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Innehållsförteckning 
 

Planbeskrivning 

Genomförandebeskrivning 

Samrådsredogörelse 

Utställningsutlåtande 

Plankarta 

Illustrationsritning 

Grundkarta 

Bilagor 
Kvalité, Miljö och Gestaltning för detaljplan (ABAKO arkitektkontor AB)  

 

Information 
 
Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/byggabo Välj under ”Aktuella planprojekt” och klicka på -> 
”Bostäder vid Östra Torpavägen - Fräntorpsgatan. Fastighetsförteckning, be-
slutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 finns på Stadsbygg-
nadskontoret.  

Information om planförslaget lämnas av: 

Emir Aganovic, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 08 
Birgitta Lööf, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 81 
Emma Eliasson, Fastighetskontoret, tfn 031-368 10 70 
Jonas Bergqvist, Trafikkontoret, tfn 031-368 25 72 
 
 

Övriga handlingar 
Fastighetsförteckning 
Bullerutredning daterad 2006-07-31, Ingemansson technology AB 
Bullerutredning daterad 2010-02-01 ÅF- Infrastruktur AB / Ingemansson 
Rapport över geotekniska undersökningar samt översiktliga   
markmiljöundersökningar 2007-09-18, Gatubolaget                                    
Komplettering av geotekniska undersökningar 
Solstudier (ABAKO arkitektkontor AB) 
Program med samrådsredogörelse 
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Till Byggnadsnämnden   Emir Aganovic 
2010-04-06 rev 2010-11-16  Telefon: 031-368 16 08  
Diarienummer: 0710/ 04  E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se
Plannummer: F IIa 5073 
 
 
 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 
 
 
Projektbeskrivning 
Fastighetskontoret har kommit in med en begäran om detaljplaneläggning av aktuellt områ-
de i östra Björkekärr inom stadsdelen Sävenäs för att möjliggöra byggnation av bostäder i 
korsningen Östra Torpavägen – Fräntorpsgatan. Planområdet omfattar en del av fastigheten 
Sävenäs 747:137. 
Tidiga skisser, tillsammans med riktlinjerna och intentionerna i programmet för östra Björ-
kekärr, pekar på att planområdet öster om korsningen skulle kunna innehålla cirka 60 lä-
genheter. Fastighetsnämnden beslutade 2004-06-14 att ge till HSB Göteborg markanvisning 
för bostäder inom planområde.  
 
Kommunens motiv till förändring 
Bostadsförsörjningen i Göteborg är en viktig politisk fråga och målet är att bygga 8 000 
bostäder under mandatperioden. Programarbetena för västra och östra Björkekärr har visat 
att det kan vara möjligt att komplettera den befintliga bebyggelsen på ett antal platser. 
Programmet för östra Björkekärr godkändes av byggnadsnämnden 2000-09-19, se vidare 
nedan, och därför bedöms bostadsbebyggelsens lämplighet kunna prövas i en detaljplan. 
 
Handlingar 

- Plankarta med bestämmelser 
- Planbeskrivning (denna handling) 
- Genomförandebeskrivning 
 

och övriga handlingar: 

- Utställningsutlåtande                                                                                                          
- Samrådsredogörelse                                                                                                              
- Illustrationsritning                                                                                                                
- Grundkarta                                                                                                                                             
- Program med samrådsredogörelse för program                                                                                     
- Fastighetsförteckning (finns på Stadsbyggnadskontoret, SBK)                                                             
- Bullerutredning daterad 2006-07-31, Ingemansson technology AB (finns på SBK)         
- Bullerutredning daterad 2010-02-01 ÅF- Infrastruktur AB/Ingemansson (finns på SBK)                    
- Rapport över geotekniska undersökningar samt översiktliga (finns på SBK)                    
- Markmiljöundersökningar 2007-09-18, Gatubolaget   (finns på SBK)                                    
- Komplettering av geotekniska undersökningar (finns på SBK)                                                         
- Solstudier (ABAKO arkitektkontor AB)    (finns på SBK)                                                                    

 
 

mailto:fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Läge 
Planområdet är beläget norr om Östra sjukhuset, vid korsningen mellan Östra Torpavägen 
och Fräntorpsgatan. Området ligger ca 6,5 kilometer öster om Göteborgs centrum och nära 
gränsen till Partille kommun. Det avgränsas i norr av Grustagsvägen och villabebyggelse 
från trettio- och fyrtiotalen. Grustagsvägen fortsätter vidare i en gång- och cykelbana som 
vidare avgränsar området i öster fram till Östra Torpavägen.   
 
Areal och markägoförhållanden 
Planområdet ligger inom fastigheten Sävenäs 747:137 och omfattar cirka 12 000 m². Det 
ägs av Göteborgs kommun. Naturmarken inom samma fastighet nordväst och väster om 
området ägs av Göteborgs kommun, liksom marken på andra sidan Östra Torpavägen och 
Fräntorpsgatan. Villafastigheterna norr om området är privatägda.  
 
Fastigheten gränsar mot Partille kommun, men det tänkta planområdet som kommer att 
avstyckas ligger ca 180 meter väster om kommungränsen. Inom nordvästra delen av områ-
det finns en teknisk anläggning med transformatorstation, fjärrvärmestation och vatten-
pumpstation som kommer att ligga kvar.  
En fastighet avstyckas ifrån Sävenäs 747:137 för den blivande kvartersmarken. Befintlig 
transformatorstation tryggs med ledningsrätt.  
 
Planförhållanden 
 
Översiktsplan för Göteborg 
Gällande Översiktsplan för Göteborg antagen av kommunfullmäktige 26 februari 2009 an-
ger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor (bostäder, arbetsplatser, service, han-
del, mindre grönytor mm. Samt Grön- och rekreationsområde och Område med särskilt 
stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap. Blandning av 
bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd). I tidigare översiktsplan ÖP99, är 
området mark som på kort sikt ska kunna tas i anspråk för bostadsbebyggelse och bostads-
anknuten service.  
 

