som föreslås 
undantas från bebyggelse. Även anpassningen till befintlig bebyggelse bedöms bli 
bättre, speciellt väster om Torpagatan. Öster om gatan bör nya hus närmast befint-
lig bebyggelse vara lägre än de som hamnar längre från. Östra delen av program-
området innehåller i det reviderade programförslaget något fler lägenheter än i det 
ursprungliga programförslaget. 
 Föreslagna hus längs Torpagatan stryks. Motiven till detta är problem med tra-
fikbuller från Torpagatan, risk för insyns- och skuggningsproblem, svårighet att 
anordna parkering på ett acceptabelt sätt samt svårhanterad topografi. 
 Stadsbyggnadskontoret inser att kostnaderna för nedgrävningen av kraftled-
ningen är en stor post i genomförandeekonomin. Det faktum att ledningen grävs 
ner på en längre sträcka än bara förbi själva programområdet, ger förhoppningsvis 
positiva effekter även på andra håll i stadsdelen. Genomförandefrågor och eko-
nomi kommer att studeras vidare, se även yttrande från Vattenfall. 

 
2. Göteborg Energi AB/Fjärrvärme har inget att erinra mot programmet. 

 
3. Göteborg Energi AB/Gas har inget att erinra mot programmet. 

 
4. Göteborg Energi Nät AB framför att två E-områden för nätstationer tas med i 

kommande detaljplan. Förslag på placering på vardera sidan om Torpagatan redovisas. 
 Stationer och ledningar tillhörande Göteborg Energi Nät AB på tomtmark/kvarters-
mark säkras med ledningsrätt. I övrigt har man inget att erinra. 
 

Kommentarer:  Tekniska anläggningar och ledningar, både befintliga och till-
kommande, kommer att redovisas och beaktas i detaljplanen. Vid behov ska an-
läggningarna säkras med särskilda bestämmelser i planen. 

 
5. Göteborg Energi GothNet AB vill bli informerade längre fram i planarbetet angående 

eventuella schakter m.m., i vilka man kan förlägga rör för att t.ex. leverera IT-tjänster. 
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Man har också redan idag en del ledningar och rör i närheten av programområdet. I öv-
rigt har man ingen erinran. 
 

Kommentarer:  Genomförandefrågorna kommer att beaktas i kommande detalj-
planer, liksom befintliga ledningar. 

 
6. Lokalförsörjningsförvaltningen  delar uppfattningen att fler boende är positivt för att 

öka underlaget för offentlig service i stadsdelen. I övrigt har man inga synpunkter. 
 

7. Miljönämnden tillstyrker fortsatt planarbete, men framför följande synpunkter. 
 Förvaltningen är i grunden positiv till förtätning i befintliga områden. Ny bebyggelse 
motiveras med att underlag för kollektivtrafik och social service ökar. Om förtätningar-
na ska bidra till detta, är det viktigt att kopplingarna mellan nya och befintliga områden 
blir tydliga, t.ex. att gång- och cykelstråk placeras så att de stödjer befintlig service. 
 Flera områden i Göteborg som idag är odlingslotter förslås nu bebyggas. Förvalt-
ningen anser att ersättningen av de lotter som försvinner är en prioriterad fråga. 
 Det är också viktigt att kvaliteterna i de kvarvarande grönytorna värnas och att de 
blir tillgängliga för alla boende, både i befintliga och nya bostadsområden. Bortfallet av 
grönytor bör dessutom kompenseras enligt beslut i Kommunfulläktige. 
 Parkeringsnormen bör vara 0,65 personbilar i trafik/lägenhet, men antalet parker-
ingsplatser i programförslaget är betydligt fler än så. Motiv till avsteget från normen 
saknas och förvaltningen anser att antalet parkeringar ska minskas. 
 Störningar och säkerhetsaspekter som måste beaktas om området ska kunna bebyg-
gas redovisas bra. Tidigare synpunkter om minskning av buller från helikoptertrafiken 
framgår också. Det är viktigt att dessa frågor utreds ytterligare i det fortsatta planarbetet. 
 Dagvattenhanteringen har uppmärksammats i programmet och förvaltningen är posi-
tiv till att så mycket dagvatten som möjligt tas omhand lokalt. 
 Förvaltningen anser att en planändring bör ske för Torpakolonin, i syfte att fastslå 
områdets nuvarande användning. 
 

Kommentarer:  Stadsbyggnadskontoret delar Miljöförvaltningens synpunkt om 
att kopplingarna mellan nya och befintliga områden är viktiga för att stödja den 
lokala servicen. Den reviderade programkartan redovisar översiktligt vilka stråk 
som är särkilt viktiga att värna och vilka stråk som behöver skapas. Mer detaljera-
de studier av gång- och cykelstråken behöver göras i kommande detaljplan. 
  I den reviderade programkartan undantas odlingslotterna från bebyggelse, se 
även yttrande från Fastighetsnämnden. 
  Kvaliteten i och tillgängligheten till de grönytor som blir kvar måste vara fort-
satt hög. Sätt att uppnå detta kan t.ex. vara att koncentrera bebyggelsen, så att så 
mycket naturmark som möjligt kan sparas, eller att bevara befintliga och skapa 
nya stråk ut i naturen. Frågan behöver studeras vidare i detaljplanen. 
  Kompensation för bortfall av naturmark kan göras på olika sätt, t.ex. genom att 
höja kvaliteten på de grönytor som blir kvar eller genom att förbättra gång- och 
cykelstråk. Frågan kommer att beaktas i kommande planarbete. 
  Beträffande parkering så har byggherrarna en strävan att tillgodose sina framti-
da kunders önskemål om en bilplats per lägenhet. Parkeringslösningen måste stu-
deras vidare i samband med att utformningen på området arbetas fram. Stads-
byggnadskontoret anser att det är viktigt med en balans mellan tillräckligt antal 
parkeringar och en god tillgång på en attraktiv kollektivtrafik. 
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  Störningar och säkerhetsaspekter kommer att behöva utredas ytterligare i kom-
mande detaljplan, se även yttranden från Länsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen och 
Västra Götalandsregionen/Västfastigheter. 
  Dagvattenhanteringen kommer också att behöva studeras närmare, men pro-
gramområdets omgivande grönytor bör delvis gå att utnyttja till att omhänderta 
dagvattnet lokalt, t.ex. genom infiltrering. Se även yttrande från VA-verket. 
  Synpunkten om planändring för Torpakolonin noteras och vidarebefordras till 
Fastighetskontoret. Frågan kommer inte att behandlas vidare i detta planarbete. 

 
8. Park- och naturnämnden översänder yttrande från (s), (v) och (mp) som sitt eget. 

 Nämnden har ingen erinran mot föreslagen bebyggelse i programområdets östra del. 
 Vardagsgrönskan är viktig för de boende i området och den omfattande grönskan är 
en stor anledning till att bosätta sig i stadsdelen. 
 Att planera för en bilplats/hushåll är för högt när det finns god kollektivtrafiktillgång. 
Parkeringsplatserna upptar större andel grönområde än de planerade husen och nämnden 
föreslår att parkeringar för de boende anläggs vid Östra sjukhuset. En övergripande in-
ventering av parkeringssituationen bör göras och eventuellt bör ett parkeringshus över-
vägas istället för att exploatera ytterligare på grönområdena i områdets västra delar. På 
så sätt kan odlingslotterna bevaras. 
 Väl använda gångstråk och löpstigar ska tillgodoses i det fortsatta planarbetet. Där-
igenom kan den viktiga grönstrukturen behållas. 
 

Kommentarer: Beträffande parkeringsnormen, se yttrande från Miljöförvaltning-
en. Parkeringsfrågan kommer att studeras vidare i detaljplanen. 
  I programförslaget tar parkeringarna upp stor yta på marken och det bör vara 
en strävan i det fortsatta planarbetet att försöka hitta effektiva och tilltalande sätt 
att lösa parkeringsfrågan. 
  Stadsbyggnadskontoret anser att parkeringsbehovet i första hand bör lösas 
inom kommande kvartersmark och i anslutning till de nya bostadshusen. Avstån-
det till parkeringsplatserna vid Östra sjukhuset kan uppfattas som långt. 
  Östra sjukhuset har dessutom upprättat en byggnadsplan för hur sjukhusområ-
det bör utvecklas. En översyn av parkeringsanläggningarna gjordes och kommer 
troligen att innebära att parkeringshus byggs på sikt, men sjukhusets behov av 
parkeringar är också stort och det är osäkert om viljan till uthyrning finns. 
  I det reviderade programförslaget undantas odlingslotterna från bebyggelse, se 
även yttrande från Fastighetsnämnden. 
  Angående befintliga gångstråk och löpstigar, se yttrande från Miljöförvaltningen. 

 
9. Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra mot programmet under förutsätt-

ning att tillgänglighet och framkomlighet för Räddningstjänstens fordon säkerställs. 
Brandvattenförsörjning måste även ordnas inom området. 
 

Kommentarer:  Tillgängligheten och framkomligheten till området och de nya 
husen kommer att detaljstuderas och säkerställas i detaljplanen. Även brandvat-
tenförsörjningen kommer att behandlas i detaljplanens genomförandefrågor, se 
även yttrande från VA-verket. 

 
10. Stadsdelsnämnden Härlanda tillstyrker delen av programmet som berör området öster 

om Torpagatan, men avstyrker den västra delen. 
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 Det har byggts mycket nya bostadsrätter i Härlanda varför det nu är viktigt med till-
skott av hyresrätter för att kunna erbjuda ett varierat boende. Det är också viktigt att det 
tillkommer lägenheter i hus med hiss, vilket gynnar både kvarboende och nyinflyttning. 
Fler barnfamiljer behövs för att ge skolorna ett bättre underlag. 
 Ökat invånarantal kan innebära att de lokala torgen får ökat kundunderlag, vilket bi-
drar till att torgen även fortsättningsvis kan vara mötesplatser. 
 Förvaltningen är positiv till förtätning i stadsdelen, men anser inte att det framkom-
mer något i programmet som kan motivera en byggnation väster om Torpagatan. 
 Förvaltningen anser att förskolan inom programområdet, som är speciellt anpassat 
för barn med olika typ av allergi, får försämrad närmiljö då skogen försvinner. Föräldrar 
har framfört oro över vad en byggarbetsplats i närheten av förskolan kan innebära. Den 
ökade trafiken är också negativt för barnen i förskolan. 
 Det öppna landskapsrummet kring bäcken väster om Torpagatan är en tillgång för 
alla Härlandabor. En eventuell byggnation tar i anspråk både skogsmark och odlingslot-
ter. Det är inte säkert att ny mark för lotterna kan ordnas inom rimligt gångavstånd. 
 För att kunna spara så mycket som möjligt av det lokala grönområdet öster om Tor-
pagatan är det viktigt att bebyggelsen koncentreras så mycket som möjligt. Sociotopkar-
tan anger att området används till lek, promenader, motion och naturupplevelser. 
 Hus med hiss öster om Torpagatan välkomnas av äldreomsorgen. 
 Vid eventuell byggnation av hus längs Torpagatan bör naturmark sparas mellan hu-
sen och gatan för att minska närhet och insyn till befintliga hus. Bebyggelse längs Tor-
pagatan kan påverkas negativt av trafikbuller och förvaltningen ifrågasätter lämplighe-
ten att överhuvudtaget bygga bostadshus längs gatan. 
 

Kommentarer:  Fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter regleras inte i 
detaljplan. Den metod som kommunen vanligtvis använder är att fördela markan-
visningarna från Fastighetsnämnden på ett sådant sätt att blandningen mellan upp-
låtelseformerna blir den önskade. I aktuellt projekt har HSB och Poseidon fått en 
gemensam markanvisning i syfte att bygga både bostads- och hyresrätter. Fördel-
ningen mellan de olika upplåtelseformerna är dock inte fastställd. 
  Tillgängligheten är viktig att säkerställa. Öster om Torpagatan är topografin 
besvärlig, men det bedöms ändå gå att ordna tillräcklig tillgänglighet. Alla hus 
med tre våningar eller fler måste förses med hiss. Enligt det reviderade program-
förslaget skulle 260-280 av totalt 270-300 lägenheter hamna i hus som blir fullt 
tillgängliga med hiss. 
  Fler bostäder i varierande storlek och upplåtelseform bör ge en blandad befolk-
ning som kan utgöra ett ökat underlag till offentlig och kommersiell service. 
  Väster om Torpagatan innehåller det reviderade programförslaget 10-20 lägen-
heter i radhus eller flerbostadshus i max två våningar. Bebyggelsen är placerad 
nära förskolan, men ett visst avstånd bör ändå hållas. I och med att dalen och od-
lingslotterna bevaras så finns det fortfarande grönområden inom korta gångav-
stånd från förskolan. Om och hur en byggarbetsplats skulle påverka förskolan 
måste beaktas i detaljplanen, liksom påverkan från trafiken. 
  I det reviderade programförslaget föreslås att odlingslotterna och den öppna da-
len undantas från bebyggelse. Lotterna kan vara kvar och grönstråket längs bäck-
en påverkas i mindre utsträckning, se även yttrande från Fastighetsnämnden. 
  Den föreslagna bebyggelsen längs Torpagatans östra sida stryks i det revidera-
de programförslaget, se även yttrande från Fastighetsnämnden. 
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11. VA-verket framför att man kommer att upprätta förbindelsepunkter för vatten- 
och avloppsledningar för de både delområdena. Kapaciteten på det allmänna lednings-
nätet medger uttag av brandvatten. Efter detaljplanens antagande kommer bostadsområ-
det att tas in i kommunens verksamhetsområde för dricks-, dag- och spillvatten. 
 Dag- och dräneringsvatten ska i första hand tas omhand lokalt och i andra hand avle-
das till allmän dagvattenledning. Det är viktigt att ordna utjämning av dagvatten från 
hårdgjorda ytor. Man bör sträva efter att skapa så stora grönytor som möjligt för infiltra-
tion. Fördröjningsåtgärder kan förbättra vattenkvaliteten och minska miljöbelastningen. 
 Medvetna materialval (inte zink och koppar) minskar också miljöbelastningen. 
 I anslutningspunkterna levererar VA-verket vattentryck som motsvarar 40 mvp (väst-
ra delen) och 67 mvp (östra delen). Högre tryck får ordnas och bekostas av exploatören. 
 Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda led-
ningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. 
 

Kommentarer:  Stadsbyggnadskontoret noterar att brandvattenuttag kan medges 
ur det befintliga ledningsnätet, se även yttrande från Räddningstjänsten. 
  Dagvattenhanteringen bör så långt möjligt ske lokalt, t.ex. genom infiltration 
och fördröjningsanläggningar. Detta måste studeras vidare i detaljplanearbetet, se 
även yttrande från Miljöförvaltningen. 
  Material som innebär ökad miljöbelastning ska så långt möjligt undvikas och 
behovet av sådana detaljplanebestämmelser kommer att beaktas. 
  Övriga tekniska frågor kommer att behandlas i genomförandebeskrivningen. 

 
 
Statliga och regionala myndigheter 
 

12. Lantmäterimyndigheten i Göteborg har inget att erinra mot förslaget. Man utgår från 
att genomförandefrågorna beskrivs i det fortsatta detaljplanearbetet. 
 

13. Polismyndigheten i Västra Götalands län framför följande synpunkter. 
 Vikten av varsamhet betonas, eftersom förändringar i boendet skapar otrygghet som 
kan framkalla obefogad rädsla. 
 Gång- och cykelvägar ska vara trafiksäkert utformade och korsning med större väg 
bör vara planskild. Gång- och cykelvägnätet bedöms vara väl utbyggt i Björkekärr. 
 Kring nya bostäder och eventuella serviceinrättningar poängteras behovet av brotts-
förebyggande åtgärder. Detta kan vara t.ex. att insyn mot byggnader och parkeringar 
inte begränsas, bra belysning och ingen vegetation längs gång- och cykelstråk. 
 Antalet parkeringar bör vara väl tilltaget för att minska risken för felparkering. 
 Vid vattendrag och dammar är det viktigt att åtgärder vidtas, som minskar risken för 
olyckor med små barn. 
 Exempelvis idrottsanläggningar, fotbollsplaner etc. bör förläggas så att verksamhet 
under nattetid inte stör närboende. 
 Polisen uppmärksammar också behovet av säkerheten inuti bostadshus. 
 

Kommentarer: De brotts- och störningsförebyggande åtgärder som förs fram 
kommer att beaktas i kommande planarbete. Samma gäller för säkerhetsaspekter-
na kring vattendrag och dammar, liksom trafiksäkerheten. 
  Beträffande antalet parkeringsplatser, se yttrande från Miljöförvaltningen. 
  Synpunkten om inre säkerhet noteras, men detta är ingen detaljplanefråga. Fas-
tighetskontoret och byggherrarna kommer att delges synpunkten. 
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14. Länsstyrelsen i Västra Götalands län framför följande sammanfattande bedömningar. 
 Trots att behovet av bostäder är stort, anser man att det är synd att exploatera ett 
grönområde som detta. Det är viktigt att lämna gröna stråk genom nya bostadsområden, 
så att man kan röra sig mellan kvarvarande grönområden. 
 Västra Torpa, som är av riksintressen för kulturmiljövården, ligger norr om program-
området. Stor hänsyn måste tas till detta i det fortsatta planarbetet. 
 Det finns inga kända fornlämningar inom området, men fornlämningsbilden i om-
kringliggande områden visar på långt nyttjande. Länsstyrelsen ställer krav på att en sär-
skild utredning av fornlämningssituationen tas fram, i syfte att ge ett bättre underlag för 
exploateringens tillåtlighet gentemot Kulturminneslagen. 
 Bullersituationen måste beskrivas tydligt i detaljplanen, t.ex. hur de höga bullervär-
dena från helikoptertrafiken påverkar bostadsbebyggelsen, se även yttrande från Luft-
fartsstyrelsen. Även bullret från E20 och järnvägen ska beaktas. Man påpekar att en s.k. 
tyst sida ska hålla en nivå på mindre än 45 dBA. 
 Buller från Torpagatans trafik kan också vara hög p.g.a. höga hastigheter. Även sä-
kerheten kan påverkas, speciellt för de bostäder som hamnar närmare gatan än befintliga 
hus. Detta behöver beaktas i fortsatt planarbete. 
 Parkeringsnormen är hög för ett område i ett så pass bra kollektivtrafikläge. 
 

