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Utställningsutlåtande 
 

Genomförande 
 
Byggnadsnämnden beslöt den 6 april 2010, § 108 Bostäder vid Östra Torpavägen - 
Fräntorpsgatan att låta ställa ut detaljplaneförslaget. Detaljplaneförslaget har varit ut-
ställt för granskning på stadsbyggnadskontoret och på Kulturhuset Kåken i Härlanda 
Park under tiden den 5 maj 2010 till 29 juni 2010. Utställningstiden har förlängts på 
grund av att vid sammanställning av fastighetsförteckning för detaljplan har en del fas-
tighetsägare av förbiseende inte registrerats rätt. 

Planförslaget har under samma tid sänts till berörda nämnder, styrelser och föreningar 
enligt bifogade lista över samrådskrets. 

Information om utställningen har skett genom annons i GP samt på Stadsbyggnadskon-
torets hemsida www.stadsbyggnad.goteborg.se. 

Sammanfattning 
 
Sammanlagt har 27 yttrande inkommit, 13 från remissinstanser och 14 från sakägare 
och övriga. Det har inkommit två yttranden med namnlistor. I ett yttrande har en lista 
med 6 namn/sakägare som är närmaste grannar inkommit. I dt andra yttrandet har in-
kommit en lista med 30 namn/sakägare som är näraboende till den förslagna nybyggna-
tionen samt 5 som inte är sakägare.  

Ett antal statliga och regionala myndigheter; kommunala nämnder; bolag och förvalt-
ningar; sakägare och övriga berörda har lämnat synpunkter. Inkomna yttranden från 
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statliga och kommunala remissinstanser är i stort sätt positiva. Endast Miljönämnden 
avstyrker fortsatt planarbete med tanke på den höga ljudnivån från helikoptertrafiken 
vid Östra Sjukhuset och att kraven mot bullerstörningar behöver skärpas för att säkra en 
god boendekvalitet. Stadsdelsnämnden Härlanda tillstyrker detaljplanen men avstyrker 
att infartsvägen till området sker via Grustagsvägen.  

Länsstyrelsen bedömer att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas under förutsättning att planbestämmelsen om ”ljuddämpad 
sida” förtydligas med vilken ekvivalent ljudnivå som kan accepteras för att det skall 
kunna kallas ”ljuddämpat”.  

Av de sakägare och övriga som inkommit med yttranden är de flesta negativa till detalj-
planen. Inkomna yttranden berör i huvudsak föreslagen infart till planområdet genom 
Fräntorpsgatan och Grustagsvägen, placering av Hus 1 nära befintlig bebyggelse, före-
slaget antal våningar på Hus 1 och Hus 2 som är nära den befintliga bebyggelsen, buller 
och planområdets påverkan på ljudmiljö i befintlig bebyggelse, trafik och parkeringssi-
tuation i området, skuggning av befintlig bebyggelse. 

Kvarstående erinringar finns från berörda sakägare och Miljönämnden samt stadsdels-
nämnden Härlanda avseende infart i planområdet. 

Kontoret har bedömt att förslagen bebyggelse är lämplig i området och att upptrappning 
av föreslagna husets höjd från väster till öster är anpassad till stadsbild och omgivande 
bebyggelse.  

En del framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre revi-
deringar, ändringar i planhandlingarna. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare, 
exploatören för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
 
 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte på grund av att 
handlingen publiceras på Internet. Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskon-
toret. 

 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

 
1. Fastighetsnämnden genom fastighetskontoret tillstyrker det utställda förslaget till 
detaljplan. 

 

2. Göteborg Energi Nät AB har inkommit med yttrande och har följande synpunkter: 
- Inom detaljplaneområdet finns en transformatorstation. Denna säkras genom lednings-
rätt avsedd för Göteborg Energi Nät AB. 
- Området avsett för bostadsändamål angränsar i ”överkant” direkt mot ett kraftigt för-
band med 4 st. 12 kV - kablar. Dessa 4 kablar utgör en mycket viktig reservmatning till 
Partille Energi Nät AB. Det är mycket viktigt att dessa 4 kablar före, under, och efter 
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byggtiden hanteras med största respekt. Markarbete som innebär fara för dessa kablar 
får inte förekomma. 
- Varje enskild fastighet ansluts med separat service och abonnemang enligt standard. 
Behovet av storlek på anslutning styrs genom valet av uppvärmning för bostäderna. 
 
Kommentar: Yttrandet delges fastighetsägare och exploatören.  