 

Partille kommun 

Planområde

Genomförd utbyggnad 
enligt ÖP 99, bostäder vid 
Brattåskärrsvägen 

Översiktsplan för Göteborg, Användning av mark- och vattenområde. 
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En mindre del av planområdet utgör ett område med stora friluftsvärden enligt Översikts-
plan. En del av detta område kommer att bevaras som natur och en mindre del bebyggas. 
Översiktsplanen för Göteborg anger ett spårvägsreservat längs Östra Torpavägen som har 
haft olika sträckningar genom åren. Översiktsplan redovisar en sträckning söder om Östra 
Torpavägen, vilket också efter en översiktlig utredning tillsammans med bl.a. trafikkontoret 
har bedömts vara bäst. Sammantaget bedömer Stadsbyggnadskontoret att det aktuella plan-
förslaget är förenligt med Översiktsplan för Göteborg. 
 
Detaljplan 
För området gäller detaljplan F 3151, som vann laga kraft år 1966. Planens genomförande-
tid har gått ut. Gällande detaljplaner anger att marken närmast korsningen Östra Torpavä-
gen – Fräntorpsgatan ska vara naturmark. Den södra delen av planområdet är planlagt för 
trafikändamål där reservat för spårvägens trafik skulle ingå.  
 
För bostadsområden norr om planområdet gäller stadsplan F2110 från 1935. Mellan dem 
ligger ett mindre område som inte omfattas av någon detaljplan. Väster om planområdet 
och på andra sidan Fräntorpsgatan gäller detaljplan DP 4234 från 1995 för daghem och sko-
la.  
 

                   

Planområde 

Planområde 

                     Stadsplan 2110, 1035                                                       Stadsplan 3151, 1966 
 
 
 
Program 
I programmet för östra Björkekärr, som har godkänts av byggnadsnämnden den 19 septem-
ber 2000, listas stadsdelens förutsättningar och anspråk, för att mynna ut i ett förslag på hur 
förtätningar kan ske på ett så bra sätt som möjligt. Ett antal delområden redovisas, där det 
aktuella planområdet är ett av dessa. Programmet bedömer att det kan rymmas upp mot 60 
lägenheter i området, samt service och verksamheter närmast korsningen. 
 
Separat program för planområdet har inte upprättats med hänsyn till att Översiktsplan för 
Göteborg anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor (bostäder, arbetsplatser, 
service, handel, mindre grönytor mm. samt att byggnadsnämnden har godkänt program för 
östra Björkekärr.  
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                                                      Program för Östra Björkekärr, 
                                    1 planområde vid Östra Torpavägen och Fräntorpsgatan 
 
Mark och vegetation 
I de centrala delarna av Björkekärr är bebyggelsen tydligt grupperad i grannskapsenheter 
som åtskiljs av gröna stråk. I omgivningarna kring det aktuella planområdet är detta möns-
ter mindre påtagligt.  
 

       
                                        Planområde från norr och befintlig gång- och cykelväg 
 
Planområdet omfattar ett mindre skogsområde som sluttar ca tio meter från öster till väster. 
Området är ca hundrasjutio meter långt och bevuxet med sly och olika slag av träd. I östra 
delen av området finns en bergsslutning bevuxen med skog som inte innehåller några sär-
skilt värdefulla arter. Bergslutningen stiger kraftigare från sextio meters höjd upp till hund-
ratio meters höjd på en sträcka av ca tvåhundrameter. Stadsbyggnadskontoret bedömer att 
de ekologiska konsekvenserna av att ändra markanvändningen till bostäder blir små. En 
viss påverkan kan dock uppstå, dels genom att närområdet befolkas mer samt att fler bostä-
der lokalt kan ge upphov till mer biltrafik.  
 

 
Planområdet med korsningen Östra Torpavägen – Fräntorpsgatan samt infart till Östra sjukhuset 
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Geotekniska förhållanden 
Gatubolaget har den 24 oktober 2007 gjort en rapport över geotekniska undersökningar 
samt översiktliga markmiljöundersökningar. Området består av ett mot väster svagt sluttan-
de markparti nedanför ett större bergsområde. Översta jordlagret inom området består av 
tjock mullhaltigt siltigt sandlager. Inom den östra delen av området förekommer därunder 
silt- och sandlager direkt på berg, delvis även innehållande tunna siltiga sandliga lerskikt 
där översta delen utbildas till torrskorpelera. I den västra delen återfinns lera i markytan.  
 
Vattentillgången inom de ytliga jordlagren samt inom de grunda partierna är mycket års-
tids- och nederbördsberoende. Stabiliteten mot skred är med dagens marknivåer och belast-
ningar tillfredsställande inom området. Aktuellt område är att betrakta som ett område klas-
sat för Känslig Markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets nomenklatur. Inom ett 
KM–område är all markanvändning tillåten. 
 
Markradon 
Undersökning av radonhalter utfördes i två punkter under juni 2007. Mätningar utfördes i 
markluften och marken klassificeras som normalradonmark. Inom normalradonmark och 
högradonmark krävs radonskyddande respektive radonsäkert utförande för byggnader där 
människor stadigvarande vistas. Bestämmelse om detta införs i planen. 
 
Fornlämningar och kulturhistoria 
Enligt Stadsbyggnadskontorets kartmaterial finns det en fornlämning, Gö 207, på en bergs-
slutning nordväst om planområdet. Fornlämningen är en fyndplats.  
Dess skyddsområde sträcker sig ca 25 meter in på planområdet och omfattar marken runt 
om den befintliga transformatorstationen. Fastigheten ingår inte i område med Riksintres-
santa kulturvärden samt område med Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Nybyggnation 
påverkar inte fornlämningen samt dess skyddsområde negativt. 