Kommentarer:  Stadsbyggnadskontoret delar uppfattningen om viktiga gröna 
stråk genom bebyggelsen och kopplingar mellan befintliga och nya områden, se 
även yttrande från Miljöförvaltningen och Park- och Naturnämnden. 
  Stadsbyggnadskontoret bedömer att det området Västra Torpa, som är av riks-
intresse för kulturmiljövården, inte påverkas negativt av programförslaget. 
  Det finns enligt kontorets underlagskartor idag inga kända fornlämningar regi-
strerade inom programområdet eller i dess omedelbara närhet. Kravet på särskild 
utredning noteras och frågan kommer att beaktas i detaljplanen. 
  Bullersituationen kommer att utredas ytterligare i detaljplanen, se även yttrande 
från Miljöförvaltningen. 
  De föreslagna bostadshusen längs Torpagatan har strukits i det revideras pro-
gramförslaget, se även yttrande från Fastighetsnämnden. 
  Beträffande parkeringsnormen, se yttrande från Miljöförvaltningen. 
 

Luftfartsstyrelsen framför följande synpunkter. 
 Bullerutbredningskurvor bör markeras på detaljplanekartan och de bebyggelserestrik-
tioner som ska gälla bör beskrivas i planen. 
 Luftfartsstyrelsen anser att det är olämpligt att bygga nya bostäder som berörs av bul-
ler som överstiger 70 dBA i maximal nivå. 
 Flygbullerredovisningar som ligger till grund för planeringen ska utgå från en fast-
ställd och standardiserad metod. En jämförelse måste ske mellan verkliga och progno-
stiserade bullerförhållanden genom en jämförande analys av förutsättningarna. 
 Man påpekar att bullernivåerna för uteplats inte kan uppnås genom att glasa in t.ex. 
balkonger eller uteplatser. 
 Vid en eventuell flytt av helikopterlandningsplatsen krävs ett nytt inrättandebeslut. 
 Ansvarig för landningsplatsen bör få möjlighet att delta i planarbetet. 
 

Kommentarer:  Bullerfrågorna kommer att utredas ytterligare i det fortsatta 
planarbetet, i vilket det måste klarläggas om en acceptabel bullernivå går att åstad-
komma. Se även yttrande från Miljöförvaltningen, Länsstyrelsen och Västra Göta-
landsregionen/Västfastigheter. 
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  Stadsbyggnadskontoret har blivit informerat om hur sjukhuset ser på en even-
tuell flytt av landningsplatsen. Flytten bedöms inte vara omedelbart förestående. 
Behovet av ett nytt inrättandebeslut tillgodoses inte i aktuell plan, men noteras. 
  Programmet har skickats på samråd till ansvarig för flygplatsen och kommande 
detaljplanearbete kommer att innebära vidare avstämningar. 

 
15. TeliaSonera föreslår att följande ingår i genomförandebeskrivningen eller på annat sätt 

delges fastighetsägaren/exploatören. 
 Ändringar i TeliaSoneras anläggningar inom exploateringsområdet kommer att debi-
teras fastighetsägaren/exploatören. Beställning om undanflytt ska komma in i god tid 
innan arbeten påbörjas. 
 I övrigt har man inget att erinra. 
 

Kommentarer:  I genomförandebeskrivningen kommer Telia synpunkter att beak-
tas. Fastighetskontoret och intressenterna delges informationen. 

 
16. Västra Götalandsregionen/Västfastigheter ser positivt på programmet, men vill 

uppmärksamma att det finns risk för bullerstörningar från helikoptertrafiken. Det är vik-
tigt att de nya husen förses med bullerdämpande fasader och fönster. Möjligheten att 
resonera om en s.k. tyst sida (se även yttrande från Länsstyrelsen) kanske inte är till-
lämpbart, då bullret kommer ovanifrån. 
 Bullerutredning för helikoptertrafiken redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning, 
som upprättas i samband med att Östra sjukhuset genomgår miljöprövning. Antalet 
flygningar (landning och start) är i genomsnitt en per dag, oregelbundet över dygnet. 
 Flygplatsens intressen ska tillvaratas i den fysiska planeringen. Flygplatsen klassas 
som sakägare och har rätt att överklaga bygglov och detaljplaner. 
 Den nordvästliga in- och utflygningssektorn från flygplatsen tangerar planområdet. 
Sektorn med en lutning på 4,5 % från landningsplatsen ska vara hinderfri. 
 Landningsplatsen kan i framtiden komma att ändras eller flyttas p.g.a. planerade 
byggnader. Alternativa lägen har redovisats för Stadsbyggnadskontoret. 
 

Kommentarer:  Bullerfrågan är en av de viktigaste frågorna under det fortsatta 
arbetet. Det måste klarläggas om en acceptabel bullersituation kan åstadkommas. 
Fasad- och fönsteråtgärder påverkar inomhusnivåerna medan utomhusnivåerna 
kan vara svårare att få ner till rekommenderade värden, se även yttrande från Mil-
jöförvaltningen, Länsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen. 
  Kommande detaljplan kommer att innebära regelbundna avstämningar med an-
svarig för flygplatsen, se även yttrande från Luftfartsstyrelsen. 
  Den hinderfria inflygningssektorn kommer inte att påverkas enligt det revide-
rade programförslaget. Detaljplanen kommer att kompletteras med informationen. 

 
17. Västtrafik Göteborgsområdet AB framför att avstånden till de närmaste hållplatserna 

vid Östra sjukhuset och Bovallstrandsgatan är ganska långa, mer än 200 meter. Det är 
därför viktigt att man ser till att det finns bekväma, öppna och upplysta gångvägar mel-
lan bostäderna och hållplatserna. 
 Vid hållplatserna är tillgången på kollektivtrafik god, både med buss och med spår-
vagn. Avståndet till centrum är cirka 5 km, vilket ger restider på 15-20 minuter. 
 Föreslagen exploatering bör rymmas inom befintligt trafikutbud. 
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Kommentarer:  Stadsbyggnadskontoret håller med om vikten av bra gångvägar 
till och från hållplatserna. Detta kommer att studeras vidare i detaljplanen, se även 
yttrande från Miljöförvaltningen, Park- och Naturnämnden och Länsstyrelsen. 

 
18. Vattenfall Eldistrubution AB äger den 130 kV kraftledning som går genom program-

området. Ledningen bör grävas ner för att planen ska gå att realisera. Avtal om ned-
grävning och rivning av befintlig ledning bör träffas mellan berörda parter innan planen 
vinner laga kraft 
 Nedgrävningskostnaden på 12,5 miljoner kronor som redovisats i programmet togs 
fram i gemensam utredning mellan Vattenfall och Göteborgs stad. Den slutliga kostna-
den går inte att få fram innan entreprenaden är upphandlad. 
 Vattenfall tillstyrker planen under förutsättning av ovan nämnda avtal träffas 
 

Kommentarer:  Nedgrävningen av kraftledningen, inklusive kostnaderna och av-
tal, är en viktig genomförandefråga som kommer beaktas i detaljplanen. Stads-
byggnadskontoret och Fastighetskontoret kommer att utreda frågan ytterligare. 

 
 
Sammanfattning av yttrande från sakägare, berörda m .fl. 
 

Inledning 

Nedan följer sammanfattningar av de yttranden som inkommit från sakägare, boende 
och övriga berörda. Stadsbyggnadskontoret har valt att redovisa yttrandena samlat efter-
som de på många punkter behandlar samma sakfrågor. Dessa olika frågor fungerar som 
rubriker, under vilka synpunkterna redovisas. Stadsbyggnadskontoret lämnar sina 
kommentarer till de olika synpunkterna. 
 I bilaga 1 redovisas samtliga som inkommit med yttranden under programsamrådet. 
 

Övergripande frågor 

19. Flera som yttrat sig ifrågasätter byggnation i det aktuella området och den pågående 
förtätningen av staden. Det politiska förtätningsdirektivet anses innebära en överexploa-
tering av områden som idag är väldisponerade. 
 Staden bör inte växa på bekostnad av grönområden, dessa är svåra eller omöjliga att 
ersätta. Om befintliga grönområden bebyggs, försämras boendemiljön drastiskt. Att ta 
grönytor i anspråk för nya bostäder uppfattas som kortsiktigt. 
 Det måste finnas bättre områden att bygga på, t.ex. Gullbergsvass och Kvibergs äng-
ar. Istället för förtätning borde fler bostäder byggas i kranskommunerna och satsningar 
ske på effektiv kollektivtrafik. Det är också viktigt att det byggs billiga bostäder som 
unga människor har råd med. 
 Redan byggda och påbörjade projekt är också ett skäl till att inte förtäta stadsdelen 
ytterligare. Sedan 1997 har det byggts och planerats för nya bostäder på ett stort antal 
platser. Det har även byggts mycket nya lokaler på Östra sjukhusets område. 
 Enstaka yttranden menar att det är naturligt att förtäta, under förutsättning att det 
görs med omsorg. 
 

Kommentarer:  Stadens övergripande fysiska utveckling läggs fast i den kom-
muntäckande översiktsplanen, men också i den kommunala budgeten, i vilken 
Kommunfullmäktige har beslutat att det ska byggas 2 000 bostäder/år under man-
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datperioden 2003-2006. Den tydliga inriktningen är att tillskottet ska ske genom 
förtätning och komplettering. Staden växer eftersom fler människor vill bo i Gö-
teborg och fler företag vill etablera sig här. För att kunna erbjuda invånarna god 
kollektivtrafik samt en varierad och effektiv stad bör det mesta möjliga av utveck-
lingen ske inom den redan byggda stadens gränser. Då utnyttjas befintlig infra-
struktur och stadsdelen kan kompletteras med t.ex. bostäder tillgängliga med hiss. 
  Att skapa förutsättningar för så mycket bostäder inom den befintliga staden in-
nebär svåra ställningstaganden och avvägningar vad som är lämpligt måste göras 
från fall till fall. Det är viktigt att program och detaljplaner beskriver konsekven-
serna av de åtgärder som föreslås. Att enbart bygga i stadens utkanter får dessut-
om negativa konsekvenser, i form av bl.a. stora avstånd mellan olika funktioner 
och ett stort bilberoende. Detta ger i längden negativa miljöeffekter. 
  På flera håll i staden pågår det kompletterings- och förtätningsstudier, t.ex. för 
Gullbergsvass och Kviberg. Dessa områden ligger dock längre fram i tiden och är 
dessutom beroende av stora strukturfrågor, t.ex. byggandet av Västlänken. 
  Kommunfullmäktige har beslutat att exploatering och förtätning ska ske efter 
principen »Sans och balans«, d.v.s. kompensation ska ske vid intrång i gröna mil-
jöer. Kompensationen kan bestå i t.ex. högre kvalitet i grönområden som blir kvar 
eller förbättrade gång- och cykelförbindelser. Åtgärderna redovisas i detaljplanen. 

 
20. Programförslaget anses av flera ha svagt eller inget stöd i ÖP99, som anger att marken 

är lämpad som område för rekreation, natur- och friluftsliv m.m. 
 Flera påpekar också att det mesta av marken i gällande detaljplaner är planlagd som 
parkmark. Detta har varit en förutsättning för många när man bosatte sig i stadsdelen. 
 

Kommentarer:  Programförslaget ligger inte i linje med översiktsplanen och gäl-
lande detaljplaner. Översiktsplanen drar upp de stora riktlinjerna för hur mark- 
och vattenområdena i kommunen bör användas. Översiktsplanen har lång tidsho-
risont, upp mot tjugo år, men är dock inte bindande och avsteg från den kan göras, 
t.ex. i detaljplaner, om man redovisar avsteget och motiverar det. En detaljplan 
som inte ligger i linje med översiktsplanen ska föregås av ett program. 
  De främsta motiven till avstegen från ÖP99 är behovet av bostäder, det attrak-
tiva läget med närhet till kollektivtrafik och service, ett visst behov i stadsdelen av 
ökat underlag för offentlig service och ett behov i stadsdelen av bostäder tillgäng-
liga med hiss. 

 
21. En vanlig fråga i yttrandena är vilken hänsyn som tas till de boendes synpunkter. Flera 

har yttrat sig även i det tidigare programarbetet från 2003, och anser att liten eller ingen 
hänsyn tagits till dessa synpunkter 
 En sakägare menar att fullt relevanta aspekter behandlas minimalt eller bortses helt 
ifrån. De boendes situation värderas inte heller tillräckligt och detta anses vara ett de-
mokratiskt problem. Stadsbyggnadskontoret anses vid framtagandet av programmet 
bara ha sett till byggherrarnas och Byggnadsnämndens bästa. 
 

Kommentarer:  Samtliga synpunkter som kommer in registreras, läses och redo-
visas i denna samrådsredogörelse. I ett program- och planarbete är det en stor 
mängd faktorer som ska beaktas och avvägningar mellan olika intressen måste gö-
ras, dels mellan olika allmänna intressen och mellan allmänna och enskilda. 
  Stadsbyggnadskontoret har i programarbetet gjort en objektiv prövning av den 
föreslagna exploateringen. De synpunkter som kommit in under samrådet har 
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sammanställts och vägts mot varandra. Revideringar av programförslaget har 
gjorts, vilket resulterat i en programkarta som enligt kontorets bedömning tar hand 
om de olika planeringsfaktorer som finns i området på ett bra sätt. 
 

Stadsbyggnadskontorets insats 

22. En hel del yttranden behandlar Stadsbyggnadskontorets roll och arbete. Kontoret 
uppfattas som alltför positivt till byggnationen och programmet saknar argument mot 
förslaget. Vissa hänvisar till det tidigare programarbetet 2003, de många protestskrivel-
serna och påpekar olämpligheten att bygga i området. 
 Det framförs också kritik mot samrådsutskicket, där vissa sakägare och berörda inte 
fått informationsmaterialet p.g.a. fel i fastighetsförteckningen. Stadsbyggnadskontoret 
behöver förbättra sina rutiner vid utskick. 
 Informationsmaterial som skickats ut får också kritik. Otydlighet och ofullständighet 
är vanligt förekommande omdömen. 
 Öppet Hus-kvällarna var välbesökta, men möter också kritik. Den påpekade otydlig-
heten i informationsmaterialet kunde spåras även under mötena. 
 Några menade att oklarheten är medveten från Stadsbyggnadskontoret, med syfte att 
driva projektet framåt med så lite motstånd som möjligt. En demokratisk behandling av 
ärendet efterlyses, snarare än en toppstyrning med oklara besked. Hänsyn måste tas till 
de inkomna synpunkterna, så att samrådet inte blir en skendemokrati. 
 

Kommentarer:  Programförslaget har upprättats och samrådet genomförts på 
uppdrag av Byggnadsnämnden. Som tidigare nämnts handlar planering om av-
vägningar mellan olika intressen, både allmänna och enskilda. Kontorets uppgift 
är att, utifrån lagstiftning och politiska beslut och riktlinjer, bereda ärenden inför 
beslut i Byggnadsnämnden. De lagreglerade tillfällena att yttra sig, t.ex. i pro-
gramsamrådet, garanterar den demokratiska rätten att framföra sina åsikter. Av-
vägningarna mellan olika åsikter görs sedan av Stadsbyggnadskontoret, i Bygg-
nadsnämnden och ibland i Kommunfullmäktige. 
  Ett fel uppstod vid utskicket, vilket kontoret beklagar. Felet rättades till direkt 
när det upptäcktes och de som drabbades fick cirka fem dagars kortare remisstid. 
Samrådstiden bedöms ändå varit tillräcklig, cirka fem veckor. Vid utskick fram-
över kommer sändlistorna att kontrolleras bättre. 
  Kontoret tar till sig kritiken kring både informationsmaterialet och Öppet Hus-
kvällarna. I programskedet förekommer dock ofta fler frågor än svar, vilket måste 
få synas. Det finns inte klara och definitiva svar på alla frågor, utan många aspek-
ter måste utredas vidare under processens gång. Öppet Hus-kvällarna anordnades 
därför i syfte att bereda möjlighet till information, diskussion och kunskapsutbyte. 
  Efter samrådet har programförslaget reviderats på ett antal punkter, vilka i flera 
fall har sin utgångspunkt i inkomna synpunkter. 

 

Natur- och kulturmiljö 

23. Frågan om natur- och kulturmiljön engagerar, berör och har kommenterats i väldigt 
många yttranden. Den generella uppfattningen är att grönområdena borde bevaras istäl-
let för att bebyggas. Minskningen av grönytorna innebär kraftiga försämringar för bo-
endekvaliteten i de befintliga husen och de ytor som försvinner är viktiga ur frilufts- och 
rekreationssynpunkt. 
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 Det finns undersökningar som visar att bostadsnära natur har en hälsofrämjande ef-
fekt för de boende. Flera menar också att nya bostäder kan byggas på andra platser, men 
naturmarken kan aldrig återskapas. 
 Närheten till Skatås, Härlanda tjärn och Delsjöområdet är inget skäl till att bostadsnä-
ra natur tas i anspråk för exploatering. Det ska inte vara nödvändigt att behöva ta bilen 
för att komma ut i naturen, menar någon. 
 Stadsdelen är planerad och byggd på 1950-talet enligt grannskapsprincipen. Sam-
manhängande bebyggelseområden, med både småhus och flerbostadshus, skiljdes åt 
med en medvetet planerad och utformad grönstruktur. Det innebär att det är nära till na-
turen från i stort sett samtliga bostäder, en kvalitet som uppskattas och som många an-
ger som skäl till varför man valt att bosätta sig i stadsdelen. En exploatering skulle för-
störa eller kraftigt försämra de historiskt goda boendevisionerna. 
 Gångstråken, som idag är etablerade i grönområdena, är mycket viktiga att värna, för 
att kunna ta sig fram på ett bra sätt, t.ex. mellan stadsdelarna Torpa och Björkekärr. 
 Det finns ett rikt växt- och djurliv med stor biologisk mångfald i delar av program-
området och vid Kvarndammen, väster om odlingslotterna. En exploatering skulle inne-
bära en negativ påverkan på växter och djur. Några menar att även om grönytorna inte 
har biologiskt höga värden, så har de stor betydelse för de som använder dem dagligen. 
 Den sammanhållna grönstrukturen och vikten av den obrutna grönskan poängteras i 
flera yttranden. Många menar att en exploatering i programområdet bryter upp sam-
manhängande grönstråk och splittrar naturmarken i alltför små delar, som mer blir deko-
rativa än funktionella. De stora grönområdena har också funktionen som »lungor« i sta-
den, vilket kan vara viktigt med tanke på den dåliga luften i Göteborg. 
 Många undrar vilka värden som har förändrats gentemot tidigare översiktsplane- och 
programarbete, då både Stadsbyggnadskontoret och Park- och Naturförvaltningen ansåg 
att området väster om Torpagatan var olämpligt att exploatera p.g.a. den sammanhäng-
ande grönstrukturens värden. 
 