 

3. Göteborg Energi AB(Fjärvärme) har inkommit med yttrande och har följande syn-
punkter: Det föreslagna bullerplanket, som ersätter vallen vid korsningen av den befint-
liga fjärvärmeledningen skall grundläggas så att ingen last överförs på den befintliga 
fjärvärmeledningen. I övrigt inget att erinra mot detaljplanen.   

 

Kommentar: Yttrandet delges fastighetsägare och exploatören. 

 

4. Göteborg Vatten har inkommit med yttrande och anfört att: 

- Ny bebyggelse kan försörjas från allmänt ledningsnät. Dricksvattenledningar finns i 
norr i Grustagsvägen, i väster i Fräntorpsgatan och i söder i Östra Torpavägen. Dagvat-
tenledningar finns i Östra Torpavägen, Kombinerad avloppsledning finns i norr i Grus-
tagsvägen . Service ledningar för vatten och avlopp är inte utbyggda. 

- I nordvästra delen av planområdet finns en befintlig tryckstegringsstation. Från statio-
nen söderut ligger en befintlig drickvattensledning som försörjer Partille kommun. Led-
ningen ligger i ett osäkert läge. I plankartan är området markerat som u- område. Partille 
kommun kommer att lägga om denna ledning (inom markerat u- område) och Göteborg 
Vatten tillsammans med Partille ska eventuellt lägga en ny reservledning innan byggna-
tion av bostäder.  

- Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten mot-
svarande områdestyp A1;VAV publikation P83. Avloppsnätet inom kvartersmark skall 
utformas som duplikatsystem med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten re-
spektive spillvatten. Dag- och dräneringsvatten skall i första hand tas om lokalt inom 
kvartersmak genom infiltration eller i andra hand fördröjas i exv stenmagasin och vid 
behov avledas till allmänkombinerad avloppsledning i Grustagsvägen 

- Plankartan skall innehålla en bestämmelse om att lägsta höjd på färdigt golv, för en 
anslutning med självfall skall tillåtas, skall vara +0.3 m över marknivå i förbindelse-
punkten med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt kombinerat avloppsnät.  

 

Kommentar: Enligt plankartan, skall ett område söder om befintlig station vara tillgäng-
ligt för allmänna underjordiska ledningar. I samband med bygglovsprövning bevakar 
man frågor angående VA ledningar inom kvartersmark samt nivåer om lägsta höjd på 
färdigt golv med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt kombinerat avloppsnät.  

Yttrandet delges fastighetsägare och exploatören. 

 

5. Lokalsekretariatet  har inkommit med yttrande och anför att i samband med bostads-
utbyggnad i stadsdelen uppstår behov av nya förskoleplatser. Lokalsekretariatet ser där-
för att man behöver finna en plats för en ny förskola i stadsdelen. I övrigt har inte Lo-
kalsekretariatet några synpunkter på förslaget.  
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Kommentar: Det finns möjlighet för en mindre utbyggnad av den befintliga Fräntorps-
skolan. Samtidigt utreds möjligheter för byggnation av en förskola i närheten av plan-
området. Yttrande delges till fastighetsägare och exploatören. Yttrandet delges fastig-
hetsägare och exploatören. 

 

6. Miljöförvaltningen avstyrker nuvarande förslag med anledning av att kraven mot 
bullerstörningar behöver skärpas för att säkra en god boendekvalitet. Vid tillämpning av 
riktvärden vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är teknisk möj-
ligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt 
ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Miljöförvaltningen anser 
att planbestämmelserna ska kompletteras med krav på bullerskydd avseende helikopter-
buller i syfte att uppnå en god ljudkvalitet i lägenheterna och så att riktvärdena kan in-
nehållas.  Krav på utformningen av bostäderna bör ställas så att 30 dBA ekvivalentnivå 
respektive 45 dBA maxljudnivå nattetid inomhus uppnås med hänsyn tagen till eventu-
ell förflyttning av helikopterplattan närmare planområdet. 
Miljöförvaltningen påpekar att området är utsatt för externt industribuller frön Östra 
Sjukhusets kylanläggning på andra sidan Östra Torpavägen. Miljöförvaltningen gör 
bedömningen att utredningen är ofullständig eftersom det saknas uppgifter om hur man 
lever upp till riktvärdena under kvällstid och nattetid.  
Enligt utställningshandlimgens förslag till planbestämmelser gäller att vid bostadslä-
genheter där den ekvivalenta ljudnivån vid fasad överskrider 55 dBA ska minst hälften 
av boningsrummen byggas mot ljuddämpade sida. Miljöförvaltningen anser att formule-
ringen i Göteborgs stads trafikbullerpolicy ska tillämpas och att planbestämmelsen änd-
ras till: ”I bostadslägenheter där ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrider 55 dBA ska 
lägenheter vara genomgående med möjlighet att ordna sovplats mot den tysta (45 dBA) 
eller Ljuddämpade (50dBA) sidan för samtliga boende i lägenheten”.   
 