                               

Fornlämning 

Skyddsområde 

                                     Fornlämning med skyddsområde 
 
Befintlig bebyggelse 
Björkekärr med omnejd är utbyggt efter grannskapsprincipen, med tydliga bebyggelsegrup-
per med mellanliggande grönstråk. De olika husgrupperna är omsorgsfullt utformade och 
det är viktigt att tillkommande bebyggelse också får ett klart, tydligt och sammanhållet 
formspråk. Samspelet med småhusområdet längs Fräntorpsgatan är också viktigt. Eftersom 
många hus i Björkekärr saknar hiss är tillgänglighet till nya områden och bostäder en viktig 
fråga. 
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Befintlig bebyggelse inom planområdet består av en teknikstation som omfattar ca 120 m². 
På grund av alla ledningar till teknikstationen och vidare i området bör stationen bevaras i 
ursprungligt läge, men fasader kan anpassas till den nya bebyggelsen.  
Närområdet präglas av äldre bostadsbebyggelse i form av villabebyggelse med en våning 
och de flesta har inredda källare. Förskola finns på andra sidan Fräntorpsgatan. Söder om 
planområdet ligger Östra sjukhusområdet med bebyggelse som är från en till tio våningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               

 PLANOMRÅDET 

Befintlig bebyggelse inom området, flygfotot 2005. 
 

ervice 
har ett bra läge i förhållande till kollektivtrafik samt offentlig och kommersiell 

å västra sidan Fräntorpsgatan ca 50 m från planområdet ligger Fräntorpsskolan (F-2 år). 

programmet har man pratat om att området vid korsningen bör reserveras för allmän ser-

S
Området 
service. Ca 1 kilometer söder om planområdet ligger Spåntorget med bl.a pizzeria, livsme-
del och videotek och ca 1,3 kilometer väster om planområdet ligger Kaggeledstorget med 
samma funktioner. Vid Stabbetorget finns ett större utbud av kommersiell service. Apotek 
finns också vid Östra Sjukhuset. Äldreomsorgskontor, fritidsgård och daghem finns idag 
intill Spåntorget. Daghem finns också i kvarteret Mandolinen, närmast söder om planområ-
det samt vid Fräntorpsskolan.  

 

P
Ca 950 meter väster från planområdet ligger Torpaskolan med förskola samt låg, mellan- 
och högstadium. Ca 1,5 km sydväst om planområdet finns Rudolf Steinerskolan som är en 
friskola. Till de andra närmaste kommunala skolorna Rosendalsskolan (åk. 3-5), Kåll-
torpsskolan (åk. 3-9) och Torpaskolan (åk. 6-9) som ligger ca 2 km från planområdet, leder 
i huvudsak separata gång- och cykelvägar, medan spårvägen kan behöva passeras i plan. 
Biblioteket har flyttat från gymnasieskolan till Kulturhuset Kåken.   
 
I 
vice och service/verksamheter. På andra sidan gatan ligger Fräntorpsskolan inom service-
området och frågan är om det behövs mera serviceytor inom området och om det behövs 
bör dem säkras inom planområdet. Vid Fräntorpsskolan finns möjlighet för utbyggnad på 
norra och västra gavel av skolan.  
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER 

etaljplanen innebär att en del av mark som är planerad för trafikändamål och en del av 

n del av parkeringen förläggs på marken vid den befintliga transformatorstationen och vid 

 
D
naturmark avstyckas från fastigheten Sävenäs 747:137 och ersätts av ett flerbostadshusom-
råde med ca 60 nya lägenheter. Lägenheterna är fördelade i fyra husen där huset 1 är två 
våningar (i samrådsförslaget var huset A1 tre våningar), huset 2 är tre våningar (i samråds-
förslaget var huset B1 tre och fyra våningar), huset 3 är tre och fyra våningar (i samrådsför-
slaget var huset A2 fyra våningar) och huset 4 är tre fyra och fem våningar (i samrådsför-
slaget var huset B2 fyra och fem våningar) Tanken är att husen utformas som lågenergihus 
och med miljövänliga material, (se separat kvalité, miljö- och gestaltningsbeskrivning).  
 
E
tillfartsväg eller i ett underjordiskt garage vilket minimerar intrånget i grönytorna kring den 
nya bebyggelsen. En del av planområdet är i dag planerat för trafikändamål och kräver där-
för en planändring. Föreslaget planområde är lämpligt till ny bebyggelse med hänsyn till 
närheten till Spåntorget och kollektivtrafik, samt att man kan komplettera den befintliga 
bebyggelsen med en ny bebyggelse typ. Planen medför att byggnadsvolymen inom området 
ökar och att villabebyggelse knyts samman med sjukhusområdet och de nya husen vid 
Brattåskärrsvägen. Från stadsbyggnads- och miljösynpunkt är därför lokaliseringen av bo-
städer inom området ett sätt att förtäta staden.   
     

 
Illustrationsritning, ABAKO arkitektkontor AB. 

 
 

 
 

Snitt genom Östra Torpavägen,  ABAKO arkitektkontor AB. 
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                                              Bebyggelseområden 

ostäder och övrig bebyggelse  
en bebyggelsestruktur som består av villabebyggelse på en 

us 1 som ligger närmast befintliga villor är planerat som tvåvåningshus, hus 2 är planerat 

 ger möjlighet att uppföra en mindre besöksparkering vid gemensamhetshus och ca 

 
B
Aktuellt planområde är beläget i 
sida och sjukhusområdet på andra sidan och kräver därför en noggrann anpassning till be-
byggelse och omgivande mark. Föreslagna byggnader placeras mellan ca 22 till 25 meter 
från befintliga enbostadshusen i norr.  
 
H
som trevåningshus, huset 3 är planerat i tre och fyra våningar och hus 4 som tre fyra och- 
femvåningshus. De kan ses som en naturlig upptrappning från den småskaliga villabebyg-
gelsen i norr till storskaliga sjukhusområdet i söder samt bergsslutningen i öster. Husen 
följer den branta terrängen som sluttar från öster till väster och är anpassade till naturmar-
ken. Placeringen av byggnaderna optimeras med hänsyn till utsiktsmöjligheter och siktlinjer 
för boende i närliggande hus. Byggnadernas placering är också optimerad vad gäller skydd 
mot buller från Östra Torpavägen.  
         