Kommentarer:  Tanken i programförslaget är att möjliggöra bostäder men att 
ändå bebygga så lite grönyta som möjligt, med hänsyn tagen även till en mängd 
andra faktorer, t.ex. bostadsbehovet och kraftledningen. Om exploateringen 
genomförs kommer dock grönstrukturen tveklöst att påverkas. Därför är det vik-
tigt att diskutera hur kompensation kan ske, t.ex. genom att höja kvaliteten på 
kvarvarande grönytor. Frågan kommer att beaktas närmare i detaljplanearbetet. 
  Kontoret håller med om vikten av både stora grönområden för hela staden och 
små grönytor i närmiljön. Det reviderade programförslaget tar hänsyn till detta. 
  Stadsplanen från mitten på 1900-talet innehåller många goda visioner, men är 
också uppbyggd kring en samhällsstruktur som idag ser helt annorlunda ut. En 
viss förtätning bedöms kunna ske utan att värdena försvinner, samtidigt som t.ex. 
service och kollektivtrafik kan få ett större underlag. 
  Det reviderade programförslaget redovisar de viktigaste gångstråken, som mås-
te beaktas i kommande detaljplan. 
  Vidare studier av biotoper samt växt- och djurliv bör göras i detaljplanen. 
  Det reviderade programförslaget innebär en kraftigt minskad exploatering väs-
ter om Torpagatan, som är mer i linje med tidigare ställningstaganden. 

 
24. Många yttranden behandlar odlingslotterna specifikt, medan andra ser det som en del av 

grönstrukturen. I båda fallen anses det vara negativt att lotterna riskerar försvinna. 
 Odlingslotternas främsta egenskap är de sociala kvaliteterna: gemenskap, integration, 
glädje, kreativitet, trygghet och vänskap. Att odla är också bra för den fysiska och men-
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tala hälsan och ger rekreation och avkoppling. Människor som bor i lägenhet har också 
behov och intresse av att odla och inte bara de som har tomt eller kolonistuga. 
 Odlingsområdet är lättillgängligt och passar även äldre och handikappade, som i stor 
utsträckning utnyttjar området redan i dag. 
 Odlingslotterna är, tillsammans med Torpakolonin, karaktäristiska och viktiga inslag 
i stadsdelen och borde värnas istället för att tas bort. Odlings- och koloniområden borde 
ingå i arbetet med en grönare och vackrare stad. Vidare menar man att det är viktigt att 
befintliga bostäder har nära till grönytor som har bra lokalklimat. 
 Om odlingsområdet bebyggs måste lotterna flyttas, men många tror inte att det finns 
något lämpligt ersättningsområde. Även om ersättningsmark skulle frigöras, kommer en 
flytt innebär problem, t.ex. på grund av gjorda investeringar. 
 

Kommentarer:  I det reviderade programförslaget föreslås odlingslotterna undan-
tas från exploatering och de kan därmed vara kvar. 

 
25. I några yttranden hänvisas till den av Park- och naturförvaltningen upprättade sociotop-

kartan för Härlanda. Programförslaget anses inte ha stöd i sociotopkartan. Programom-
rådet används enligt kartan till bollsport, som en grön oas, för naturupplevelser, pick-
nick, promenader, vila, odling, till motion och lek samt för att uppleva blomning. 
 

Kommentarer:  Sociotopkartan, som är en kartläggning av platser för mänskliga 
aktiviteter, är framtagen som ett underlag för bl.a. översikts- och detaljplanering. 
Kartan är en redovisning av de värden som finns i stadsdelen. I kartan viktas ock-
så olika grönytors betydelse för staden, stadsdelen och/eller kvarteret. Sociotop-
kartan är dock ingen beskrivning av en framtida markanvändning. 
  Även det reviderade programförslaget innebär att grönområden påverkas och 
detta måste beaktas vidare i detaljplanen. Revideringen innebär emellertid också 
att stora delar av grönytorna som ansetts som viktiga för stadsdelen kan bevaras. 

 
26. Man menar att hänsyn måste tas till de värdefulla kulturmiljöer som finns i programom-

rådets närhet. Förslaget skulle för alltid förstöra kulturmiljövärdena t.ex. i Östra och 
Västra Torpa, Vidkärrs gård och småhusområdena i Fräntorp. 
 Odlingsområdet är resterna av gammal odlingsmark och har kopplingar till Vidkärrs 
gård. Det finns rester av gamla husgrunder nära lotterna och området korsas av en kul-
turhistoriskt intressant väg. Detta måste tillmätas intresse. 
 

Kommentarer:  Västra Torpa är av riksintresse för kulturmiljövården och de vär-
dena som finns får inte påtagligt skadas. Kontoret bedömer att programmet inte 
innebär någon påtaglig skada av kulturmiljövärdena p.g.a. det stora avståndet mel-
lan programområdet och Västra Torpa. 
  De andra områdena är av stort intresse för sina kulturmiljövärden och de står 
omnämnda i kommunens bevarandeprogram. Dessa områden bedöms heller inte 
påverkas negativt, framför allt p.g.a. avståndet till föreslagen exploatering. 
  Beträffande odlingslotterna, se punkt 24. 

 

Trafik 

27. Dagens trafikmängder, som redovisas i programförslaget, anses vara mycket underskat-
tade och inte representativa för hur trafiken ser ut. Inte heller bedömningen av trafikök-
ningen vid en exploatering av programområdet anses trovärdig. 
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 En mer realistisk bedömning av den förväntade trafikökningen föreslås i ett yttrande 
vara 1 500 fordon/dygn istället för de 500 fordon/dygn som redovisas i programmet. Ett 
annat förslag är 1 000 fordon/dygn exklusive nyttotrafik, motorcyklar och mopeder. 
 Många beskriver att en markant trafikökning skett de senaste åren, med följd att bul-
ler och avgaser också har ökat. Den ökade trafiken är mest påtaglig morgon och kväll. 
Troliga skäl till trafikökningen är bl.a. trafikåtgärder på omkringliggande gator, t.ex. 
Rosendalsgatan, omfattande byggnation på andra platser i stadsdelen samt allmänt ökad 
trafik på större vägar som E20. 
 Torpagatans utformning inbjuder till ökad trafik och höga hastigheter, t.ex. från mo-
torcyklar. Just motorcykel- och mopedtrafiken upplevs som extra störande. 
 Den säkraste skolvägen till och från Torpaskolan går genom programområdet. 
 Många befarar att trafiken på Torpagatan och i stadsdelen kommer att öka drastiskt 
om programområdet exploateras. Detta skulle medföra kraftigt ökat buller och mer av-
gaser, vilket framför allt skulle kunna ha negativ påverkan på allergidaghemmet. 
 Trafikökningarna måste ses i ett större sammanhang och inte bara kopplat till det av-
gränsade programområdet. Det har byggts mycket nya bostäder i denna del av staden 
och ökningen av trafiken har kommit stegvis. Det finns en risk att det blir mycket mer 
genomfartstrafik på Torpagatan, som fungerar som en alternativ länk mellan Björkekärr, 
Torpa, E20, Partille m.m. 
 En lösning på trafikproblemen anses saknas. Andra har kommit med förslag på hur 
vissa åtgärder skulle kunna bidra till att förbättra situationen, där det mest förekomman-
de förslaget är att Torpagatan stängs av för all trafik utom utryckningsfordon, i syfte att 
belasta gatan så lite som möjligt. Detta skulle få bort genomfartstrafiken och bl.a. mins-
ka miljöbelastningen för daghemmet. 
 I ett annat yttrande föreslås att en ny genomfartsväg förbi Torpakolonin skulle kunna 
bli en alternativ tillfart till E20, i syfte att avlasta Munkebäcksgatan och Munkebäcks-
motet. Ytterligare ett förslag bygger på att programområdet skulle kunna angöras norr-
ifrån, från Östra sjukhusets parkering. Detta alternativ anses behöva utredas, eftersom 
programmets förslag till infartsvägar anses vara olämpligt och ogenomtänkt. 
 

Kommentarer: De trafikmängder som redovisades i programmet är från 2002. 
Nya mätningar bör göras för att på så sätt kunna konstatera vilken förändring av 
trafiken som skett. Även bedömningen av den tillkommande trafiken bör diskute-
ras vidare med Trafikkontoret, men ökningen måste ändå anses som marginell. 
  Diskussioner kommer även att föras med Trafikkontoret för att bedöma om 
några åtgärder kan bli aktuella, t.ex. för att få ner hastigheten. Torpagatan är alter-
nativ väg till och från Östra sjukhuset, vilket måste beaktas. 
  En förnyad bullerutredning bör göras i kommande detaljplan, för att utreda den 
totala bullersituationen, både vad gäller trafik- och helikopterbuller. En bedöm-
ning av luftkvaliteten före och efter en eventuell exploatering kommer att diskute-
ras med Miljöförvaltningen under detaljplanearbetet. 
  Infarter till de föreslagna bebyggelseområdena bör ske från Torpagatan. Stads-
byggnadskontoret har bedömt detta som den enda realistiska lösningen. Placering-
en av lokalgatornas anslutning till Torpagatan bör ske där störningar, t.ex. från 
strålkastarljus, kan minimeras. 

 
28. Parkeringsfrågan tas upp i några yttranden och generellt sett ökar parkeringsbehovet vid 

en förtätning. Situationen kring Bovallstrandsgatan är problematisk redan idag och det 
befaras att de projekterade parkeringarna för programområdet inte kommer att räcka till. 
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 Från flera håll riktas direkt kritik mot föreslagen parkering längs Torpagatan, som 
anses hamna för nära befintliga bostäder. Det anses också vara olämpligt med de parker-
ingar som hamnar nära bäcken i programområdets västra del, eftersom avgaser riskerar 
att bli kvar länge i detta område. 
 

Kommentarer:  Parkering till föreslagna bostäder måste lösas i husens närområde 
och inom den kvartersmark som avsätts för bebyggelse. Markens topografi inne-
bär att markparkering blir svårt att anordna utan alltför stora ingrepp. Parkerings-
lösningarna är inte färdigstuderade, men kommer att utredas vidare i samband 
med att mer konkreta förslag på bebyggelsens utformning arbetas fram. 
  Föreslagna hus längs Torpagatan har strukits i det reviderade programförslaget, 
liksom bebyggelsen närmast bäcken väster om Torpagatan. 

 
29. Kollektivtrafiksituationen och behovet av ytterligare utredningar kring frågan tas upp i 

några yttrande. Stombuss 17 har endast haft marginellt positiv effekt menar man. 
 

Kommentarer: Situationen för en viss busslinje kommer inte att lösas i det fort-
satta planarbetet, men synpunkten noteras och bör diskuteras med Västtrafik. Se 
även yttrande från Västtrafik. 

 

Teknisk infrastruktur 

30. Frågan om kraftledningen har också väckt stort intresse hos de berörda. Det har funnits 
osäkerhet kring var ledningen ska grävas ner och den exakta sträckningen efterfrågas. 
 Frågan om elektromagnetisk strålning som finns kring kraftledningar tas upp. Man 
undrar hur situationen blir efter nedgrävning och det finns en oro för att strålningen ska 
förändras och bli större. Vissa fastigheter kommer få ledningen betydligt närmare än 
idag och detta kan bli föremål för skadeståndskrav. Statens Strålskyddsinstitut kan idag 
inte utesluta samband mellan elektromagnetisk strålning och cancer. 
 En teknisk, ekonomisk och ekologisk konsekvensanalys efterfrågas. Den bör innehål-
la bl.a. redovisning av riskerna med elektromagnetisk strålning, hur stort område som 
blir påverkat av strålningen, hur riktvärden ser ut och hur de ska klaras. Försiktighets-
principen ska tillämpas, menar någon. 
 Man undrar om det är undersökt hur stor kostnaden är att förse befintliga hus med 
hiss, i förhållande till nedgrävningskostnaderna för ledningen. 
 Även övrig teknisk infrastruktur (el, tele, fjärrvärme) ska kopplas in i de nya husen 
och de totala konsekvenserna av detta bör redovisas. 
 

Kommentarer: I programförslaget redovisades tre preliminära förslag på hur 
kraftledningen skulle kunna grävas ner. Frågan är inte färdigutredd och kommer 
att studeras vidare i detaljplanearbetet. Det bör påpekas att nedgrävningen av 
kraftledningen kan ge positiva effekter på ett större område, t.ex. för stadsbilden. 
  Den elektromagnetiska strålningen måste undersökas i det fortsatta planarbetet. 
Om kraftledningen grävs ner måste ledningsägaren ansöka om ny koncession en-
ligt Miljöbalken. I en sådan ansökan ska det ingå en miljökonsekvensbeskrivning, 
i vilken frågorna kring nedgrävningen utreds och redovisas. 
  Kostnaderna för att förse befintliga hus med hiss är inte beräknad. Synpunkten 
kommer att delges Fastighetskontoret och intressenterna, men löser enbart till-
gänglighetsfrågan och inte exempelvis bostadsbehovet. Dessutom är en sådan åt-
gärd helt beroende av intresset hos befintliga fastighetsägare. 
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31. Några menar att en exploatering kan komma att förändra dagvattensystemet i ett större 
område och detta kan skapa problem, t.ex. med sättningar som följd. Dräneringen till 
befintliga hus kan också påverkas på samma sätt som för trettio år sedan, då bergtunneln 
under Stabbegatan anlades. 
 Bäcken och Kvarndammen får sitt tillflöde av vatten från stora arealer, bl.a. pro-
gramområdet. Detta kan försämras om byggnation sker. Dagvattenfrågan måste utredas. 
 Mycket sprängning kommer att behövas, vilket ökar risken för sättningar och andra 
skador på befintliga hus. Vem som är ansvarig vid direkta och framtida skador måste 
utredas och redovisas. Geotekniska undersökningar måste också utföras. 
 

Kommentarer: Dagvattenfrågan bör studeras vidare i det fortsatta planarbetet. I 
programförslaget redovisades tänkbara åtgärder som kan innebära ett bättre lokalt 
omhändertagande av dagvattnet, t.ex. grusade parkeringsytor. Se även yttrande 
från VA-verket. 
  De ytor som i det reviderade programförslaget föreslås lämpliga för exploate-
ring ligger till största delen på berg eller med korta djup till fast berg. Därför be-
döms radonsituationen som mer angelägen att undersöka, även om de geotekniska 
förutsättningarna måste tydliggöras i detaljplanen. 
  Eventuell sprängning sker på byggherrens eller sprängentreprenörens ansvar. 

 

Arkitektur och gestaltning 

32. Befintlig bebyggelse är en blandning av hustyper med luft i strukturen, bra terrängan-
passning och nätta dimensioner. Det anses att någon annan bebyggelse än småhus och 
flerbostadshus i två eller max tre våningar inte är tänkbart. Man måste ta hänsyn till om-
rådets karaktär och till befintlig bebyggelse. 
 Programförslaget anses innehålla för många och för höga hus och detta styrs av eko-
nomiska faktorer som markvärdet och bostadspolitik. En berörd pekar på att antalet bo-
städer har ökat från 160 i programarbetet 2003 till 330 i nuvarande förslag. 
 Plan- och bebyggelseutformningen måste tas på allvar när man ska exploatera områ-
den med oländig terräng, kraftiga lutningar och dåliga solvärden. Förslaget har lagt ge-
staltningsambitionerna åt sidan. Det är viktigt att planera områden med tydliga arkitek-
toniska rum och ambitioner, inåt och utåt. Förslagen är för skissartade och det märks att 
de är långt ifrån färdiga. 
 Den södra delen av förslaget öster om Torpagatan bör flyttas mot norr, anser några. 
Fler hus kan byggas närmare Östra sjukhuset, då blir inte förändringarna så dramatiska 
och mer av skogsområdet blir kvar. De negativa effekterna av trafikökningen blir mind-
re. Någon anser att området öster om Torpagatan helt måste utgå ur programområdet. 
 Det finns också de menar att Björkekärr måste bevaras som det är idag, att stadsdelen 
redan är en byggarbetsplats och inte får förstöras ytterligare. 
 I kombination med hushöjden menar många att avståndet mellan befintliga hus och 
nya blir för litet. Stadsdelen har byggts med väl avgränsade bebyggelseområden och av-
ståndet mellan de olika husgrupperna är karaktäristiskt. 
 Den typiska femtiotalsprägeln försvinner om höga hus byggs nära inpå de befintliga. 
Avståndet mellan nya och befintliga hus måste markeras och skulle behöva vara det 
dubbla jämfört med förslagets 40-45 meter. 
 Inte bara befintliga bostäder påverkas av en eventuell exploatering, utan även påver-
kan på kolonistugorna måste beaktas. Det handlar också om skuggningseffekter och re-
spektfullt avstånd mellan stugor och nya hus. 
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 Beträffande utformningen av ny bebyggelse, så framförs det att det är viktigt att ut-
blickar från befintliga bostäder möter omsorgsfullt gestaltade husfasader. 
 