Kommentar: Miljöförvaltningen anser att kraven på utformningen av bostäderna bör 
ställas så att 30 dBA ekvivalentnivå respektive 45 dBA max ljudnivå nattetid inomhus 
uppnås. Detta motsvarar ljudklass C enligt Svensk standard SS 25267 : 2004. I utställ-
ningshandlingarna på plankarta står ”fasad som vetter mot sidan där den ekvivalenta 
ljudnivån utomhus överstiger 60dBA skall utföras så att den ekvivalenta ljudnivån samt 
max ljudnivå inomhus med stängda fönster uppfyller ljudklass B enligt svensk stan-
dard”. Enligt Svensk standard SS 25267 : 2004 ljudklass B innehåller 26 dBA ekviva-
lent ljudnivå respektive 41 dBA max ljudnivå nattetid och är ett högre krav en ljudklass 
C. Bestämmelse avseende ekvivalent ljudnivå vid fasad som överstiger 55 dBA är ut-
formad efter Boverkets rekommendationer, och att minst hälften av boningsrummen/ 
bostadsrummen enligt Boverket byggas mot ljuddämpad sida. Bestämmelsen komplette-
ras med siffran 50 dBA för att förtydliga krav på ljuddämpad sida.  När det gäller buller 
från kylanläggningen visar utförda mätningar att inte överskrids. Enligt bullerutredning-
en går anläggningen i praktiken endast på full effekt i maj till augusti månad eftermid-
dagar till ca kl.20.00. Yttrandet delges fastighetsägare och exploatören.  

 
7. Park- och naturförvaltningen har inkommit med yttrande och anfört att naturmarken 
som kommer att exploateras, innehåller varken stora biologiska eller rekreativa värden. 
Områdets beteckning i ÖP som mycket värdefull, avser det stora skogs- och bergsområ-
de som omger planområdet. De viktiga befintliga gång- och cykelvägarna behåller sitt 
läge, men kommer att rustas upp. Husens form och placering har förbättrats mycket 
jämfört med samrådsförslaget. De befintliga småhusen kommer endast att skuggas en 
timma under vintertid och inte alls resten av året. 
 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Utställningsutlåtande 4(14) 



 

Kommentar: Yttrandet delges fastighetsägare och exploatören. 

 

8. Trafikkontoret har inkommit med yttrande och ser positivt på föreslagen komplette-
ring av bostäder i området. Trafikkontoret har deltagit i framtagande av detaljplanen och 
har varit med om att hantera trafiksäkerhet och tillgänglighetsfrågor samt parkeringsbe-
hov och miljöstörningar i form av buller från väg och spårtrafik och har inga ytterligare 
att tillföra planen. Trafikkontoret förtydligar att det för närvarande inte finns några pla-
ner på byggnation av ngn spårbana längs Östra Torpavägen och utgår ifrån att föreslag-
na trafikabla åtgärder finansieras inom ”samordnande investeringar”, SIV.  
 
Kommentar: Yttrandet delges fastighetsägare och exploatören. 

 

9. Stadsdelsnämnden Härlanda avstyrker att infartsvägen till området sker via Grus-
tagsvägen och tillstyrker i övrigt detaljplanen.  

 

Kommentar: Efter kompletterande trafikmätningar på Fräntorpsgatan som är utförda i 
maj 2008 har trafikkontoret fortfarande uppfattningen att ny gatuanslutning till det nya 
bostadsområdet ska ske från Grustagsvägen. Detta för att uppnå en tydlig trafikstruktur 
vilket gagnar trafiksäkerhet. En ny cirkulationsplats mellan Östra Torpavägen och Frän-
torpsgatan kommer att utformas med traditionellt ”fyra ben” och anslutande gc- passa-
ge. Några ytterligare anslutande gator (konfliktpunkter) till cirkulationsplatsen skulle 
försämra trafik- och miljösäkerhet.   

Yttrandet delges fastighetsägare och exploatören. 
 