Planen
41 carportar eller garage ihop med bullerskydd. I hus 4 är dessutom ca 900 m² reserverade 
under mark för garage. Inom området får även komplementbyggnader som soprum och 
cykelförråd uppföras. Högsta nockhöjd i meter över stadens nollplanet (mindre byggnader 
som hiss och ventilationstorn, solfångare, solsellspaneller får överskrida angiven nockhöjd) 
för flerbostadshus är reglerad med planbestämmelse för att husen skall anpassas till omgi-
vande bebyggelse på ett bra sätt. Största taklutning är 10 grader. Inom området och vid var-
je hus finns möjlighet att anordnar gemensamma uteplatser för de boende. Hus 3 och 4 har 
indragna översta våningar mot Östra Torpavägen. Befintlig vegetation och naturmark spa-
ras så långt det är möjligt vid byggnation och markarbeten. Befintlig naturmark utanför 
planområdet berörs inte. 
 

 
Arbetsmodell förslag samrådshandling 2008                 Arbetsmodell nytt förslag, ABAKO arkitektkontor AB.

lanområdet gränsar i norr mot en villafastighet där inte fastighetsgränsen är korrekt regle-

  
 
P
rad. I planen justeras aktuell del av parkmark till bostadsändamål så att den kan integreras 
med bostadsfastigheten. Befintligt hus med tekniska anläggningar blir planenligt. Samtidigt 
anpassas huset utseendemässigt till den nya bebyggelsen.  
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          Möjlig vy över den planerade bebyggelsen från söder, ABAKO arkitektkontor AB. 

 
                  

            
      Möjlig vy över den planerade bebyggelsen från väster, ABAKO arkitektkontor AB. 

 
På grund av trafikbuller från Östra Torpavägen planeras parallellt med vägen och vid den 
tänkta fastighetsgränsen bullerskydd i form av vall, mur och plank till en höjd av 2,5 meter. 
Närmare korsningen och ovanpå befintliga ledningar, som inte får belastas med vall får 
endast plank uppföras.    
 
Service 
Serviceutbudet vid Spåntorget förväntas finnas kvar och eventuell kompletteras med nya 
lokaler för ungdomar och äldre enligt program för Östra Björkekärr. Vid korsningen mellan 
Fräntorpsgatan och Småstugevägen finns kommersiell service.  

 

Friytor  
 
Lek och rekreation 
Ytor för lek och rekreation finns i anslutning till planområdet vid Fräntorpsskolan.  
Lekplats vid Fräntorpsgatan har lagts när, och vid Tvärvägen, 200 meter från planområdet 
finns en lekplats. Två kilometer söder om planområdet ligger Delsjöområdet med stora 
möjligheter för rekreation. Inom planområdet kommer att anordnas lekplatser och uteplat-
ser. 
 



  12

 
Lekplatser 

 
Naturmiljö 
Befintlig gångväg inom området och längs bergsluttningen skall bevaras för både boende 
och förbipasserande och med kopplingar till den nya bebyggelsen. Marken kring husen ska 
utformas så den är trivsam att vistas på. En del av befintliga träd bör bevaras mellan de nya 
husen. Den gemensamma uteplatsen inom området bör skyddas från störningar med hjälp 
av bullerskydd som reducerar bullret från vägtrafiken till en acceptabel nivå. Närlekplatser 
för mindre barn anordnas på den skyddade uteplatsen invid husen. Öster om den nya be-
byggelsen och gång- och cykelväg kvarstår naturområdet som sträcker sig till kommun-
gränsen mot Partille. Området är brant och bevuxet med träd.  
 
                 

 
Möjlig vy över den planerade bebyggelsen från norr, ABAKO arkitektkontor AB. 

 
 
Gator och Trafik 
 
Biltrafik 
I korsningen mellan Östra Torpavägen och Fräntorpsgatan planeras en cirkulationsplats 
som kommer att få ner hastigheten på Östra Torpavägen och förenkla in och utfart till Frän-
torp. Själva angöringen till planområdet anordnas från i korsningen mellan Planthagen 
Grustagsvägen och via befintlig korsning med Fräntorpsgatan. En ny tillfartsväg på ca 160 
meter föreslås inom området från Grustagsvägen, parallellt med Östra Torpavägen. Vägen 
avslutas med en vändplats vid hus 4. Utfartsförbud för biltrafik gäller från befintlig gång- 
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och cykelväg och genom södra och västra delen av plangränsen fram till befintlig teknisk-
station och infart till planområdet. Möjlighet för tillfart av räddningstjänstens fordon finns 
genom nya tillfartsvägen och gång- och cykelvägen.   
 

 
Möjlig vy över den planerade bebyggelsen från öster, ABAKO arkitektkontor AB. 
 
Cykeltrafik  
Planområdet kan nås med cykel från Göteborgs centrum genom cykelbanor på Torpavalls-
gatan, Uddeholmsgatan och Torpagatan samt vidare längs Östra Torpavägen. Genom plan-
området kvarstår gång- och cykelväg som förbättras.     
 
Parkering 
Enligt nuvarande parkeringsnorm för 60 lägenheter inom planområde beräknas ett behov av 
ca 50 parkeringsplatser inklusive besökande. I direkt anslutning till infarten ryms 4 platser 
och i slutet av tillfartsvägen vid vändplats kan man bygga en mindre parkering med 5 plat-
ser. Mellan tillfartsvägen och vall– och bullerplank ges möjlighet för ca 41 carportar eller 
garage. En alternativ möjlighet är att bygga ett underjordiskt garage på ca 900 m² vid hus 3 
och 4, som i kombination med mindre antal parkeringar i carport uppfyller parkeringsbeho-
vet. Både carportar och underjordiskt garage är inte nödvändiga för att klara parkerings-
normer. Bostadsrättsföreningen avser att ha bilpool och i detta fall man behöver inte bygga 
ut alla parkeringsplatser. 
Varken carport eller underjordiskt garage blir dominerande och störande för omkringlig-
gande bebyggelse genom att de ligger på södra sidan av planområdet.   
 