Kommentarer:  Hänsyn till befintliga hus och miljöer har tagits i det reviderade 
programförslaget. Vidare studier av den nya bebyggelsen kommer att göras i det 
fortsatta planarbetet, men i det reviderade programförslaget föreslås hushöjder 
som bedöms kunna prövas i detaljplanen. 
  Höjden på nya hus är inte bara en fråga om anpassning till befintlig bebyggel-
se, utan också fråga om hantering av t.ex. hisskrav, bullerdämpning, genomföran-
deekonomi, och parkeringslösningar. 
  Lämpliga avstånd mellan nya hus och befintlig bebyggelse kommer att studeras 
vidare i detaljplanen. Det går inte enbart att ange ett fast antal meter som måste 
skilja husen åt, utan detta måste studeras vidare, t.ex. genom modellstudier. Även 
nedanstående synpunkter om solstudier och insyn måste beaktas. 
  Den föreslagna exploateringens omfattning är minskad i det reviderade pro-
gramförslaget och uppgår till cirka 270-300 lägenheter, varav merparten (260-
280) ligger öster om Torpagatan. Kontoret har bedömt att området tål en högre 
exploatering än vad som angavs i programarbetet 2003, men att samrådsförslaget 
innehöll för många bostäder. Framför allt är det området väster om Torpagatan 
som undantagits från bebyggelse i det reviderade programförslaget, mest p.g.a. 
den för stadsdelen viktiga grönstrukturen. Den ökade omfattningen öster om Tor-
pagatan har koncentrerats till ytorna mot Östra sjukhuset. 
  I programskedet har bebyggelsens detaljutformning, fasader, färgsättning etc. 
berörts mycket lite. Detta kommer att studeras mer noggrant i detaljplanen. 
 

33. Insynsfrågan anses vara besvärande och begränsar boendekvaliteten och livsmiljön. 
Insynen är ofta kopplad till antingen husen höjd, husens placering eller båda faktorerna. 
Vidare studier av insynen behöver göras. 
 Man anser att den föreslagna bebyggelsen längs Torpagatan kommer att innebära 
mest insynsproblem p.g.a. närheten till befintliga tomter. Trädgårdarna kommer att bli 
mindre attraktiva och användbara. Även höjden på de nya husen påverkar insynen. 
 Utsikten, framför allt från husen vid Stabbegatan, framförs också som en boendekva-
litet som man befarar försvinner om de nya husen byggs. 
 

Kommentarer:  Som nämnt ovan har den exakta placeringen av den nya bebyg-
gelsen inte fastställts och innan så sker måste noggranna studier genomföras. In-
synsfrågan är en av flera faktorer som kommer att beaktas. 
  Husen längs Torpagatan har strukits i det reviderade programförslaget. 

 
34. Solvärden och risk för skuggning från nya hus är också en viktig fråga för dem som 

yttrat sig. Framför allt anser man att en solstudie av programförslaget saknas. 
 Skuggningen från de föreslagna husen anses påverka trädgårdar, hus, lägenheter och 
balkonger. Ett förslag kan vara att placera nya hus minst fyrtio meter från befintliga. Ett 
annat förslag är att inte bygga husen rakt öster om Bovallstrandsgatan. 
 

Kommentarer:  Solstudier kommer att göras i det fortsatta planarbetet. 
 

35. Någon menar att bostäderna riskerar att bli alltför dyra eftersom det måste göras mycket 
sprängnings- och röjningsarbeten. Vidare anses det i första hand behövas små, billiga 
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hyreslägenheter och inte stora, dyra och exklusiva bostadsrätter. I ett yttrande välkom-
nas fler hyreslägenheter med hiss i Härlanda. 
 

Kommentarer:  Projektets genomförandeekonomi kommer att utredas av Fastig-
hetskontoret i kommande planarbete. 
  Det finns en generell strävan att skapa bostadsområden med blandade hustyper, 
bostadsstorlekar och upplåtelseformer. Innan bebyggelsen är detaljstuderad är inte 
detta färdigutrett, men den delade markanvisningen mellan HSB och Poseidon 
skapar förutsättningar för att både bostads- och hyresrätter kan byggas. 
  Tillgängligheten med hiss bedöms bli god, eftersom merparten av de föreslag-
na bostäderna hamnar i hus som är tre våningar eller högre, där hiss är ett krav. 

 

Störningar 

36. Programområdet är påverkat av buller dels från trafiken på Torpagatan och dels från 
helikoptertrafiken till och från Östra sjukhuset. Några anser att helikopterbullret är 
störande för boendemiljön, speciellt när flygningarna sker på natten. Buller nattetid bor-
de viktas högre. 
 Beträffande bullerfrågan frågar sig någon varför bara de nya bostäderna ska buller-
skyddas och inte de befintliga. Det behövs mer utredningar för att slå fast hur nya och 
befintliga hus påverkas av helikopterbullret. 
 Smittreningsanläggningen, belägen strax norr om programområdet, har periodvis 
släppt ut illaluktande innehåll från skorstenen och vid något tillfälle har det luktat am-
moniak. Detta anses behöva utredas. 
 

Kommentarer:  När ett detaljerat förslag på hur bebyggelsen kan gestaltas och 
placeras har tagits fram, kommer en förnyad bullerundersökning att göras. 
  De av regeringen framtagna riktlinjerna för buller gäller för nya bostäder. Det 
finns dock målsättningar även för befintlig bebyggelse. Trafikkontoret arbetar 
kontinuerligt med att minska störningar och andra olägenheter som vållas av trafi-
ken. En fastighetsägare/lägenhetsinnehavare som har en bullerstörd fastighet/bo-
stad kan ansöka om bidrag. För mer information, kontakta Trafikkontoret. 
  Miljöförvaltningen har tillsyn på smittreningsanläggningen och har inte medde-
lat att den skulle medföra problem för vare sig befintlig eller ny bebyggelse. 

 

Sociala frågor 

37. Flera framför att det är viktigt att hänsyn tas till kapaciteten i förskolor, skolor och 
fritidshem. Det är viktigt att få behålla närheten till den offentliga servicen. 
 Vid Torpagatan ligger daghemmet Torpet, som är ett allergidaghem med upptag-
ningsområde över hela Göteborg. Ur förskolans perspektiv kan programförslaget inne-
bära försämringar. Några menar att den ökade trafiken som de nya husen innebär är di-
rekt olämplig så nära daghemmet, främst p.g.a. ökade avgaser. Även under byggnation 
kan störningarna bli stora för daghemmet p.g.a. damm från bygget. Miljön kring försko-
lan bör värnas. 
 

Kommentarer:  SDN Härlanda har bedömt att kapaciteten i den offentliga servi-
cen är tillräcklig för att klara det tillskott den föreslagna bebyggelsen kan innebä-
ra. Avstämningar kommer att göras kontinuerligt med stadsdelsnämnden. 
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  Förslaget väster om Torpagatan har reviderats och minskats i omfattning, vilket 
bedöms innebära mindre inverkan på daghemmets närområde och möjligheterna 
att komma ut i naturen. Det bör också anses som positivt att den luftburna kraft-
ledningen kan grävas ner, men påverkan på daghemmet under byggtiden måste 
undersökas närmare. 

 
38. Programmet föreslår bebyggelse längs Torpagatan, med syfte att bl.a. skapa mer liv och 

passiv bevakning på gatan. Flera anser att det inte går att skapa stadsmässighet och ökad 
trygghet längs gatan genom att bygga hus. Det hänvisas till den låga utomhusbrottslig-
heten i stadsdelen och menar att byggnation på s.k. mörkerområden endast kan motive-
ras om brottsstatistiken är ovanligt hög i jämförelse med resten av staden. Fler bostäder 
ger inte mer trygghet, menar någon. 
 Hur gångtrafiken till och från spårvagnshållplatsen ska ske är en påtalad fråga. Ris-
ken finns att gående antingen måste ta sig över ödsliga parkeringsytor vid sjukhuset el-
ler genom kolonistugeområdet, som också är mörkt stora delar av året. Just gående ge-
nom Torpakolonin har tidigare varit ett problem, då det skett skadegörelse. 
 

Kommentarer:  De föreslagna husen längs Torpagatan har strukits i det revidera-
de programförslaget. 
  Gångvägarna till och från hållplatser kommer att studeras vidare i detaljplanen. 

 

Åtgärds- och skadeståndskrav 

39. Några tar upp frågan om skadestånd om programmet genomförs. Skadestånd kan 
komma att krävas för en rad faktorer, där nedanstående är det vanligaste: minskning av 
fastighetsvärdet och försämrade möjligheter att använda tomten, direkta och indirekta 
skador på befintliga fastigheter, dräneringsproblem och följdeffekter som sättningar, 
t.ex. vid sprängningar, påverkan på bergvärmeanläggning, minskad säkerhet längs bar-
nens skolvägar p.g.a. ökad trafik, ohälsa som kan spåras till ökade avgaser från ökad 
trafik och ökad cancerrisk p.g.a. nedgrävd kraftledning. 
 

Kommentarer:  Det reviderade programmet är ett första skedet i den planprocess 
som syftar till att utveckla programområdet, i det här fallet för att möjliggöra byg-
gandet av bostäder. Plan- och Bygglagens skadeståndsregler ger vanligtvis inte 
rätt till ersättning för sådana förändringar. Skadestånd kan enbart krävas efter att 
en detaljplan vunnit laga kraft. 

 

Vidare studier och utredningar 

40. Det har framkommit krav på och påpekanden om en rad undersökningar och utredningar 
som måste göras om det överhuvudtaget ska vara möjligt att bedöma förslagets påver-
kan på omgivningarna. Följande anses behöva utredas vidare: ersättning av strövområ-
den för äldre och skolelever, påverkan på växt- och djurliv, påverkan på grundvattnet 
och hanteringen av dagvattnet, påverkan på kulturmiljöintressen, utredning kring kraft-
ledningen; ekonomi, effekter av nedgrävning, strålning etc., geotekniska förhållanden 
och radonhalter, konsekvenser av sprängningar, påverkan på daghemmet under byggti-
den och efter färdigställande, befintliga och framtida bullernivåer inklusive dämpande 
åtgärder, beräkning eller mätning av befintlig trafik och bedömning av trafikökning, 
mätningar av dagens luftföroreningar och beräkningar av framtida nivåer, avstängning 
av Torpagatan för att minska buller och avgaser, trafiksäkerhet vid transport till och från 













Väster om Torpagatan föreslås 10-20 lägenheter 
i friliggande småhus, radhus eller mindre fler-
bostadshus i högst två våningar.

Redogörelse för programsamråd  Bilaga 2

REVIDERAD PROGRAMKARTA
Program för bostäder vid Torpagatan

Skala 1:2000

Bebyggelseområden
  Streckad gräns kan studeras vidare
  Heldragen gräns bör inte överskridas

Befintliga stigar, gång- och cykelstråk
Befintlig gata med gång- och cykelbana
Nya stigar, gång- och cykelstråk
Nya gator med gång- och cykelstråk
  Med vändplatser

Stor hänsyn bör tas till daghemmet.

Öster om Torpagatan föreslås flerbostadshus i 
3-7 våningar:

› 3-4 våningar närmast befintlig bebyggelse. 
› 4-6 våningar i områdets mittersta del. 
› 4-7 våningar i områdets norra del.

Totalt kan det rymmas 260-280 lägenheter.

Befintliga gång- och cykelstråk kan kopplas 
ihop med nya stigar och gång- och cykelvägar.

Infarter till de nya områdena bör ske via nya 
lokalgator som ansluts till Torpagatan.

All ny bebyggelse måste beakta bullersitua-
tionen, beträffande placering, utformning och 
tekniskt utförande.

Ny bebyggelse bör koncenteras, för att spara så 
mycket grönytor som möjligt.

Totalt kan programområdet innehålla mellan 
270 och 300 nya bostäder.

Programområdesgräns

Programområdesgräns
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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).
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Nya bostadsområden i Björkekärr  
Ljudfrågor, bland annat helikopterbuller 
Rapport A - riktvärden 

 

Uppdragsgivare: Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 
Christian Jönsson 
Box 2554 
403 17  Göteborg 
Tel: 031-611576 

Uppdrag: Sammanställa riktvärden för flygbuller samt för övrigt buller inför 
planering av nya bostadsområden i Björkekärr. 

Sammanfattning: I rapporten redovisas en sammanställning av riktvärden. 
Utomhus, på uteplats, bör maximala ljudnivån inte överskrida 70 
dBA (FAST) mer än 3 gånger klockan 06.00 – 22.00. När det 
gäller flyg- och helikopterbuller bör instrumentinställningen vara 
”SLOW” och inte ”FAST”. Ekvivalenta ljudnivån och 
flygbullernivån FBN bör inte överskrida 55 dBA på uteplats och i 
området i övrigt. Frifältsvärden avses. Den sammanvägda 
ljudisoleringen i ytterväggar och tak (inklusive dörrar, fönster och 
luftintag) bör dimensioneras så att den dygnsekvivalenta 
ljudnivån från trafik eller andra yttre ljudkällor blir högst 30 dBA 
och maximala ljudnivån 45 dBA överskrids högst tre gånger per 
medelnatt. I rum för matlagning och hygien bör årsekvivalenta 
ljudnivån 35 dBA tillåtas. Med uteplats avses en iordningställd 
begränsad yta i anslutning till bostaden. Uteplats kan vara 
balkong, terrass eller yta i marknivå i bostadens närhet. En 
uteplats kan vara enskild eller gemensam för flera lägenheter. 

 Handläggare: Kvalitetskontroll: 

 Johan Hässel Martin Almgren 
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1. Bakgrund 
Nya bostadsområden planeras vid i Björkekärr nära Östra sjukhuset. De aktuella 
områdena är utsatta för buller från bl a helikoptrar i närheten. En sammanställning 
av ljudkrav och riktlinjer för bostäder önskas. 

2. Förklaring av akustiska begrepp 
Ekvivalent ljudnivå: Den ekvivalenta ljudtrycksnivån är en form av genomsnittlig 
ljudtrycksnivå under en given tidsperiod, t ex ett dygn. Genomsnittet ska beräknas 
eller mätas på ett sätt som påminner om addition av ljudnivåer. Om ljudnivån är 30 
dBA under halva dygnet och 40 dB under andra halvan blir den ekvivalenta 
ljudnivån 37 dBA. Den ekvivalenta ljudtrycksnivån kan bestämmas för flera olika 
sorters ljudtrycksnivåer, t ex A-eller C-vägd ljudtrycksnivå. 

 
Flygbullernivå (FBN) är en logaritmisk ”medelljudsnivå” för ett årsmedeldygn, där 
hänsyn tas till när på dygnet flygrörelsen sker. En rörelse på kvällstid (19-22) 
värderas som tre och nattetid (22-06) som 10 rörelser dagtid. FBN anges i dB(A), 
ofta som en s.k. iso-dB-linje på karta.  
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Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån under viss tid. Det är viktigt att ange vilken 
tidsvägning som avses. Normalt ska tidsvägning ”Fast” användas. 

2.1. Naturvårdsverkets definitioner 
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av Regeringen att i samråd med trafikverken och 
Boverket utveckla definitionerna för riktvärden för buller för de olika trafikslagen så 
de blir mer jämförbara.  

Resultatet redovisas i rapporten – Riktvärden för trafikbuller vid nyanläggning eller 
väsentlig ombyggnad av infrastruktur, Förslag till utveckling av definitioner, 2001-12-
20. Nedan redovisas några aktuella definitioner och begrepp som är aktuella i denna 
sammanställning. 

Rum i bostad: ”Med bostadsrum avses alla rum i bostaden för permanentboende 
och fritidshus där en låg bullernivå eftersträvas. Här ingår rum för sömn och vila, 
rum för daglig samvaro samt i förekommande fall matplats”. 

Uteplats: ”Med uteplats avses iordningställt område/yta såsom altan, terrass, 
balkong eller liknande som ligger i direkt anslutning till bostäder, fritidshus eller 
vårdlokal” 

30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå inomhus: ”Med riktvärdet 30 dBA Leq 24 h avses ett 
bullervärde beräknat som ett typvärde för ett trafikmedelsdygn och som gäller för 
alla bostadsrum i bostad samt vårdlokaler. Riktvärdet gäller för bostäder för 
permanent boende, fritidshus samt vårdlokaler”. 

45 dBA maximalnivå inomhus nattetid: ”Med riktvärdet 45 dBA Lmax  nattetid (22.00-
06.00) avses ett beräknat bullervärde av den mest bullrande flygplanstypen under 
en trafikårsmedelnatt. Riktvärdet får överskridas högst tre gånger per natt. 
Riktvärdet som avser instrumentinställning F(fast), gäller bostäder för 
permanentboende, fritidshus samt vårdlokaler och avser alla bostadsrum etc”. 

FBN 55 dBA riktvärde utomhus: ”Med långsiktiga riktvärdet FBN 55 dBA avses ett 
bullervärde som tillämpas för såväl uteplats som bostadsområdet i övrigt. Riktvärdet 
gäller för bostäder för permanent boende, fritidshus samt vård- och 
undervisningslokaler”. 

70 dBA maximal ljudnivå utomhus: Av hänsyn till begränsat underlag vad som avser 
utförda störningsstudier föreslås frågan om antalet överskridanden av maximalnivån 
70 dBA på uteplats bli föremål för fortsatt utredning. I avvaktan på resultatet av ett 
sådant arbete föreslås följande tillämpning av riktvärdet: ”Med det långsiktiga 
riktvärdet 70 dBA Lmax på uteplats avses ett beräknat bullervärde av den mest 
bullrande flygplanstypen under ett årsmedelsdygn. I riktvärdet är markreflexionen 
inkluderad och instrument inställningen S (slow) avses. I avvaktan på resultatet av 
fortsatt utredningsarbete får riktvärdet tillsvidare överskridas högst tre gånger per 
dag/kväll (06.00-22.00). Riktvärdet gäller främst för planering av bostäder för 
permanent boende, fritidshus samt vårdlokaler samt bebyggelsekoncentrationer”  
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3. Riktvärden 
Nedan redovisas en sammanställning av riktvärden från olika ljudkällor. I grunden 
finns riktvärden för olika trafikslag i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53, där både 
långsiktiga mål och åtgärdsnivåer i befintlig miljö beskrivs.  

Passerande, landande, startande och taxande helikoptrar bör bedömas som 
flygbuller. 

Banverket och Vägverket har förtydligat riktvärdena för ljud från spårburen trafik och 
vägtrafik. Boverket anger i sina byggregler riktvärden för ljud från trafik vid 
nyproduktion och väsentlig ombyggnad av bostäder och lokaler. 

Socialstyrelsen anger riktvärden för ljud inomhus i befintliga bostäder. 

