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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).