 
Kollektivtrafik 
Kollektivtrafikförsörjningen är god i området. Spårvagn 1 har ändhållplats vid Östra Sjuk-
huset, cirka 350 sydväst om planområdet. Buss 17 går via Rosendalsgatan och Smörslotts-
gatan till Östra Sjukhuset. Bussförbindelse finns också ca 350 meter öster om område vid 
Brattåskärrsvägen. Vid Brattåskärrsvägen, hållplats Backvägen, har ordningsställts, så att 
linje 505 och 514 kan angöra. Linjer 512, 514 och 515 går med halvtimmestrafik varder 
mellan Göteborgs och Partille centrum.  

 
Vid en utbyggnad av spårvägen kommer hållplatserna att koncentreras utmed Östra Torpa-
vägen och en hållplats kan aktualiseras i närheten av planområdet. 
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Teknisk försörjning  
 
Vatten och avlopp 
Området går att ansluta till kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp från befintliga 
VA-ledningar inom området. 
 
Värme 
Uppvärmning kan ske med fjärrvärme som finns utbyggt inom området eller med en alter-
nativ uppvärmning. 
 
El och tele 
Området går att ansluta till el- och telenätet som finns utbyggt inom planområdet. 
Befintliga teleledningar 3x3PE90 i området kommer att behållas och ny bebyggelse plane-
ras öster och väster om ledningarna. Skyddsavstånd för teleledningar är minimum 1 m och 
för elledningar 2 m åt vartdera hålet.   
 
Avfall 
Återvinningsstation för källsortering av avfall finns vid Fräntorpsgatan ca 500 meter norr 
om planområdet och vid Smörslottsgatan ca 600 meter söder om planområdet. Inom plan-
området finns möjlighet att bygga två nya miljöhus eller att anordna sophantering inom de 
nya husen. 
 
Grundläggning 
Innan projektering skall geoteknisk undersökning göras. Med hänsyn till varierande jordar-
ter och djup kan grundläggning på pålar eller plintar komma att krävas för byggnaderna. 
 
 
Störningar  
 
Buller 
Östra Torpavägen är relativt hårt trafikerad förbi planområdet (cirka 10 000 fordon/åmvd år 
2000). Bullerfrågan måste därför hanteras speciellt i planarbetet. Inom planområdet före-
kommer störning från trafiken på Östra Torpavägen och Fräntorpsgatan. En potentiell stör-
ningskälla är även helikopterlandningsplatsen på Östra Sjukhuset samt den planerade för-
längningen av spårvägen till Partille kommun. Gatorna trafikeras av personbilar, bussar och 
lastbilar. En ny trafikbullerutredning har tagits fram den 2010-01-25, baserad på förslaget 
med ny placering av fyra huskroppar.  
 

 
Översikt planområdet 
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Enligt det förslag som ligger till grund för bullerberäkningarna är Åf-Infrastruktur AB/ 
Ingemansson samlad bedömning att det går att uppnå riktvärdena i både utomhus- och in-
omhusmiljön. Planlösningarna för lägenheter har utformats med hänsyn till buller, samtliga 
lägenheter är genomgångslägenheter.   
 
Den högsta ekvivalenta ljudnivån vid fasad beräknas till 64 dBA. För att riktvärdena i ut-
omhusmiljön även skall innehållas för de tre lägenheter (där ljuddämpad sida enligt beräk-
ningsresultatet inte riktigt klaras) bör det säkerställas att de lokala bullerskärmar som ingår i 
förslaget byggs samt att ljudreducerade åtgärder i loftgång utförs, vilket sänker ljudnivån 
från trafik, men även kan minska annat eventuellt störande ljud. I rapport lämnas principiel-
la förslag så att ljuddämpad sida kan innehållas. 
 
Bullerbidraget från en eventuell framtida spårtrafik är betydligt lägre än bullerbidraget från 
vägtrafiken. Den ekvivalenta ljudnivån från spårtrafiken beräknas till som högst 54 dBA. 
Det innebär att riktvärdet i utomhusmiljön för spårtrafiken förväntas ej kunna överskridas 
om beslut tas att denna skall byggas. 
 

 
Möjlig sektion genom södra delen av området, bullerskydd och Östra Torpavägen, ABAKO arkitektkontor 
AB. 
 
De uteplatser i direkt anslutning till bostad som inte riktigt innehåller riktvärdet för både 
ekvivalent och maximal ljudnivå kan ses som ett komplement till de gemensamma uteplat-
serna. Dessa uteplatser har enligt förslaget placerats på sådant sätt så att riktvärdena har 
beräknats att klars även om den eventuella framtida spårvagnssträckningen byggs. 
 
Förutom riktvärden i utomhusmiljön finns det krav på trafikbuller (ekvivalent och maximal 
ljudnivå) i inomhusmiljön. Vid dimensionering av fasadens ljudreduktion måste hänsyn tas 
till både väg och en framtida spårtrafik. 
 
Maximal ljudnivå vid fasader som vetter direkt mot helikopter flygvägarna har beräknats att 
överskrida 70 dBA i utomhusmiljön med ca 10 d BA. Antalet överskridanden är dock få. 
Med dagens helikoptertrafik blir antalet överskridande mindre än ett per medelårsdygn. 
Antalet flygrörelser under nattetid (år 2008) var 24 (12 landningar). En framtida eventuell 
flytt av dagens helikopterplatta till CK- byggnadens tak skulle sannolikt innebära att ljud-
exponeringen skulle öka mot planområdet, den maximala ljudnivån har för detta alternativ 
beräknats öka med ca 4 dBA. Riktvärdet om 55 FNB har överslagmässigt beräknats att ej 
överskridas ett medelårsdygn.  
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HUS 1 
HUS 3

HUS 2
HUS 4 

Planlösningarna för lägenheter 
 

Planområdet ligger utsatt för externt industribuller från Östra Sjukhusets kylanläggning på 
andra sidan Östra Torpavägen. Ljudnivån har i denna utredning endast beräknats för ett 
maxfall dvs. kylanläggningen går på full effekt. För andra driftsfall blir ljudnivån lägre. 
Anläggningen går i verkligheten endast på full effekt i maj till augusti månad från eftermid-
dagar till ca kl. 20.00 då det finns ett stort kylbehov. För maxfallet beräknades ljudnivån i 
beräkningspunkter vid fasad från 23-49 dBA. Riktvärdet för externt industribuller under 
dagtid är 50 dBA vilket därmed beräknats att ej överskridas. Ljudnivån från transformator-
station beräknades bli betydligt lägre än riktvärdet för externa industribuller nattetid.      
 