Ljud från industriella verksamheter bedöms enligt Naturvårdsverkets Råd och 
Riktlinjer 1978:5 ”Externt industribuller – allmänna råd”.  

3.1. Flygtrafik 

3.1.1. Flygtafik i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs 1997-03-20, 
fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller. Riktvärdena för flygbuller redovisas i 
sammanfattning nedan. I beslutet anges också att: ”Vid tillämpning av riktvärdena i 
trafikinfrastrukturpropositionen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till riktvärdesnivåerna 
bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.” 

 

Utrymme Ekvivalent ljudnivå  Maximal ljudnivå 

Inomhus 30 dBA 45 dBA (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad 

På uteplats 

 

55 FBN (vid fasad) 

 

 

45 

70 dBA 

Tabell 1. Riktvärden för flygbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av 
bostäder eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur 



12-02297-06052300 
  

\\filegbg\powsell\tech\document\12-02297\12-02297-06052300.doc  Sida 6 (21) 

 

3.1.2. Övriga riktvärden för flygtrafik 

Luftfartsverket, Naturvårdsverket och Försvarsmakten har i regeringsuppdrag 1995-
06-30 angett följande riktvärden för buller från flygtrafik. De anges också på 
Naturvårdsverkets hemsida. 

 

Områdestyp Ekvivalent 
ljudnivå i dBA för 
dygn (FBN) 

Maximal ljudnivå i 
dBA 

Utomhus - Permanentbostäder, fritidsbostäder 551) 701) 

Inomhus - Permanentbostäder, fritidsbostäder 30 45 

Inomhus –Undervisningslokaler 30 45 

Utomhus där tystnad är en del av upplevelsen - 
Friluftsområde avsatt i kommunal 
översiktsplanering 

402) - 

Tabell 2. Buller från flygtrafik (www.naturvardsverket.se), Luftfartsverket, Naturvårdsverket 
och Försvarsmakten 

1) Riktvärdena avser frifältsvärde utanför fönster/fasad eller till frifältsförhållanden 
korrigerade värden 
2) Luftfartsverket och försvarsmakten har motsatt sig angivande av detta 
riktvärde. 

3.1.3. Samtal med Luftfartsstyrelsen och Naturvårdsverket 

Lars Ehnbom ansvarar för ljudfrågor på Luftfartsstyrelsen. Nedanstående är en 
sammanfattning av samtal med Lars Ehnbom 2006-05-24.  

Riktvärdena som angavs i Infrastrukturpropositionen avsågs gälla vid nyplanering av 
bebyggelse utsatt för flygbuller och vid planering av ny flygplats. 

Regeringen gav Boverket i uppdrag att ta fram tillämpningsföreskrifter. Boverket 
kom inte i mål. Då fick Naturvårdsverket uppdraget att ta fram förslag på definitioner, 
se avsnitt 2.1 ovan. Förslaget remissbehandlades. Boverket tog beslut om tolkning 
för väg- och tågbuller, men inte för flygbuller. Frågan hänger fortfarande i luften. 
Luftfartsstyrelsen har publicerat ett eget kunskapsunderlag som finns tillgängligt på 
www.luftfartsstyrelsen.se. I detta hänvisas till Naturvårdsverkets förslag om 
definitioner. Luftfartsstyrelsen för diskussioner med Naturvårdsverket och Boverket. 
I slutändan kommer man, enligt Lars, troligen att närma sig definitionerna och 
tillämpningsanvisningarna för väg och järnväg, men det kräver en process för att 
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komma dit. Lars Ehnbom tror att ett överskridande av riktvärdet 70 dBA maximal 
ljudnivå per timme kan vara acceptabelt. Högst 3 stycken överskridanden per dag 
och kväll tycker han är för få. 

Naturvårdsverkets ansvarige för flygbullerfrågor är Kyriakos Zachariades. Följande 
punkter behandlades i telefonsamtal med Kyriakos Zachariades 2006-05-24. 

I allmänna råden för kontroll av flygplatser nämns att riktvärden för maximal ljudnivå 
får överskridas enstaka gånger. Kyriakos refererar till förhandlingar i Miljödomstolen 
för Landvetter flygplats och i Miljööverdomstolen för Arvidsjaur flygplats. Kyriakos 
tycker det är svårt att behandla flygbuller på samma sätt som väg- och 
järnvägsbuller, eftersom det är svårare att åtgärda en uteplats mot flygbuller än mot 
ljud från de andra trafikslagen. Naturvårdsverket håller på med en handbok om 
flygplatser som snart skickas ut på remiss. I bilagan om buller används uttrycket 
enstaka gånger om antalet tillfällen som riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå får 
överskridas. Kyriakos säger vidare att ljud från helikopterambulansverksamhet 
verkar accepteras mer än ljud från flygklubbars verksamhet. 

När det gäller ljud från utryckningsfordon, som ju kan bli aktuellt nära ett sjukhus, 
säger Kyriakos att de som bosätter sig på en sådan plats måste vara beredda på få 
höra ljud från sirener dagligen. Bostadhus bör dimensioneras för att ge en 
acceptabelt låg nivå inomhus nattetid. 

3.1.4. Domar i miljödomstolen och miljööverdomstolen 

Vänersborgs tingsrätt dom 2006-03-10 mål M 118-01. Omprövning enligt 24 kap. 5§  
miljöbalken av verksamheten vid Göteborg-Landvetter flygplats, Härryda kommun, 
Västra Götalands län. 

”Luftfartsverket ska ta fram ett underlag och ett förslag på vilka bullerskyddsåtgärder 
som behöver vidtas i bostadsbyggnader samt vård- och undervisningslokaler som 
utomhus exponeras för  

• FBN 55 dB(A), eller 

• Maximalljudnivåer högre än 70 dB(A) minst 150 nätter per år med minst 3 
flygrörelser per natt 

Målet skall som lägst vara att uppnå 30 dB(A) ekvivalentnivå respektive 45 dB(A) 
maximalljudnivå nattetid inomhus för de byggnader som används nattetid. 

… 

Dimensionerande för bullerskyddsåtgärderna skall vara de i dagsläget mest 
bullrande flygplanstyperna, dock inte sådana flygplanstyper som endast förekommer 
vid enstaka tillfällen.” 
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Miljööverdomstolen mål M7207-04, avgörandedatum 2005-12-13, MÖD 2005:70. 
Tillstånd till fortsatt flygverksamhet, mm Klagande: Arvidsjaur Flygplats AB 

”Miljööverdomstolen bifaller överklagandet på så sätt att villkor 3 ändras enligt 
följande. 

Arvidsjaur Flygplats AB skall genomföra bullerbegränsande åtgärder i bostadshus 
för permanentboende som på grund av verksamheten vid flygplatsen under fler än 
ett kalenderår i följd exponeras för buller i följande omfattning och därutöver: 

Klockan 22.00 – 06.00 

- Ljudnivå överstigande 70 dB(A) vid sammanlagt 300 tillfällen under 100 dygn 
per år. 

- Ljudnivå överstigande 80 dB(A) vid 300 tillfällen per år 

 

Klockan 06.00 – 22.00 

- Ljudnivå överstigande 80 dB(A) vid sammanlagt 300 tillfällen under 100 dygn 
per år om ljudnivån under kvällstid (kl. 19.00 – 22.00) uppnås vid mer än 300 
tillfällen per år. 

- Ljudnivå överstigande 90 dB(A) vid sammanlagt 300 tillfällen under 100 dygn 
per år om exponeringen endast sker vardagar och ljudnivån under kvällstid 
(kl. 19.00 – 22.00) uppnås vid sammanlagt högst 300 tillfällen per år. 

 

Flygbullernivå FBN överstigande 55 dB(A). 

Målet för åtgärderna ska vara att uppnå en beräknad ljudnivå inomhus som inte 
överstiger 45 dB(A) nattetid (kl. 22.00 – 06.00) och 50 dB(A) under övrig tid.” 

Intressant är att notera att domstolen fastslog att definitionen av natt bör omfatta 
åtta timmar i enlighet med bilaga 1 till direktiv 2002/49/EG 
(omgivningsbullerdirektivet). Vidare att Miljööverdomstolen har funnit att ett 
flygplatsbolag med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet inte behöver 
utföra bullerbegränsande åtgärder i de fritidshus som ligger inom det område som 
kan störas av buller. Villkoret ansågs inte motiverat med hänsyn till den effekt 
skyddsåtgärderna kommer att ha på miljön och kostnaderna för dessa åtgärder. 

Miljööverdomstolen mål M904-03, avgörandedatum 2004-08-31, MÖD 2004:48. 
Bullerisoleringsåtgärder 

Referat: ”Bullerisoleringsåtgärder vid flygstörning-----Tvist uppstod om tolkningen av 
ett villkor enligt vilket tillståndshavaren var förpliktad att utföra bullerbegränsande 
åtgärder i bostadshus och bostadslägenheter bl.a. i en första etapp när den 
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maximala ljudnivån regelbundet minst tre gånger per natt uppgår till 80 dB(A). 
Miljööverdomstolen kom fram till att rekvisitet regelbundet bör tolkas efter vad som 
är rimligt från störningssynpunkt och fastställde att en fastighet är berättigad till 
åtgärder om tre eller fler bullerhändelser med en maximal ljudnivå om minst 80 
dB(A) förekommer under minst 150 dygn under ett kalenderår.” 

I domarna, eller åtminstone i sammanfattningen av dem, talas om att åtgärda för att 
sänka ljudnivån inomhus, men inte på uteplatser. 

3.2. Vägtrafik 
Målsättningen vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad anges 
”Bullerskyddsåtgärder - allmänna råd1)för Vägverket”, Vägverket Publikation 
2001:88. 

Riktvärdena för bostadsbebyggelse är antagna av riksdagen och således bindande 
när åtgärder vidtas. Övriga riktvärden är inte bindande. Allmänt gäller för samtliga 
riktvärden nedan att hänsyn skall tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör 
inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. 

Riktvärdena för utomhusmiljöer avser frifältsvärden utanför fönster/fasad eller till 
frifältsförhållanden korrigerade värden. Riktvärdena förutsätter vidare beräknade 
bullernivåer enligt den s.k. nordiska beräkningsmodellen. Vid bestämning av 
bullernivåer är beräkning normalt sett mer tillförlitliga än mätningar. 

Bostadsbebyggelse (permanent- och fritidshus)2) 

30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

45 dBA maximalnivå inomhus nattetid3) 

55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad4) 

Vårdlokaler och undervisningslokaler samt rekreationsytor i tätbebyggelse 

Utomhus: Riktvärde 55 dBA ekvivalentnivå (vid fasad för lokaler). 

Inomhus vårdlokaler: Riktvärde 30 dBA ekvivalentnivå samt 45 dBA maxnivå (får 
överskridas högst fem gånger per natt (22-06)). 

Inomhus undervisningslokaler: Riktvärde 30 dBA ekvivalentnivå. 

Arbetslokaler 

Utomhus: Riktvärde 65 dBA ekvivalentnivå vid fasad. 

Inomhus: Riktvärde 40 dBA ekvivalentnivå. 
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Friluftsområden 

Riktvärde: 40 dBA ekvivalentnivå. 

Bostadsområden med låg bakgrundsnivå 

Riktvärde: 45 dBA ekvivalentnivå. 

1) Allmänna råd är regler som skiljer sig från föreskrifter genom att de inte är 
bindande. Som allmänna råd räknas t ex sådana regler som skall bidra till att 
praxis utvecklas i en viss riktning men som inte formellt binder den som 
råden är riktade till. 

2) Med bostadsbebyggelse avses även vårdlokaler där vårdtagare vistas under 
bostadsliknande förhållanden. 

3) Inget mer detaljerat uttalande från statsmakterna. Får enligt 
överenskommelse mellan trafikverken överskridas högst fem gånger per natt 
(22-06). 

4) Inget mer detaljerat uttalande från statsmakterna. Vägverkets interna 
rekommendation (efter samråd med Boverket) är tillsvidare att riktvärdet får 
överskridas högst fem gånger per timme. 

3.3. Spårburen trafik 
Riktvärdena finns i följande skrift utgiven av Banverket: BULLER och 
VIBRATIONER från spårburen linjetrafik. Riktlinjer och tillämpning 2002-12-03 Dnr. 
S02- 4235/SA60. I skriften anges riktvärden för miljökvalitet och åtgärdsnivåer för 
nybyggnad av bana vid bebyggelse, väsentlig ombyggnad av bana vid bebyggelse 
och befintlig miljö kring bana vid bebyggelse. Riktvärden anges för både buller och 
vibrationer. Här återges riktvärden för miljökvalitet avseende ljud. 
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Tabell 1 Riktvärden för miljökvalitet för spårbunden trafik 

 

3.4. Byggplatser 
Naturvårdsverket publicerade 2004 nya allmänna råd för buller från byggplatser, se 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser NFS 2004:15. Nytt är 
bland annat att riktvärden för ljud inomhus anges.  
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Tabell 2 Riktvärden för buller från byggplatser. Följande riktvärden bör tillämpas vid 
bedömning av bullerbegränsning vid byggplatser. Värdena för ekvivalent ljudnivå (LAeq) är 
angivna som frifältsvärden under dag, kväll respektive natt. För permanentbostäder, 
fritidshus och vårdlokaler anges även ett värde för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast) 
(LAFmax) nattetid under tiden 22-07. 

 
1) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på 
stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, 
exempelvis kontor. 

I de fall verksamhet pågår endast del av period bör den ekvivalenta ljudnivån 
beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår - t.ex. under en 
sekvens/cykel för byggaktiviteter med intermittent buller (pålning, spontning, 
borrning etc.). För verksamhet med begränsad varaktighet, högst två månader, t ex 
spontning och pålning, bör 5 dBA högre värden kunna tillåtas. Vid enstaka 
kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, bör upp till 10 dBA högre nivåer 
kunna accepteras. Detta bör dock inte gälla kvälls- och nattetid. I de fall 
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verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga händelser bör 
höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt högst 10 dBA. 

3.5. Externt industribuller 
Normalt bedöms externt buller från industrier i enlighet med Naturvårdsverkets 
riktlinjer för externt industribuller, ”Externt industribuller – allmänna råd” RR 1978:5 
Dessa är uppdelade i befintlig resp nyetablering av industri. Riktvärdena redovisas i 
nedanstående tabell. Värdena inom parenteser avser de strängare värdena för 
nyetablering.  

Ekvivalent ljudnivå i dBA Högsta ljudnivå i 
dBA (läge ”fast”) 

Områdesanvändning 

Dag (kl 
07-18) 

Kväll (kl 18-22) 
samt sön- och 
helgdag           
(kl 07-18) 

Natt (kl 22-
07) 

Momentana ljud 
nattetid            (kl 
22-07) 

Arbetslokaler för ej bullrande 
verksamhet 

65 (60) 60 (55) 55 (50) - 

Bostäder och rekreations-
områden i bostäders grannskap 
samt utbildnings-lokaler och 
vårdbyggnader 

55 (50) 50 (45) 45 (40)1) 55 

Områden som planlagts för 
fritidsbebyggelse och rörligt 
friluftsliv 

45 (40) 40 (35) 40 (35) 50 

Tabell 3. Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller avseende befintlig industri. 
Riktvärden för nyetablerad industri inom parentes. 

1) Värden för natt behöver ej tillämpas för utbildningslokaler. 

Om ljudet innehåller hörbara tonkomponenter eller är av impulsartad karaktär skall 5 
dBA lägre ekvivalent ljudnivå än vad som anges i tabellen tillämpas. 

Som framgår av tabell 3 avser riktvärdena verksamhet för hela dag-, kvälls- resp. 
nattperioder. I de fall verksamhet pågår endast under del av en period anges att den 
ekvivalenta ljudnivån bör beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår. 

Naturvårdsverket har föreslagit nya allmänna råd för buller från industriell 
verksamhet (2005-04-07). Den största skillnaden är att riktvärdena för befintlig 
industri tagits bort. Remissbehandlingen är fortfarande inte klar. 
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I remissutgåvan har begreppet rekreationsyta förtydligats och att mätning bör ske 
vid tomtgräns. 

3.6. Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering av för och 
byggande av bostäder enligt Boverkets regeringsuppdrag 

Boverket redovisar i sitt regeringsuppdrag, Boverket Dnr: 20122-4150/2003, 
november 2004, ett fördjupat underlag för tillämpningen av de riktvärden för buller 
från väg- och järnvägstrafik som redovisas i regeringens proposition 
”Infrastrukturinriktning för framtida transporter”, prop. 1996/97:53. 

Förutom att redovisa riktvärdena diskuteras avsteg. Nedan följer några utdrag. 

”Hälsoaspekten måste vara avgörande. Med hänsyn till bullrets hälsopåverkan finns 
det skäl att: 

• Ha en restriktiv syn på avsteg från riktvärdena. Avsteg bör enbart accepteras 
i städernas centrala och tätbebyggda delar och då undantagsvis. 



12-02297-06052300 
  

\\filegbg\powsell\tech\document\12-02297\12-02297-06052300.doc  Sida 15 (21) 

• Sätta gränser för hur stora avsteg som kan accepteras, exempelvis genom 
att tillämpa en övre gräns för hur mycket det får bullra på trafiksidan och 
genom att ställa krav på att kvaliteten på den ”tysta” sidan blir så bra som 
möjligt.” 

”Vilka avsteg kan göras från riktvärdena? Följande principer bör vara vägledande 
när avsteg från riktvärden övervägs: 

• Riktvärdena för ljudnivåer inomhus ska alltid uppfyllas. 

• Nya bostäder bör inte accepteras där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid 
fasad överstiger 65 dBA (alla utomhusvärden avser frifältsvärde). Är 
ljudnivån högre måste åtgärder vidtas vid källan innan platsen kan anses 
vara lämplig. Åtgärderna kan då vara trafikomläggningar, 
hastighetssänkningar, tystare vägbeläggning, skärmar och liknande. 

• Nya bostäder bör endast i undantagsfall accepteras där den 
dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA, och då under 
förutsättning att en tyst sida, högst 45 dBA vid fasad, eftersträvas och att 
åtminstone ljuddämpad sida, 45-50 dBA vid fasad, klaras. Aktuell 
handlingsplan bör finnas som bl.a. redovisar planerade 
kompensationsåtgärder. 

• Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid 
fasad ligger mellan 55-60 dBA, och då under förutsättning att tyst sida, högst 
45 dBA vid fasad, eftersträvas och att åtminstone ljuddämpad sida, 45-50 
dBA vid fasad, klaras. 

• Vid avsteg från riktvärdena bör ljudklass B, enligt Svensk standard, vad 
avser ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, uppfyllas inomhus. 

• I vissa särskilda situationer kan det i finnas motiv för vidare avsteg i de 
största städernas centrala delar. Detta bör då kopplas till särskilda villkor om 
konsekvensbeskrivningar, kompensationsåtgärder och optimal utformning.” 

“Vilka definitioner bör gälla? Boverket anser att följande definitioner av riktvärdena 
för väg- och spårtrafikbuller bör gälla vid planering för och byggande av bostäder. 
Samma definitioner bör tillämpas vid planering och byggande samt vid väsentlig 
ombyggnad, av infrastrukturanläggningar. 

(Boverkets förslag till definitioner skiljer sig i vissa delar från Naturvårdsverkets, 
jämför bilaga 3). 

Rum i bostad (bostadsrum) 
Med bostadsrum avses alla rum i permanentbostäder och fritidshus där en låg 
bullernivå eftersträvas. Här ingår rum för sömn och vila och rum för daglig samvaro. 
Kök och kök med matplats räknas inte som bostadsrum. 
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Rum för vård (vårdlokaler) 
Med vårdlokaler avses alla de rum i en vårdinrättning där vistelse sker under 
bostadsliknade former där en låg bullernivå eftersträvas. Här ingår rum för sömn och 
vila samt rum för daglig samvaro. 

Rum för undervisning (undervisningslokaler) 
Med undervisningslokaler avses de rum där undervisning bedrivs och där en låg 
bullernivå eftersträvas. Med begreppet avses inte gymnastiksalar etc. 

Uteplats 
Med uteplats avses, gemensamt eller privat, iordningställt område eller yta såsom 
altan, terrass, balkong eller liknande som ligger i direkt anslutning till bostadshus, 
fritidshus eller vård- och undervisningslokal. Del av skolgård ska räknas som 
uteplats. Riktvärdena för uteplats avser frifältsvärden eller till frifältsvärde korrigerat 
värde (se nästa stycke). 

Frifältsvärde vid fasad 
Vid fasad avser ett frifältsvärde eller till frifältsvärde korrigerat värde. Med 
frifältsvärde avses en ljudtrycksnivå som inte är påverkad av reflexer i den egna 
fasaden. (Om mätningar genomförs 2 meter från fasad på exempelvis en 
balkong/uteplats erhålls nivåer som är ca. + 3 dBA högre än frifältsvärdet. Om 
mätmikrofonen placeras direkt mot fasaden erhålls ett värde som är + 6 dBA högre 
än frifältsvärdet.) 

30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå inomhus 
Vägtrafik, Järnvägstrafik 
Med riktvärdet 30 dBA avses en dygnsekvivalent ljudtrycksnivå beräknad för ett 
trafikårsmedeldygn och som gäller för alla bostadsrum i permanent- och 
fritidsbostad, hotell och pensionat, vårdlokaler samt undervisningslokaler. Riktvärdet 
gäller med stängda fönster och öppet uteluftdon. 

45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 
Vägtrafik och järnvägstrafik 
Med riktvärdet 45 dBA nattetid (22.00-06.00) avses en beräknad ljudtrycksnivå av 
den mest bullrande fordonstypen under en trafikårsmedelnatt. Riktvärdet får 
överskridas högst fem gånger per natt. 55 dBA får inte regelmässigt överskridas 
under natten. Riktvärdet, som avser instrumentinställning F(fast), gäller för 
permanent- och fritidsbostad, hotell och pensionat samt vårdlokaler och avser alla 
bostadsrum etc. Riktvärdet gäller med stängda fönster och öppet uteluftdon. 

55 dBA och 60 dBA ekvivalenta ljudnivåer utomhus 
Vägtrafik 
Med riktvärdet 55 dBA avses en dygnsekvivalent ljudtrycksnivå beräknad för ett 
trafikårsmedeldygn och avser ett frifältsvärde, utan hänsyn tagen till fasadreflektion 
och som gäller vid fasad och på uteplats. Riktvärdet gäller för permanent- och 
fritidsbostad samt vård- och undervisningslokaler. 

Järnvägstrafik 
Med riktvärdet 60 dBA avses en dygnsekvivalent ljudtrycksnivå beräknad för ett 
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trafikårsmedeldygn och avser ett frifältsvärde, utan hänsyn taget till fasadreflektion 
och som gäller vid fasad. Med riktvärdet 55 dBA avses en dygnsekvivalent 
ljudtrycksnivå beräknad för ett trafikårsmedeldygn och avser ett frifältsvärde, utan 
hänsyn till fasadreflektion och som gäller vid uteplats. Riktvärdena gäller för 
permanent- och fritidsbostad samt vård- och undervisningslokaler. 

70 dBA maximal ljudnivå utomhus på uteplats 
Vägtrafik och järnvägstrafik 
Med riktvärdet 70 dBA på uteplats avses en ljudtrycksnivå beräknad av den mest 
bullrande fordonstypen under ett årsmedeldygn. Riktvärdet avser ett frifältsvärde 
utan hänsyn taget till fasadreflektionen och instrumentinställning F(fast) avses. 
Riktvärdet får överskridas högst fem gånger per max trafiktimme under dag/kväll 
(06.00- 22.00). Riktvärdet gäller för permanent- och fritidsbostad samt vård- och 
undervisningslokaler.” 

3.7. Boverkets Byggregler och svensk standard för ljudklassning av 
bostäder 

I Boverkets Byggregler, BBR, BFS 1993:57, med ändringar till och med 2006:12, 
anges för nybyggnad av bostäder att ljudklass C enligt svensk standard SS 25267 
utgåva 3 är minimikrav. För vissa verksamhetslokaler hänvisar BBR till SS 025268. 
(Standarden SS 02 52 68 är på gång att revideras och kommer i sin nya utgåva att 
få numret SS 252 68.) 

De nya reglerna gäller från och med 1 juli 2006. Övergångsbestämmelserna till de 
ändrade reglerna gäller under ett år. Det betyder att de gamla reglerna får tillämpas 
på arbeten som kräver bygganmälan och för vilka bygganmälan görs före den 30 
juni 2007. Övergångsbestämmelserna gäller naturligtvis också för arbeten som inte 
kräver bygganmälan om de påbörjas före detta datum. 

Standarden ”Byggakustik ljudklassning av utrymmen i byggnader – bostäder”, är 
framtagen i samarbete mellan Boverket och andra aktörer i branschen. Den 
innehåller fyra stycken ljudklasser, A, B, C och D, där A är den bästa och D är den 
sämsta. Byggreglerna anger klass C som lägsta godtagbara nivå. Klass A och B kan 
väljas frivilligt om särskilt goda ljudförhållanden eftersträvas. Klass D kan i 
undantagsfall accepteras under särskilda omständigheter vid ändring av en befintlig 
byggnad. Standarden finns i en tidigare utgåva, SS 02 52 67 utgåva 2, som 
refererades i den tidigare versionen av Boverkets byggregler.  

I utgåva 3 av standarden SS 25267anges följande: 

“Med maximalnivåer inomhus avses de högsta A-vägda ljudtrycksnivåer med 
tidsvägning F (LpAFmax) som kan antas förekomma regelmässigt nattetid. Vid 
dimensionering av ljudisoleringen skall hänsyn tas till de mest bullrande 
vägfordonstyper, tågtyper, flygplanstyper samt övriga yttre ljudkällor som kan antas 
förekomma, så att värdena i tabell 3 ej överskrids oftare än tre gånger per 
medelnatt. 
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… 

Ljudtrycksnivåer på uteplats (se avsnitt 3.6) avser positioner 1,5 m över mark eller 
golvnivå på uteplats, inklusive inverkan av markreflexer och skärmande föremål 
men exklusive inverkan av ljudreflexer från närbelägna byggnader. 

För den maximala ljudtrycksnivån utomhus från vägtrafik och järnvägstrafik avses 
en beräknad maximalnivå för de mest bullrande fordonen under ett årsmedeldygn, 
eller för den period under ett medelår som ger de högsta ljudtrycksnivåerna enligt 
3.3.2. Värdena får vid mätning överskridas högst tre gånger per timme under dag 
och kväll om inte annat anges under respektive ljudklass. För flygtrafik avses en 
beräknad maximalnivå för den mest bullrande normalt förekommande 
flygplanstypen under ett årsmedeldygn. Värdena får vid mätning överskridas högst 
tre gånger under dag/kväll. 

… 

Med uteplats avses en iordningställd begränsad yta i anslutning till bostaden. 
Uteplats kan vara balkong, terrass eller yta i marknivå i bostadens närhet. En 
uteplats kan vara enskild eller gemensam för flera lägenheter.” 

För ljudklass A gäller i utgåva 3: 
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Ljudklass B: 

 

Ljudklass C, som föreslås som minimikrav: 

 

I utgåva 3 ges också riktvärden för ljudnivå inomhus, som för ljudklass C stämmer 
med riktvärden enligt infrastrukturpropositionen refererad i tidigare avsnitt. För 
ljudklass B gäller 4 dBA lägre nivåer och för ljudklass A ytterligare 4 dBA lägre 
nivåer. 

För fullständighetens skull redovisas här även trafikbullerriktvärdena i SS 02 52 67 
utgåva 2, som kan tillämpas under en övergångsperiod. 
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Utrymme Typ av krav 

 

Klass A Klass B Klass C Klass D 

Bostadsrum 

 

LpA 

LpAFmax. 

22 dB 

37 dB 

26 dB 

41 dB 

30 dB 

45 dB 

34 dB 

49 dB 

Kök LpA 27 dB 31 dB 35 dB 39 dB 

Tabell 4. Ljudnivå inomhus från trafikbuller enligt SS 02 52 67 utgåva 2 (1998).  Högsta 
värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer, LpA och LpAFmax. Med LpAFmax 
menas den nivå som överskrids minst 5 gånger per dygn. 

 

Utrymme Typ av 
krav 

 

Klass A Klass B Klass C Klass D 

Utanför minst hälften 
av bostadsrummen i 
varje lägenhet 

LpA 

LpAFmax. 

46 dB 

51 dB 

50 dB 

55 dB 

54 dB 

 

58 dB 

 

På minst ett 
uteutrymme/balkong 
i anslutning till 
lägenheten 

LpA 46 dB 50 dB 54 dB 58 dB 

Tabell 5. Ljudnivå vid uteutrymme från trafikbuller enligt SS 02 52 67 utgåva 2 (1998), 
Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer, LpA och LpAFmax. Med 
LpAFmax menas den nivå som överskrids minst 5 gånger per dygn. 

 

3.8. Buller inomhus i befintliga bostäder 
Socialstyrelsen har nyligen reviderat allmänna råden om buller inomhus, se 
Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2005:6 (M) för ”Buller inomhus”. 

Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors 
hälsa föreligger. Såväl värdena i Tabell 3 som Tabell 4 bör beaktas vid 
bedömningen. 
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Tabell 3 Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus 

Maximalt ljud LAFmax
1)   45 dB 

Ekvivalent ljud LAeqT
2)  30 dB 

Ljud med hörbara tonkomponenter 
LAeqT  

25 dB 

Ljud från musikanläggningar LAeqT  25 dB 

1) Den högsta A-vägda ljudnivån. 

2) Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T). 

 

Tabell 4 Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent buller 

Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå (dB) 

031,5 56 

040 49 

050 43 

063 41,5 

080 40 

100 38 

125 36 

160 34 

200 32 

 

4. Kommentarer 
Eventuell påverkan av buller från verksamheten vid Sävenäs rangerbangård kan 
behöva utredas ytterligare. Hänsyn bör då även tas till framtida planerad 
verksamhet. 
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Nya bostadsområden vid Torpagatan, Göteborg 
Bullerberäkningar för detaljplan 

Uppdragsgivare: Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 
Christian Jönsson 
Box 2554 
403 17  Göteborg 
 
Tel: 031-368 15 76 

Uppdrag: I uppdraget ingår bullerberäkningar från väg- och helikoptertrafik (vid 
Östra Sjukhuset) i utomhusmiljön samt jämförelse med riktvärden. 

Sammanfattning: Vägtrafik: Riktvärdet för ekvivalentljudnivå vid fasad uppfylls för 
beräkningsfallet med den framtida trafiksituationen förutom vid 
ett enstaka hus som ligger närmast Torpagatan. För detta fall 
beräknades ett överskridande på 1 dB. För alternativet med en 
framtida trafiksituation+bullerplank uppfylls ekvivalent ljudnivå 
vid fasad för samtliga fasader. För att uppnå riktvärdet om 
70 dBA vid fasad kan exempelvis några enstaka lokala 
bullerskärmar monteras i anslutning till uteplats. 

Helikoptertrafik med ambulanshelikopter: Riktvärdet på maximal 
ljudtrycksnivå på uteplats uppfylls eftersom antalet buller-
händelser väntas vara färre än tre per dag och kväll. Enligt de 
källdata som använts som indata i beräkningsprogrammet blir 
maximala ljudtrycksnivån på uteplats högre än 70 dBA (Fast) 
för de flesta hus på planområdet. Statistik över antalet 
landningar vid Östra Sjukhuset de senaste åren redovisas även 
i rapporten. Om antalet in- och utflygningar sker åt samma håll 
över planområdet (vilket normalt inte är fallet) så motsvarar det 
ca en passage per medelårsdygn. Ljudnivån på planområdet 
blir rimligen något lägre än vad beräkningarna visar för de fall 
då in- och utflygning sker över området sydöst om planområdet. 
Riktvärdet om 55 FBN (vid fasad) riskerar att kunna överskridas 
för vissa bostäder vid vissa dygn dock främst vid fasader som 
vetter mot flygvägarna. Det kan dock tyckas vara lite orimligt att 
ta hänsyn till ekvivalenta ljudnivåer från en 
utryckningsverksamhet som denna. 

Handläggare:  Kvalitetskontroll: 

Johan Hässel  Martin Almgren 
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1. Förklaring av akustiska begrepp 
Ljudnivåerna i denna rapport är redovisade som ekvivalenta respektive maximala 
ljudnivåer.  

Ekvivalent ljudnivå 
Den ekvivalenta ljudnivån är en form av genomsnittlig ljudtrycksnivå under en given 
tidsperiod, t ex ett dygn. Genomsnittet ska beräknas eller mätas på ett sätt som 
påminner om addition av ljudnivåer. Om ljudnivån är 30 dBA under halva dygnet och 
40 dB under andra halvan blir den ekvivalenta ljudnivån 37 dBA. Den ekvivalenta 
ljudtrycksnivån kan bestämmas för flera olika sorters ljudtrycksnivåer, t ex A- eller C-
vägd ljudtrycksnivå. 
 
Flygbullernivå, FBN 
FBN är ett mått på medelljudnivån under ett år som väger in bullrets varaktighet, 
antal bullerhändelser och när på dygnet bullerhändelserna sker. FBN tar hänsyn till 
när på dygnet bullerhändelserna sker genom att värdera en kvällshändelse (kl 19 – 
22) som tre daghändelser och en natthändelse (kl 22 – 07) som tio daghändelser. 
Måttet tar inte hänsyn till hur många som bor inom området. FBN är en 
ekvivalentnivå, det vill säga en genomsnittlig nivå under ett årsmedeldygn. 
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Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån under viss tid. Det är viktigt att ange 
vilken tidsvägning som avses. Normalt ska tidsvägning ”Fast” användas. I 
beräkningsmodellen för vägtrafik antas att maximala ljudnivån överskrids av 5 % av 
fordonspassagerna. 

2. Riktvärden vägtrafikbuller 
Nedan redovisas riktvärden för buller från vägtrafik för bostäder. 

2.1. Boverket 

I Boverkets Byggregler med ändringar till och med 2006:12 anges för nybyggnad av 
bostäder att ljudklass C enligt Svensk Standard SS025267 utgåva 3 är minimikrav. 

Delen i standarden som handlar om riktvärden utomhus ingår egentligen inte i 
Boverkets byggregler. Så här står det i byggreglerna: ”Byggnader och deras 
installationer skall utformas så att ljud från byggnadens installationer, från 
angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. Detta skall ske i den 
omfattning som den avsedda användningen kräver och så att de som vistas i 
byggnaden inte besväras av ljudet”. Standardens formuleringar om ljud utomhus 
och på uteplats återges i tabellen nedan. 

Standarden ”Byggakustik ljudklassning av utrymmen i byggnader – Bostäder”, är 
framtagen i samarbete mellan Boverket och andra aktörer i branschen. Den 
innehåller fyra stycken ljudklasser, A, B, C och D, där A är den bästa och D är den 
sämsta. Byggreglerna anger klass C som lägsta godtagbara nivå. Klass A och B kan 
väljas frivilligt om särskilt goda ljudförhållanden eftersträvas. Klass D kan i 
undantagsfall accepteras under särskilda omständigheter vid ändring av en befintlig 
byggnad. 

 

Tabell 1. Högsta tillåtna ljudtrycksnivå utanför fönster och uteplats, LpA enligt SS 25267 
utgåva 3 (2004). 

Position Typ av krav Klass A Klass B Klass C Klass D 

Utanför fönster till minst 
hälften av utrymmena för 
sömn, vila och daglig 
samvaro 

LpA 

LpAFmax. 

45 dB 

- 

55 dB 

- 

55 dB 

-  

55 dB 

- 

Utanför övriga fönster LpA 

LpAFmax 

55 dB 

- 

55 2 dB 

- 

55 2 

- 

55 3 

- 

På uteplats LpA 

LpAFmax. 