Sammanlagd bakgrundsnivå från E20 och Västra stambanan beräknas till 48 dBA. En ljud-
dämpad sida om 50 dBA förväntas kunna innehållas. För fasader som inte vetter direkt mot 
E 20 och Västra Stambanan förväntas dock ljudnivå bli lägre. För att undersöka bakgrunds-
bullernivån på planområdet gjordes det en mätning 2009-10-27 (en tisdag) mellan kl.22:10 
– 22:40. Bakgrundsbullernivån varierade under mättiden mellan 44 och 47 dBA.    
 
 

 

HUS 2 HUS 3 

Planlösningarna för lägenheter som har tillgång till en ljuddämpad sida, detalj. Fönster och dörr är mot den av 
fasaden bullerskärmande sidan. 

 
Trots att läget är bullerstört anser kommunen att den nya bebyggelsen är motiverad. Områ-
det ligger nära centrum och är därför attraktivt för boende. Bebyggelsen blir en förtätning i 
en redan bebyggd miljö och skapar en förbindelse mellan de storskaliga byggnaderna vid 
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Östra sjukhuset och villabebyggelsen. I planen föreslås ombyggnad av korsningen Östra 
Torpavägen – Fräntorpsgatan till cirkulationsplats, något som kan medföra sänkta hastighe-
ter för biltrafiken och därmed minskat buller. Tillgången till kollektivtrafik är god och de 
som kommer att bo i de nya husen får ett boende nära till spårvägs- och busstrafik. 
 
Kompletterande PM till bullerutredningen 12-03524-100125, buller från vägtrafik visar 
möjlighet att 2 gavel lägenheter till i huset 2 och 3 (i PM huset B och C) kan ha tillgång till 
(minst) en ljuddämpad sida.  Den tredje lägenheten är i hus 3 på plan 4, indragen och har 
beräknade bullervärdena på fasad mot väster och öster under 55 dBA. Med åtgärder på fa-
sad och loftgången kan man ha tillgång till en ljuddämpad sida. 
 
Med bullerreducerande åtgärder på byggnadernas fasader (t.ex. placering av skärmar, in-
dragna våningar, ljudabsorbenter), buller- plank och vall, och planlösningar där lägenheter 
kan få tyst sida kan bullerkraven klaras. Särskilda planbestämmelser införs för att säkra 
detta. De exakta lösningarna för bullerreduktion prövas i bygglovskedet. 
 
 
Solförhållanden 
 
En särskild solstudie har utförts av ABAKO arkitektkontor AB för att klarlägga hur före-
slagen bebyggelse kommer att påverka omgivningen. Av studien framgår att befintlig villa-
bebyggelse norr om området inte kommer att påverkas av skuggning vid sommarsolståndet, 
vår- och höstdagjämning. Vid vintersolståndet solen går upp sent på dagen och går ner ti-
digt samt under dagen står solen lågt och befintliga vilorna skuggas ca 1 timme mitt på da-
gen.  
 
 

     
Sommarsolstånd kl.12:00 utan och med ny bebyggelse, ABAKO arkitektkontor AB 

 
 

 

      
Vår- och höstdagjämningen kl 12:00 utan och med ny bebyggelse, ABAKO arkitektkontor AB) 
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Vintersolstånd kl 12:00 utan och med ny bebyggelse, ABAKO arkitektkontor AB) 

 
Enligt Boverkets rekommendation bör en bostad nås av minst fem timmars sol vid vår- och 
höstdagjämning mellan klockan 9:00 och 17:00. befintlig villabebyggelse norr om planom-
rådet kommer enligt solstudien att få ca 8 timmar sol mellan de klockslagen. Fullständiga 
solstudier kommer att visas vid utställningsplatser och på stadsbyggnadskontorets hemsida.      

Konsekvensbeskrivning 
 
Hushållning med mark- och vattenområde m.m. 
Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighetspröv-
ning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. 
Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förord-
ningen om hushållning med mark och vattenområden mm. 
 
Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs. 
Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest 
lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Förslaget innebär 
tillskott av bostäder i ett halvcentralt läge med god tillgång till kollektivtrafik och service. 
Planen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormerna enligt Miljöbalken överskrids. 
 
Behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 § och MB 6 kap 11 § 
Vid upprättande av detaljplan ska en behovsbedömning göras enligt miljöbalken (MB) 6 
kap 11 § samt plan- och bygglagen (PBL) 5kap 18 §. Planen innebär ett ianspråktagande av 
mark som har planerats för trafik. Markanvändningen ändras till bostadsändamål och med-
ger nybyggnad av ett flerbostadshus i tre till fem våningar. Den lokala ökningen av trafik-
mängderna som förslaget innebär bedöms inte medföra ett överskridande av gällande mil-
jökvalitetsnormer samt överskrider inte gällande riktvärden för buller.  
 
Befintlig fornlämning som ligger nordväst om planområdet påverkas inte av nybyggnatio-
nen. Dess skyddsområde som sträcker sig ca 25 meter in på planområdet är ianspråktagen 
med den befintliga transformatorstationen. Fastigheten ingår inte i område med Riksintres-
santa kulturvärden samt område med Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Nybyggnatio-
nen påverkar inte fornlämningen samt dess skyddsområde negativt. 
 
En bullerutredning har utförts för planområdet och den visar att trafikbuller från  Östra Tor-
pavägen är hög men att bullret kan reduceras med en 2,5 meter hög bullervall och plank 
samt genom att husen placeras längre från vägområdet och att hänsyn tas till detta vid ut-
formning av lägenheter.  
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Kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid 
behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningen särskilt beaktats och ansetts vara 
uppfyllda. Detaljplaneförslaget medger inte användning av detaljplaneområdet för ett av de 
ändamål som anges i PBL 5 kap 18 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte 
behöver särskilt beaktas. Ytterliggare motiv till ställningstagande är att planen är förenlig 
med Göteborgs Stads översiktsplan, ÖP99 samt med Program för Östra Björkekärr och föl-
jer dess intentioner, samt att planens genomförande ger upphov till påverkan på ett begrän-
sat område och på en begränsad krets av berörda. 
 
Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskriv-
ning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är avstämd med länsstyrel-
sen i tidigt samråd den 16 november 2007. 
 
 
Trygghet 
Gångväg från spårvagnstationen till villabebyggelsen i Fräntorp samt villabebyggelsen i 
Partille kommun går genom planområdet. Närheten till naturområde och skogen som är 
tätbevuxen gör att området kan kännas otryggt. Befintliga gator, gång- och cykelväg är be-
lysta men kan upplevas otrygga speciellt kvällstid. Utbyggnad av nya husen kommer att 
göra att området kan upplevas tryggare och säkrare, speciellt nattetid.      
 
GENOMFÖRANDETID 
 
Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 
 
 
 
 
 
 
Birgitta Lööf                        Emir Aganovic 
Planchef Planarkitekt 
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Detaljplan för bostäder vid Östra Torpavägen-Fräntorpsgatan, del av 
Sävenäs 747:137 inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg 
 

Genomförandebeskrivning 

Inledning 
 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter 
framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen 
förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt.  

Organisatoriska frågor 

Tidsplan 
För detaljplanen gäller följande tidsplan: 

 

Samråd 
Utställning 
Antagande 
Laga kraft 

1a kv. 2008 
2a kv. 2010 
4e kv. 2010 
4e kv. 2010 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas) 
 
 

 

  



 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. 
 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet 
med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt). 

Markägoförhållanden m.m. 
Planområdet omfattar ca 12 000  kvm och utgör del av fastigheten Sävenäs 747:137. 
Kommunen äger all mark inom planområdet. 
 
Göteborg Energi AB har ett arrendeavtal med kommunen för befintlig transformator-
station. 
 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen.  

Byggherre 
Fastighetsnämnden har lämnat en markanvisning till HSB Göteborg Ekonomiska   
Förening, som är byggherre för projektet. Inom planområdet planeras fyra 
flerbostadshus med ca 60 lgh upplåtna med bostadsrätt.  

Huvudmannaskap, allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för 
utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. Det som 
utgör allmän plats i detaljplanen är lokalgata, naturområde och gc-väg.  

Anläggningar inom kvartersmark 
Byggherren ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark. 

Anläggningar utanför planområdet 
En cirkulationsplats planeras byggas ut i korsningen Fräntorpsgatan och Östra 
Torpavägen. En trottoar planeras längs med Grustagsvägen.  

Avtal 
Ett avtal som reglerar marköverlåtelsen, ev flytt av elledning, dagvattenhantering mm 
skall upprättas mellan byggherren och kommunen genom fastighetsnämnden innan 
byggnation påbörjas. 
 
Allmänna ledningar inom med ”u” markerade områden på plankartan samt befintlig 
transformatorstation tryggas genom bildande av ledningsrätt. Överenskommelse om 
ledningsrätt bör upprättas mellan kommunen och ledningshavarna. 
 
Befintligt arrendeavtal mellan kommunen och Göteborg Energi för  
transformatorstation sägs upp och ersätts med ledningsrätt.  
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En överenskommelse om fastighetsreglering föreslås upprättas mellan kommunen och 
ägaren till Sävenäs 26:14. 
 
HSB bör träffa en överenskommelse med Göteborg Energi angående eventuell utvändig 
upprustning av transformatorstationen. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
En fastighet för den blivande kvartersmarken med befintlig transformatorstation och de 
planerade flerbostadshusen avstyckas ifrån Sävenäs 747:137. 
 
Den privatägda småhusfastigheten Sävenäs 26:14 ges möjlighet att reglera till mark 
ifrån Sävenäs 747:137.  
 
Innan bygglov beviljas för den nytillkommande bebyggelsen skall fastighetsbildning 
ske i överensstämmelse med planen (exkl. Sävenäs 26:14). Detta gäller även bildande 
av erforderliga ledningsrätter (se nedan).  

Fastighetsplan 
Tomtindelning 1480K-III-2436 upphävs för fastigheten Sävenäs 26:14. 

Servitut och ledningsrätt 
Inom planens u-områden skall marken vara tillgänglig för allmänna underjordiska 
ledningar vilka kan säkerställas med ledningsrätt. Befintlig transformatorstation tryggas 
med ledningsrätt. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsbildning avseende 
avstyckning och bildande av ledningsrätt för va-ledningar.  
 
Ledningar kan säkerställas med ledningsrätt på ansökan av respektive ledningshavare. 
Förrättningskostnaderna för respektive ledningsrätt betalas av ledningsrättshavarna.  

Tekniska frågor 

Trafik 
Tillfart till området sker via Grustagsvägen. Bestämmelse om utfartsförbud västerut 
direkt ut på Fräntorpsgatan införs då utkörsel till matargata ej är önskvärd. Projektet 
medför trafikåtgärder utanför planområdet. (Se: Anläggningar utanför planområdet) 

Gator 
En cirka 170 m lång kvartersväg ska byggas ut.  
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Gång- och cykelvägar 
Befintlig gc-väg inom planområdet rustas upp och en trottoar planeras längs med 
Grustagsvägen. 

Parkering 
Parkeringsbehovet för den nya bebyggelsen förutsätts lösas inom det egna kvarteret 
genom markparkering. Planen möjliggör parkering i underjordiskt garage i den östra 
delen av planområdet. 

Park och natur 
Området öster om de planerade husen planläggs som allmän plats natur. Gång och 
cykelvägen som löper genom området planeras rustas upp.  

Vatten- och avlopp 
Anslutning av dricksvatten och spillvatten ske till allmänt ledningsnät. Allmänna VA-
ledningar inom kvartersmark tryggas med ledningsrätt. Brandvattenförsörjning skall 
anordnas enligt VAV P83. 
 