42 dB 

571 dB 

47 dB 

62 dB 

52 dB 

67 dB 

52 dB 

67 dB 

1 Kravet avser högst tre överskridanden under dag och kväll under ett medeldygn 
2 I undantagsfall kan avsteg från kravet accepteras, exempelvis då bostäder i städers centrala lägen och andra lägen 
med god kollektivtrafik av tekniska eller ekonomiska orsaker inte kan utformas så att kravet uppfylls. Då avsteg från 
kravet accepteras bör krav enligt första eller tredje raden skärpas med 10 dB 
3 I undantagsfall kan avsteg från kravet accepteras, exempelvis då bostäder i städers centrala lägen och andra lägen 
med god kollektivtrafik av tekniska eller ekonomiska orsaker inte kan utformas så att kravet uppfylls. Då avsteg från 
kravet accepteras bör krav enligt första eller tredje raden skärpas med 5 dB 
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Tabell 2. Lägsta tillåtna sammanvägda ljudisolering i ytterväggar och tak (inklusive dörrar, 
fönster och luftintag) – Beräkning utifrån dimensionerande A-vägda ljudtrycksnivåer i 
utrymmen i byggnad från ljudkällor utomhus enligt SS 25267 utgåva 3 (2004). Lägsta tillåtna 
sammanvägda ljudisolering skall fastställas genom beräkning i tredjedelsoktavband utifrån 
dimensionerande ljudtrycksnivåer utomhus så att tabellens värden på ljudtrycksnivåer inte 
överskrids i nedan angivna utrymmen: 
Utrymmen för Typ av krav Klass A Klass B Klass C Klass D 

sömn, vila och 
daglig samvaro 

LpAeq,24h (trafik) eller 

 LpAeq (andra yttre  

ljudkällor ) 

 

LpAFmax (nattetid) 

22 dB 

 

 

 

37 dB 

26 dB 

 

 

 

41 dB 

30 dB 

 

 

 

45 dB 

34 dB 

 

 

 

49 dB 

matlagning och  

hygien 

LpA 

 

LpAFmax 

31 dB 

 

46 dB 

31 dB 

 

- 

35 dB 

 

- 

49 dB 

 

- 

I Svensk Standard SS25267 utgåva 3 används följande definitioner: 

Uteplats 
Med uteplats avses en iordningsställd begränsad yta i anslutning till bostaden. Uteplats kan 
vara balkong, terrass eller yta i marknivå i bostadens närhet. En uteplats kan vara enskild 
eller gemensam för flera lägenheter. 
 
Ljudtrycksnivå på uteplats 

Ljudtrycksnivåer på uteplats avser positioner 1,5m över mark eller golvnivå på uteplats, 
inklusive inverkan av markreflexer och skärmande föremål men exklusive inverkan av 
ljudreflexer från närbelägna byggnader. För den maximala ljudtrycksnivån utomhus från 
vägtrafik och järnvägstrafik avses en beräknad maximalnivå för de mest bullrande fordonen 
under ett årsmedeldygn, eller för den period under ett medelår som ger de högsta 
ljudtrycksnivåern . Värdena får vid mätning överskridas högst tre gånger per timme under 
dag och kväll om inte annat anges under respektive ljudklass. 
 

Boverket har gett ut en redovisning av ett regeringsuppdrag: Tillämpning av 
riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder. Dnr: 20122-
4150/2003, november 2004. Riktvärden enligt Tillämpning av riktvärden för 
trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder. Dnr: 20122-4150/2003, 
november 2004 bör eftersträvas för buller i utomhusmiljön. I denna skrift redovisas 
även Boverkets rekommendationer om när det är acceptabelt med avsteg från 
riktvärdena. Nedan bifogas ett utdrag ur denna skrift: 

Uteplats 

Med uteplats avses ett gemensamt eller privat iordningställt område eller yta såsom altan, 
terrass, balkong eller liknande, som ligger i direkt anslutning till bostadshuset, fritidshuset 
mm. Riktvärdena för uteplats avser frifältsvärden eller till frifältsvärden korrigerat värde. 
 
Frifältsvärde 

Vid fasad avser ett frifältsvärde eller till frifältsvärde korrigerat värde. Med frifältsvärde avses 
en ljudtrycksnivå som inte är påverkad av ljudreflexer från den egna fasaden. Om mätningar 
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genomförs 2 meter från fasad erhålles ljudtrycksnivåer som är ca 3 dB(A) högre än 
frifältsvärdet och om mikrofonen placeras direkt mot fasaden erhålls ljudtrycksnivåer som är 
6 dB(A) högre än frifältsvärdet. 

 
55 och 60 dB(A) dygnsekvivalent ljudtrycksnivå utomhus 

Vägtrafik 

Med riktvärdet 55 dB(A) avses en dygnsekvivalent ljudtrycksnivå beräknad för ett års-
medeldygn (ÅMD) och avser ett frifältsvärde utan hänsyn till fasadreflektion och som gäller 
vid fasad eller på uteplats. Riktvärdet gäller för permanent- och fritidsbostad mm. 

 
70 dB(A) maximal ljudtrycksnivå utomhus på uteplats 

Väg- och järnvägstrafik 

Med riktvärdet 70 dB(A) på uteplats avses en ljudtrycksnivå beräknad för den mest bullrande 
fordonstypen under ett årsmedeldygn (ÅMD). Riktvärdet avser ett frifältsvärde utan hänsyn 
till fasadreflektion. Vid mätning avses tidskonstanten F (fast). Riktvärdet får överskridas 
högst 5 gånger per max trafiktimme under dag/kväll (kl. 06 – 22) och gäller för permanent- 
och fritidsbostad mm. 

När är det acceptabelt med ett avsteg från riktvärdena? 

I huvudsak bör endast följande skäl kunna motivera avsteg från riktvärdena i samband med 
tillkomsten av nya bostäder: 

� Det finns ett väl dokumenterat behov att bygga nya bostäder som inte på rimligt sätt 
kan tillgodoses på annan, mindre bullerutsatt plats. 

� Det kan påvisas att tillkomsten av nya bostäder, trots vissa avsteg från bullerriktvär-
dena, kan innebära påtagliga fördelar för den långsiktiga samhällsutvecklingen. 

� Kommunen bedriver ett målmedvetet arbete för att komma till rätta med 
hälsoeffekter orsakade av buller, både för befintliga och nytillkommande bostäder. 

 
Vad kan det finnas för skäl att medge avsteg från riktvärdena? 

Avvägningar, som innebär avsteg från bullerriktvärdena i samband med planering för nya 
bostäder, bör kunna komma ifråga i samband med komplettering av befintlig bebyggelse i 
centrala delar av städer och större tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, t.ex. ordnad 
kvartersstruktur och tätare bebyggelse vid knutpunkter längs kollektivtrafikstråken. 

 
Vilka avsteg kan göras från riktvärdena? 

Följande principer bör vara vägledande när avsteg från riktvärden övervägs: 
� Riktvärdena för ljudtrycksnivåer inomhus skall alltid uppfyllas. 
� Nya bostäder bör inte accepteras där dygnsekvivalenta ljudtrycksnivån vid fasad 

överstiger 65 dB(A) (alla utomhusvärden avser frifältsvärde). Är ljudtrycksnivån 
högre måste åtgärder vidtas vid källan innan platsen kan anses lämplig. Åtgärderna 
kan då vara trafikomläggningar, hastighetssänkningar, tystare vägbeläggning, 
skärmar och liknande. 

� Nya bostäder bör endast i undantagsfall accepteras där den dygnsekvivalenta ljud-
trycksnivån vid fasad överstiger 60 dB(A), och då under förutsättning att en tyst sida, 
högst 45 dB(A) vid fasad, eftersträvas och att åtminstone ljuddämpad sida, 45-50 
dB(A) vid fasad klaras. Aktuell handlingsplan bör finnas som bl.a. redovisar 
planerade kompensationsåtgärder. 
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� Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudtrycksnivån vid fasad 
ligger mellan 55 och 60 dB(A) under förutsättning att en tyst sida med högst 45 
dB(A) vid fasad eftersträvas och att åtminstone en ljuddämpad sida med 45 till 50 
dB(A) klaras. 

� I vissa särskilda situationer bör Ljudklass B enligt Svensk Standard vad avser ljud-
trycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor uppfyllas inomhus. 

� I vissa särskilda situationer kan det finnas motiv för vidare avsteg i de största 
städernas centrala delar. Detta bör då kopplas till särskilda villkor om 
konsekvensbeskrivningar, kompensationsåtgärder och optimal utformning. 

 
Vilka riktvärden är viktigast? 

Boverket anser att det går att gör en prioritering mellan de olika riktvärdena även om det 
alltid skall eftersträvas att alla skall uppfyllas. I första hand skall alltid inomhusvärdena 
uppfyllas, därefter den dygnsekvivalenta ljudtrycksnivån utomhus och slutligen maximalnivån 
utomhus. 
 

2.2. Kommunal tillämpning 

I skriften Kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller – utgångspunkter vid 
planering och byggande av bostäder i Göteborg utgiven av Göteborg stad år 2006 
redovisas hur riktvärdena bör tolkas i Göteborg. Riktvärdena som anges liknar 
Boverkets tolkning. Nedan redovisas ett utdrag av några förtydliganden: 

När den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid någon fasad för bostaden är mellan 55 och 65 
dBA ska lägenheterna vara genomgående med möjlighet att ordna sovplats mot den tysta 
(45 dBA) eller ljuddämpande (50 dBA) sidan för samtliga boende i lägenheten. Möjligheten 
att ordna tysta uteplatser bör vägas in i bedömningen. Ljudnivån på uteplatsen bör inte 
överskrida ljudnivån på byggnadens bullerskyddade sida.  
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3. Riktvärden flygbuller (helikopter) 

3.1. Naturvårdsverkets definitioner 
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av Regeringen att i samråd med trafikverken och 
Boverket utveckla definitionerna för riktvärden för buller för de olika trafikslagen så 
de blir mer jämförbara. Resultatet redovisas i rapporten – Riktvärden för trafikbuller 
vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur, Förslag till utveckling 
av definitioner, 2001-12-20. Nedan redovisas några aktuella definitioner och 
begrepp som är aktuella i denna sammanställning. 

Rum i bostad: ”Med bostadsrum avses alla rum i bostaden för permanentboende och 
fritidshus där en låg bullernivå eftersträvas. Här ingår rum för sömn och vila, rum för daglig 
samvaro samt i förekommande fall matplats”. 
 
Uteplats: ”Med uteplats avses iordningställt område/yta såsom altan, terrass, balkong eller 
liknande som ligger i direkt anslutning till bostäder, fritidshus eller vårdlokal” 
 
30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå inomhus: ”Med riktvärdet 30 dBA Leq 24 h avses ett 
bullervärde beräknat som ett typvärde för ett trafikmedelsdygn och som gäller för alla 
bostadsrum i bostad samt vårdlokaler. Riktvärdet gäller för bostäder för permanent boende, 
fritidshus samt vårdlokaler”. 
 
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid: ”Med riktvärdet 45 dBA Lmax  nattetid (22.00-06.00) 
avses ett beräknat bullervärde av den mest bullrande flygplanstypen under en 
trafikårsmedelnatt. Riktvärdet får överskridas högst tre gånger per natt. Riktvärdet som avser 
instrumentinställning F(fast), gäller bostäder för permanentboende, fritidshus samt 
vårdlokaler och avser alla bostadsrum etc.”. 
 
FBN 55 dBA riktvärde utomhus: ”Med långsiktiga riktvärdet FBN 55 dBA avses ett 
bullervärde som tillämpas för såväl uteplats som bostadsområdet i övrigt. Riktvärdet gäller 
för bostäder för permanent boende, fritidshus samt vård- och undervisningslokaler”. 
 
70 dBA maximal ljudnivå utomhus: Av hänsyn till begränsat underlag vad som avser 
utförda störningsstudier föreslås frågan om antalet överskridanden av maximalnivån 70 dBA 
på uteplats bli föremål för fortsatt utredning. I avvaktan på resultatet av ett sådant arbete 
föreslås följande tillämpning av riktvärdet: ”Med det långsiktiga riktvärdet 70 dBA Lmax på 
uteplats avses ett beräknat bullervärde av den mest bullrande flygplanstypen under ett 
årsmedelsdygn. I riktvärdet är markreflexionen inkluderad och instrument inställningen S 
(slow) avses. I avvaktan på resultatet av fortsatt utredningsarbete får riktvärdet tillsvidare 
överskridas högst tre gånger per dag/kväll (06.00-22.00). Riktvärdet gäller främst för 
planering av bostäder för permanent boende, fritidshus samt vårdlokaler samt 
bebyggelsekoncentrationer”  
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3.2. Flygtrafik i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs 1997-03-20, 
fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller. Riktvärdena för flygbuller redovisas i 
sammanfattning nedan. I beslutet anges också att: ”Vid tillämpning av riktvärdena i 
trafikinfrastrukturpropositionen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till riktvärdesnivåerna 
bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.” 

Tabell 3. Riktvärden för flygbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av 
bostäder eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur 

Utrymme Ekvivalent ljudnivå  Maximal ljudnivå 

Inomhus 30 dBA 45 dBA (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad 

På uteplats 

 

55 FBN (vid fasad) 

 

 

 

70 dBA 

3.3. Övriga riktvärden för flygtrafik 
Luftfartsverket, Naturvårdsverket och Försvarsmakten har i regeringsuppdrag 1995-
06-30 angett följande riktvärden för buller från flygtrafik. De anges också på 
Naturvårdsverkets hemsida. 

Tabell 4. Buller från flygtrafik (www.naturvardsverket.se), Luftfartsverket, Naturvårdsverket 
och Försvarsmakten 

Områdestyp Ekvivalent 
ljudnivå i dBA 
för dygn (FBN) 

Maximal 
ljudnivå i dBA 

Utomhus - Permanentbostäder, fritidsbostäder 551) 701) 

Inomhus - Permanentbostäder, fritidsbostäder 30 45 

Inomhus –Undervisningslokaler 30 45 

Utomhus där tystnad är en del av upplevelsen - 
Friluftsområde avsatt i kommunal 
översiktsplanering 

402) - 

1) Riktvärdena avser frifältsvärde utanför fönster/fasad eller till frifältsförhållanden korrigerade 
värden 
2) Luftfartsverket och försvarsmakten har motsatt sig angivande av detta riktvärde. 

3.4. Sammanfattning riktvärden 
I tidigare rapport 12-02297-06052300 redovisas riktvärden och domar för bland 
annat helikoptertrafik. Nedan redovisas en kort sammanställning av riktvärden som 
redovisas mer utförligt i ovan nämnda rapport.  

Utomhus, på uteplats, bör maximala ljudnivån inte överskrida 70 dBA (FAST) mer 
än 3 gånger klockan 06.00 – 22.00. När det gäller flyg- och helikopterbuller bör 
instrumentinställningen vara ”SLOW” och inte ”FAST”. Ekvivalenta ljudnivån och 
flygbullernivån FBN bör inte överskrida 55 dBA på uteplats och i området i övrigt. 
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Frifältsvärden avses. Den sammanvägda ljudisoleringen i ytterväggar och tak 
(inklusive dörrar, fönster och luftintag) bör dimensioneras så att den 
dygnsekvivalenta ljudnivån från trafik eller andra yttre ljudkällor blir högst 30 dBA 
och maximala ljudnivån 45 dBA överskrids högst fem gånger per medelnatt (enligt 
protokoll från standardiseringskommittén). I rum för matlagning och hygien bör 
årsekvivalenta ljudnivån 35 dBA tillåtas. Med uteplats avses en iordningställd 
begränsad yta i anslutning till bostaden. Uteplats kan vara balkong, terrass eller yta i 
marknivå i bostadens närhet. En uteplats kan vara enskild eller gemensam för flera 
lägenheter. 

4. Mätning av buller från ambulanshelikopter 
En planerad flygning utfördes 2007-04-13. Syftet med denna mätning var att 
”kalibrera” beräkningsmodellen, då de inledande källdata som användes bedömdes 
som osäkra. 

Mätplats:  Planområdet vid Torpagatan 

Mätpersonal:   Johan Hässel och Kristian Anderson, ÅF-
Ingemansson AB 

Mättid:  Mätningen utfördes den 13 april 2007 ca kl14:00 

Meteorologiska förhållanden: +25°C, Svag västlig vind, klart väder 

Helikoptertyp: Ambulanshelikopter av typ Sikorsky S76A.  

In- och utflygning: In- och utflygning gjordes ungefär i mitten av de 
normala flygvägarna. Inflygning gjordes i svag 
medvind i riktning mot öst. Utflygning åt nordväst. 

Figur 1. Mätpunkter på planområdet (1,2m ovan mark) vid den planerade flygningen 2007-
04-13. Nedan redovisas även husen på planområdet, som självklart inte var uppförda vid 
mättillfället. Mätningar genomfördes även i flera punkter utanför planområdet. Dessa 
användes för att ”kalibrera” beräkningsmodellen. 

 

 

Mp 1 

Mp 2 
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Tabell 5. Mätresultatet från den planerade flygningen 2007-04-13. Maximal uppmätt ljudnivå 
i respektive mätpunkt från in- och utflygningen. 

Mätpunkt Maximal ljudnivå i dBA (Fast) 

 
Mp 1 89 

Mp 2 91 

5. Bullerberäkningar 

5.1. Underlag 
Som underlag har erhållits digitalt kartmaterial för omgivande terräng, plankarta över 
planområdet och uppgifter om byggnadshöjder. 

5.1.1. Vägtrafik 
Tabell 6. Vägtrafikdata nedan redovisas för de närmast belägna vägarna (flera vägar på 
längre avstånd ingår i beräkningsmodellen), data erhållen från Stadsbyggnadskontoret. 