Ifrån befintlig transformatorstation rakt söderut finns en befintlig VA-ledning som 
försörjer Partille kommun. I samband med planens genomförande ska Partille kommun 
lägga om denna ledning inom markerat u-område. Göteborg vatten och Partille ska 
eventuellt även lägga en ny reservvattenledning till befintligt högzonnät i Björkekärr. 

Dagvatten 
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) skall ske inom planområdet. Östra delen 
av planområdet har goda möjligheter att infiltrera dagvatten i friktionsjordlagren via 
fördröjningsmagasin.  I övrigt kan infiltration ske i de övre sandlagren genom att 
rännstensbrunnar(Rb) utförs med bottendel med perforering för perkolation via 
fördröjningsmagasin. Det är viktigt att ordna utjämning av dagvatten från hårdgjorda 
ytor. Materialval för utvändiga ytor bör väljas med omsorg om miljön. Till exempel bör 
oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 
dagvattnet.  
 
Infiltration av dagvatten ska ske inom området. Grundvattnets nivå får ej påverkas 
negativt och grundvattennivån bör mätas innan under och efter byggnation för att 
avgöra i vilken grad återinfiltrering av dagvatten ska ske inom området. Att exploatören 
ansvarar för detta avses regleras i genomförandeavtalet. Exploatören ansvarar för en 
godtagbar dagvattenlösning vilken ska redovisas i samband med bygglov. 

El-tele och fjärrvärmeledningar 
Inom planområdet finns en befintlig teleledning som har sin sträckning mitt emellan de 
fyra planerade husen, utmärkt med ett u-område på plankartan. Telias ledning förutsätts 
kunna ligga kvar i befintligt läge och tryggas med ledningsrätt. I den östra delen av 
planområdet finns ytterliggare en teleledning som enligt uppgift ifrån Telia ej längre är i 
bruk. El och fjärrvärmeledningar inom kvartersmark tryggas med ledningsrätt (se 
avsnitt om ledningsrätt ovan) Längs med gångvägen i planområdets nordöstra kant finns 
4 st 12 kV kablar som utgör reservmatning till Partille energi nät ABs anläggning vid 
Brageplatsen. Det är viktigt att dessa kablar beaktas vid byggnation. Planerat 
bullerplank grundläggs så att ingen last överförs på befintliga ledningar.  
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Markmiljö 
Risken för markmiljöföroreningar bedöms som liten. En översiktlig markmiljö-
undersökning visar att inga värden överstiger riktvärdena för känslig markanvändning.  

Buller 
Planområdet är beläget nära Östra Torpavägen och är utsatt för buller. En 
bullerutredning har genomförts (se planbeskrivningen) som visade att buller-
reducerande åtgärder krävs på platsen. Byggherren utför och bekostar bullerskydd inom 
kvartersmark.  

Geoteknik 
En geoteknisk undersökning har genomförts. I den östra delen av planområdet kan 
grundläggning ske på packad sprängstensfyllning eller via betong-plintar på berg eller 
fast lagrat friktionsmaterial. I den västra delen av området förekommer lera och 
grundläggning bör ske via spetsburna pålar. Fortsatt detaljprojektering bör ske i samråd 
med geotekniker. Stabiliteten inom området bedöms vara tillfredställande.  

Arkeologi 
Planområdets nordvästra del tangerar skyddsområdet för fornlämningen GÖ 207. 
Samråd har skett med Stadsmuseet som har meddelat att ingen ytterliggare utredning 
erfordras.  

Ekonomiska frågor 
Samtliga redovisade inkomster och utgifter är angivna i 2010 års prisnivå exkl. moms. 

Fastighetsnämndens och trafiknämndens inkomster och utgifter 
En cirkulationsplats planeras byggas ut i korsningen Fräntorpsgatan och Östra 
Torpavägen. Fastighetsnämnden och trafiknämnden står för hälften var av den faktiska 
kostnaden för den planerade rondellen i anslutning till planområdet. Kostnaden för 
utförandet av rondellen har av trafikkontoret beräknats till, ca 3 000 000 kr.  
 
En trottoar planeras längs Grustagsvägen och gång och cykelvägen som leder fram till 
Östra Torpavägen planeras rustas upp. Totalkostnaden för åtgärderna har av 
trafikkontoret beräknats till ca 1 000 000 kr där fastighetskontoret står för ¾ och 
trafikkontoret för ¼ av de faktiska kostnaderna.  
 
Fastighetsbildning för bildande av ny fastighet för flerbostadshus medför en utgift för 
fastighetsnämnden.  
 
Fastighetsnämnden erhåller en inkomst vid försäljningen av den blivande 
kvartersmarken. Inkomsten bedöms överstiga nämndens utgifter för projektet med god  
marginal. 

Nämnden för Göteborg Vattens utgifter 
Nämnden för Göteborg Vatten får en utgift om ca 150 000 kr i samband med att de 
planerade flerbostadshusen ansluts till kommunalt vatten och avlopp.  
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Kretsloppsnämndens inkomster 
Kretsloppsnämnden får en inkomst om 460 000 kr enl. 2010 års taxa i samband med att 
de planerade flerbostadshusen ansluts till kommunalt vatten och avlopp.  

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 
Fastighetsägaren till Sävenäs 26:14 får en utgift i samband med fastighetsreglering för 
markförvärv och förrättningskostnader.  

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 
Byggherren bekostar anläggningar inom kvartersmark (inkl. bullerskydd). Längs med 
gångvägen i planområdets nordöstra kant finns 4 st 12 kV kablar som utgör 
reservmatning till Partille energi nät ABs anläggning vid Brageplatsen. Eventuell flytt 
av dessa bekostas av exploatören. Markförvärvet av flerbostadsfastigheten medför en 
utgift. Byggherren får även utgifter för bl.a. anslutningsavgifter för va, fjärrvärme, tele 
och el m.m 
 

 

 
Peter Junker 
Avdelningschef 

            Charlotta Cedergren 
            Distriktschef 

Emma Eliasson 
Handläggare
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