Vägsträcka 
Totalt antal 
fordon 

Andel tunga 
fordon 

Hastighet 

km/h 

Torpagatan 
korsningen vid Torpagatan (vid 
genomfartsled till Uddeholmsgatan) – 
Rosendalsgatan 

3500 3 % 4) 30-50 2) 

korsningen vid Torpagatan (vid 
genomfartsleden till Uddeholmsgatan) 
– Uddeholmgatan 

1000 3) 3 % 3) 30 

korsningen vid Torpagatan (vid 
genomfartsleden till Uddeholmsgatan) 
– Östra Sjukhuset 

1000 3) 3 % 3) 30 

2) 30 km/h längs större delen av det aktuella planområdet 
3) Inga trafikuppgifter (trafikdata har uppskattats) 
4) 3 % tungtrafik enligt mätning år 2004 

5.1.2. Helikoptertrafik med ambulanshelikopter 

Västfastigheter är en förvaltning som har hand om helikoptertrafiken i Västra 
Götalandsregionen. Det är möligt att frekvensen (antalet flygningar) i framtiden kan 
komma att ändras beroende på hur vården fördelas i Göteborg. Arbete pågår att 
fastställa den framtida placeringen av helikopterplattan på Östra Sjukhuset. Några 
olika lokaliseringsaltenativ är nu på gång att utredas ur bullersynpunkt, ett alternativ 
som utreds är en ny helikopterplatta med placering sydöst om planområdet. Denna 
lokalisering innebär sannolikt en ökad ljudexponering främst vid de höga husen på 
planområdet. I denna rapport redovisas beräkningsresultatet från de flygvägar som i 
dagsläget normalt används. Det kan förekomma enstaka tillfällen då helikoptern 
flyger utanför detta område. 

Antal landningstillfällen vid Östra Sjukhuset under år 2006 var 139 st och år 2005 
178 st. Om det antas 200 st förutsätts att både in- och utflygning skulle ske över 
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planområdet (vilket normalt inte är fallet), så motsvarar det ungefär 1 passage per 
medelårsdygn.  

Figur 2. Antal landningstillfällen med ambulanshelikopter mellan år 2002-2006 vid Östra 
Sjukhuset. Trafikuppgifter från Västfastigheter AB. 

Antal landningar per år vid Östra Sjukhuset

29
43

156 164

134

178

139

0 0

41 34
18 17 20

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Årtal

A
nt

al

Totalt antal landningar per år 2002-2006

Varav landningar kl 22-06 per år 2002-2006

 

Figur 3. Antal landningstillfällen med ambulanshelikopter per månad mellan år 2002-2005 
vid Östra Sjukhuset. Trafikuppgifter från Västfastigheter AB. 
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5.2. Beräkningsmodell 

Beräkningspunkter och bullerkartor 

Beräkningspunkter har valts på fasader och på olika våningsplan. I tabeller under 
beräkningsresultat redovisas maximal ljudtrycksnivå för respektive fasad och 
våningsplan. Det innebär att ljudtrycksnivån kan vara lägre i en annan 
beräkningspunkt på respektive fasad, vilket inte redovisas. 

Beräkningsresultatet presenteras på bullerutbredningskartor, se bilaga 12-02297-
B01-B05. Observera dock att på bullerutbredningskartorna är fasadreflexen 
inkluderad. Detta medför att något högre ljudnivå registreras nära bullerutsatt fasad. 
Ljudtrycksnivån redovisas även på ”3d-bullerkartor”. 

På bullerkartan för helikopterbuller har en mängd punktkällor som symboliserar 
helikoptern placerats ut längs de normala flygvägarna (se bilaga B05 där 
flygvägarna är markerade) samt även på olika höjder eftersom flyghöjden i 
verkligheten varierar. Den beräknade ljudnivån till omgivningen i en 
immissionspunkt varierar beroende på avståndet. Flertalet bullerkartor har därför 
beräknats och på den bullerkarta som redovisas i bilaga B05 redovisas ”den högsta 
ljudnivå som beräknats i varje immissionspunkt på samtliga bullerkartor”. Ljudnivån 
för endast en helikopterpassage får således inte den ljudutbredning till omgivningen 
som redovisas i bilaga. Bullerkartan kan därför ses som värsta fallet för varje 
beräkningspunkt. Beräkningsresultatet kan även jämföras med ljudnivån vid 
mätningen som gjordes. 

Figur 4. I rapporten benämnda hus på västra delen av planområdet, samt placering av 
beräkningspunkter. 
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Figur 5. I rapporten benämnda hus på östra delen av planområdet, samt placering av 
beräkningspunkter. 

 

Vägtrafik 

Beräkningar har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller i 
beräkningsprogrammet SoundPlan ver 6.4.  

Osäkerheten kan delas upp i beräkningsmodellens osäkerhet samt osäkerhet i 
indata. Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå anges i rapport 4653 från 
Naturvårdsverket. Osäkerheten beror på avståndet från vägen och är mindre än 1 
dB på 50 m avstånd och upp till 3 dB på 200 m avstånd.  

Helikoptertrafik med ambulanshelikopter 

Helikopterljudet har beräknats enligt ”Beräkningsmodell för externt industribuller. 
Beräkningarna är baserade på en gemensam nordisk modell för beräkning av 
externt industribuller, DAL32 (ref /1/  Kragh J, Andersen B, Jacobsen J: 
”Environment noise from industrial plants. General prediction method.” Lydtekniskt 
laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982). Beräkningarna genomförs i 
oktavband och avser ett s.k. ”medvindsfall”, dvs. vindriktning från källa till mottagare 
(± 45o). Som hjälpmedel har använts datorprogrammet SoundPlan ver 6.4 där 
denna beräkningsmodell ingår. Beräkningsmodellen ger som resultat högsta 
momentana ljudnivåer i dBA som uppstår vid ett medvindsfall (vind från källa till 
mottagare). Beräkningsnoggrannheten bedöms ligga på +/- 3 dBA.  

Flera punktkällor som representerar ljudemissionen från en flygande helikopter av 
typen Sikorsky S76 A har lagts ut efter de normala flygvägarna omkring Östra 
Sjukhuset. Ljudeffektnivå enligt tabell 7 har använts vid beräkningen.  

Tabell 7. Ljudeffektnivå (re 1pW) i dBA redovisad i oktavband för helikoptern Sikorsky S76 A 
som använts i beräkningarna. Denna bestämdes utifrån ljudmätningar på planområdet vid en 
planerad flygning 2007-04-13. Ljudeffekten har i beräkningarna korrigerats med avseende 
på direktivitet. 
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Beroende på helikopterns belastning, stigning, pilot etc varierar ljudeffekten vid olika 
flygningar. Ljudnivån på planområdet beror också på hur nära det aktuella 
planområdet in- och utflygningen görs.  

Någon enstaka gång per år kan det förekomma att en mer bullrande helikoptertyp 
(Vertol) passerar nära planområdet. På grund av att det är så få tillfällen är det inte 
rimligt att räkna med den. Vid flygbullerutredningar ska beräkning ske för den mest 
bullrande normalt förekommande flygplanstypen. 

6. Beräkningsresultat vägtrafik 
Den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik är inte en lämplig metod att använda 
för beräkningen av ”bullerregnet” dvs. bakgrundsnivån från avlägsna större 
trafikerade vägar. Planområdet ligger på ca 900 m avstånd från E20. 
Bakgrundsnivån har för detta fall beräknats till ca 45 dBA. För denna beräkning har 
vi använt Ingemanssons beräkningsmetod. Beräkningsresultatet som redovisas från 
nedan har inte korrigerats med avseende på ”bullerregnet”. Den beräknade 
ljudnivån från ”Bullerregnet” skall ses som en ungefärlig lägsta ljudnivå som normalt 
uppkommer under tider som E20 är väl trafikerad. 

Beräkningsresultat redovisas för en framtida trafiksituation samt för en framtida 
trafiksituation med ett ljudabsorberande bullerplank (med höjden 1,2 ovan vägbanan 
vilket i detta fall innebär ca 1,2 ovan mark ) som placerats ”nära” Torpagatan. 
Placering och dragning av bullerskärmen redovisas i figur 7 samt i bilaga. 

Beräkningsresultatet presenteras även på bullerutbredningskartor, se bilaga 12-
02297-B01-B04. 

6.1. Framtida trafiksituation  
Figur 6. Buller från vägtrafik vy från Torpagatan mot västra delen av planområdet. Framtida 
trafiksituation. Ekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) vid fasad. Frifältsvärden. 
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Tabell 8. Buller från vägtrafik för en framtida trafiksituation. Ekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) vid 
fasad. I tabellen redovisas beräkningspunkter (enligt figur 4 och 5) med ekvivalent ljudnivå 
≥50dBA. Frifältsvärden. 

Hus Fasad riktning Vån plan LAeq, dygn 

A2 Nord-öst 2 50 
 Syd-öst 1 52 
 Syd-öst 2 54 
A3 Nord-öst 2 50 
E2 Nord-öst 1 52 
 Nord-öst 2 53 
 Syd-öst 1 55 
 Syd-öst 2 56 
 Syd-väst 1 53 
 Syd-väst 2 53 
E3 Syd-väst 1 51 
 Syd-väst 2 52 
E4 Syd-väst 2 51 
F Nord-väst 2 50 
 Nord-väst 3 51 
G Nord-väst 2 51 
 Nord-väst 3 52 
 Syd-väst 3 50 
H Syd-väst 3 51 
 Nord-väst 1 51 
 Nord-väst 2 52 
 Nord-väst 3 53 
I Nord-väst 1 51 
 Nord-väst 2 52 
 Nord-väst 3 53 
 Nord-öst 3 50 
 Syd-väst 3 50 
J Väst 3 50 

Anm: Övriga fasader har en ekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) vid fasad <50 dBA. .  

 

Tabell 9. Buller från vägtrafik för en framtida trafiksituation. Maximal ljudnivå (LAmaxFast) vid 
fasad vån 1 och vån 2 (vid eventuella uteplatser). I tabellen redovisas enbart 
beräkningspunkter (enligt figur 4 och 5) med maximal ljudnivå ≥ 70 dBA. Frifältsvärden. 

Hus Fasad riktning Vån plan LAmaxFast 

A2 Nord-öst 1 70 
 Nord-öst 2 71 
 Syd-öst 1 72 
 Syd-öst 2 73 
 Syd-väst 2 71 
E2 Nord-öst 1-2 75 
 Syd-öst 1-2 76 
 Syd-väst 1-2 74 
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Hus Fasad riktning Vån plan LAmaxFast 

E3 Nord-öst 2 71 
 Syd-väst 1 72 
 Syd-väst 2 72 
E4 Syd-väst 1-2 70 

Anm: Övriga fasader har en maximal ljudtrycksnivå vid fasad <70 dBA. Det finns inga 
riktvärden på maximal ljudtrycksnivå vid fasad. Värdena bör användas för dimensionering av 
fasadens ljudreduktion med avseende på buller från vägtrafik, samt för placering och 
utformning av uteplats.  

6.2. Framtida trafiksituation med bullerplank 
Figur 7. Buller från vägtrafik vy från Torpagatan mot västra delen av planområdet. Framtida 
trafiksituation med bullerplank. Ekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) vid fasad. Frifältsvärden. 

 

 

Tabell 10. Buller från vägtrafik. Ekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) vid fasad för en framtida 
trafiksituation med bullerplank. I tabellen redovisas beräkningspunkter (enligt figur 4 och 5) 
med ekvivalent ljudnivå ≥50 dBA. Frifältsvärden. 

Hus Fasad riktning Vån plan LAeq, dygn 

A2 Syd-öst 1 50 
 Syd-öst 2 52 
E2 Nord-öst 1 51 
 Nord-öst 2 52 
 Syd-öst 1 52 
 Syd-öst 2 54 
 Syd-väst 2 50 
F Nord-väst 2 50 
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Hus Fasad riktning Vån plan LAeq, dygn 

 Nord-väst 3 51 
G Nord-väst 2 51 
 Nord-väst 3 52 
 Syd-väst 3 50 
H Syd-väst 3 51 
 Nord-väst 1 50 
 Nord-väst 2 51 
 Nord-väst 3 53 
I Nord-väst 1 50 
 Nord-väst 2 52 
 Nord-väst 3 53 
 Nord-öst 3 50 
 Syd-väst 3 50 
J Väst 3 50 
Anm: Övriga fasader har en ekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) vid fasad <50 dBA. .  

 

Tabell 11. Buller från vägtrafik för en framtida trafiksituation med bullerplank. Maximal 
ljudnivå (LAmaxFast) vid fasad vån 1 och vån 2 (vid eventuella uteplatser). I tabellen redovisas 
enbart beräkningspunkter (enligt figur 4 och 5) med maximal ljudnivå ≥70 dBA. 
Frifältsvärden. 

Hus Fasad riktning Vån plan LAmaxFast 

A2 Nord-öst 2 70 
 Syd-öst 1 72 
 Syd-öst 2 73 
 Syd-väst 2 71 
E2 Nord-öst 1-2 75 
 Syd-öst 1-2 75 
 Syd-väst 2 71 
E3 Nord-väst 2 71 
E4 Nord-öst 2 70 

Anm: Övriga fasader har en maximal ljudtrycksnivå vid fasad <70 dBA. Det finns inga 
riktvärden på maximal ljudtrycksnivå vid fasad. Värdena bör användas för dimensionering av 
fasadens ljudreduktion med avseende på buller från vägtrafik, samt för placering och 
utformning av uteplats.  
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7. Beräkningsresultat ambulanshelikopter 

Beräkningsresultatet presenteras även på bullerutbredningskarta, se bilaga 12-
02297-B05. På bullerutbredningskartan redovisas ljudtrycksnivåer på 2 m höjd, på 
högre höjd ovan mark blir ljudnivån normalt högre. 

Tabell 12. Buller från trafik med ambulanshelikopter. Maximal ljudnivå (LAmaxFAST) vid fasad. I 
tabellen redovisas enbart beräkningspunkter (enligt figur 4 och 5) med maximal ljudnivå ≥90 
dBA. Frifältsvärden. 

Hus Fasad riktning Vån plan LAmaxFast 

O Nord-väst 4 90 
 Nord-öst 1 90 
 Nord-öst 2-4 91 
B1 Nord-öst 2 90 
 Syd-öst 2 90 
B2 Nord-öst 1 90 
 Nord-öst 2 91 
B3 Nord-öst 1 92 
 Nord-öst 2 93 
B4 Nord-öst 1 92 
 Nord-öst 2 93 
B5 Nord-öst 1 94 
 Nord-öst 2 93 
 Nord-väst 1-2 93 
C1 Nord-väst 1 90 
 Nord-väst 2 91 
F Nord-öst 1 90 
 Nord-öst 2-3 91 
 Nord-väst 3 90 
G Nord-öst 3 90 
U Nord-öst 2-6 90 
Anm: Övriga fasader har en maximal ljudtrycksnivå vid fasad <90 dBA. Det finns inga 
riktvärden på maximal ljudtrycksnivå vid fasad. Värdena kan användas för dimensionering av 
fasadens ljudreduktion med avseende på buller från helikoptertrafiken, samt för placering 
och utformning av uteplats. Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats är 70 dBA. Riktvärdet 
bör inte överskridas mer än tre gånger per dag och kväll. Notera att riktvärdet för maximal 
ljudnivå inomhus avser tidsvägning FASToch riktvärdet på uteplats avser tidsvägning SLOW. 
Ovan anges värden beräknade med tidsvägning FAST. Skillnaden är normalt liten. SLOW-
värdena kan vara något lägre. 
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8. Slutsatser och kommentarer 
Buller från vägtrafik – Framtida trafiksituation 

Enligt tabell 8 överskrids riktvärdet på ekvivalentljudnivå vid fasad om 55 dBA enbart 
för Hus E2 (vån 2) i riktning mot Torpagatan. Ekvivalent ljudtrycksnivå har alltså 
beräknats till 56 dBA alltså ett beräknat överskridande på 1 dB. Övriga hus och 
fasader på planområdet har en ekvivalent ljudtrycksnivå vid fasad som innehåller 
riktvärdet. 

Riktvärdet om maximal ljudnivå om 70 dBA uppfylls inte på uteplatser i alla 
riktningar. Överskridande (vån 1) har beräknats vid Hus A2, E2, E3, E4 enligt tabell 
9. Lokala bullerskärmar kan placeras vid uteplats för att uppnå riktvärdet. Dessa 
skall utföras som bullerskärmar vilket innebär att de skall ha god ljudreduktion 
samtidigt som de bör vara minst 3-4 m långa och minst 1,8 m höga. Det är möjligt 
att utföra dessa i glas.  

Buller från vägtrafik – Framtida trafiksituation med bullerplank 

Enligt tabell 10 innehålls riktvärdet på ekvivalent ljudnivå vid fasad om 55 dBA för 
samtliga fasader.  

Riktvärdet om maximal ljudnivå om 70dBA uppfylls dock inte på uteplatser i alla 
riktningar. Överskridande (vån 1) har beräknats vid Hus A2 och E2. Enligt 
beskrivning ovan kan även dessa uteplatser skärmas av mot buller med lokala 
bullerskärmar.  

Helikoptertrafik med ambulanshelikopter 

I rapporten redovisade ljudnivåer överskrider riktvärdesnivån med avseende på 
maximal ljudtrycksnivå på uteplats. Riktvärdet som helhet uppfylls dock på grundval 
av att antal överflygningar förväntas bli få.  

Figur 8. Buller från trafik med ambulanshelikopter. Maximal ljudnivå. Detta beräkningsfall 
har simulerats till omgivningen utifrån den mätning som gjordes 2007-04-13. Frifältsvärden. 
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I rapporten redovisas inte ekvivalenta ljudtrycksnivåer från helikoptertrafiken på 
bullerutbredningskartor. Anledningen till detta är att det inte går att förutsäga hur 
många passager som det sker vid planområdet då ambulanshelikopterns rörelser 
samt in- och utflygningsriktningar inte går att planera i tiden. Ekvivalent ljudnivå från 
verksamheten har dock försökts att beräknas för två passager (in- och utflygning) i 
en beräkningspunkt vid planområdets kant som vetter mot de normala flygvägarna. 
Om den ekvivalenta ljudnivå under 30 sekunder för en inflygning är 84 dBA och för 
utflygning 81 dBA så motsvarar det en dygnsekvivalet ljudnivå på 51 dBA. Detta 
resultat har även räknats om till flygbullernivåer (FBN): Om ovanstående passager 
skulle ske kvällstid (kl 19-22) så motsvarar det FBN 56, om dessa passager sker 
nattetid (kl 22-07) motsvarar det FBN 61. Riktvärdet om 55 FBN (vid fasad) riskerar 
således att kunna överskridas för vissa bostäder vid vissa dygn, dock främst vid 
fasader som vetter mot flygvägarna. Det kan dock tyckas vara orimligt att ta hänsyn 
till ekvivalenta ljudnivåer från en utryckningsverksamhet som denna. 