 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

 
 
10. Lantmäterimyndigheten i Göteborg har inkommit med yttrande och anfört att för 
fastigheten Sävenäs 26:14 gäller tomtindelning från 1935(III 2436). På plankartan under 
administrativa bestämmelser ska det stå: Tomtindelningen i 1480K-II 2436 upphävs för 
fastigheten Sävenäs 26:14, vilket även bör framgå i genomförandebeskrivningen. I ge-
nomförandebeskrivningen under rubriken fastighetsrättsliga frågor tredje stycket behövs 
ett förtydligande. Om man med uttrycket ”den föreslagna bebyggelsen” avser exploate-
ringsområdet bör man exkludera att fastighetsbildningen för Sävenäs 26:14 ska ske i 
överensstämmelse med planen innan bygglov beviljas. I övrigt har Lantmäterimyndig-
het inget att erinra. 
 
Kommentar: Föreslagen bestämmelse införs på plankartan under administrativa be-
stämmelser. Ändringen görs i genomförandebeskrivningen. Yttrandet delges fastighets-
ägare och exploatören. 

 
11. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL och 
nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
länsstyrelsen om den antas under förutsättning att planbestämmelsen om ”ljuddämpad 
sida” förtydligas med vilken ekvivalent ljudnivå som kan accepteras för att det skall 
kunna kallas ”ljuddämpat”. Vidare bör framgå av plan- eller genomförandebeskrivning 
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hur det kan bli möjligt med lokalt omhändertagande av dagvatten. Grundvattennivåerna 
får inte påverkas.  

Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bilaga 1. 

 

Kommentar: Föreslagen bestämmelse kompletteras på plankartan med siffran 50 dBA. 
Planbestämmelse angående hantering av dagvatten och grundvatten finns på plankarta, 
de tekniska lösningarna skall redovisas i samband med hantering av bygglov. Komplet-
tering i genomförandebeskrivning.  

Yttrandet delges fastighetsägare och exploatören. 

 

12. Luftvarsverket LFV har inkommit med yttrande angående detaljplan för bostäder 
vid Östra Torpavägen – Fräntorpsgatan och anfört att LFV inte har funnit att etablering-
en innebär påverkan på någon flygplats in- och utflygningsprocedurer, eller hinderbe-
gränsande områden och har inget att invända mot beskriven etablering.  

 

 Kommentar: Yttrandet delges fastighetsägare och exploatören. 

 

13. Svenska Kraftnät har inkommit med yttrande och har inga ytterligare synpunkter 
avseende rubricerad detaljplan. 

 

Kommentar: Yttrandet delges fastighetsägare och exploatören. 

Sakägare  

 
 
Sammanfattning av synpunkter från sakägare 
 
Många sakägare och kringboende har yttrat sig under utställningstiden om planförslaget.  
Av dessa är en del underskrifter på 2 förskrivna brev resten är särskilda brev. Innehållet 
i de förskrivna och särskilda breven skiljer sig inte så mycket åt.  

De flesta invändningarna från sakägare bland inkomna synpunkter under utställningen 
gäller:  

- Komplettering med ny bebyggelse. 

- Infart till planområdet. 

- Placering av hus.  

- Föreslaget antal våningar. 

- Skuggning av befintlig bebyggelse. 

- Buller. 

- Trafik i området. 

- Parkeringssituation i området. 
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Kontorets samlade kommentarer 
 
1. Komplettering med ny bebyggelse 
Planområdet som är i dag grönt var i mitten på sextiotalet planerad för trafik med stora 
leden och spårvägen på ett avstånd av ca 45 meter från befintlig villabebyggelse. I sam-
band med översiktsplan för Göteborg ÖP 99 har man ändrat spårvägens streckning sö-
der om Östra Torpavägen och tänkta planområdet föreslagit till mark som på kortsikt 
ska kunna tas i anspråk för bebyggelse och bostadsanknuten service. Enligt Översikts-
plan för Göteborg antagen av Kommunfullmäktige 26 februari 2009 markanvändning 
inom planområdet anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. Samtidigt 
har man i program för östra Björkekärr som är godkänt av byggnadsnämnden i septem-
ber 2000 bedömt att i det aktuella planområdet kan rimmas upp mot 60 lägenheter och 
service med verksamheter närmare korsningen (nuvarande Fräntorpsskolan). I närheten 
av programområdet finns villor och radhus och det är brist på lägenheter med hiss. In-
tentionen är att området kompletteras med flerfamiljshus i anslutning till villabebyggel-
se.   

 
2. Infart till planområdet 
En del inkomna yttranden har besvarats tidigare i samrådsredogörelsen. Inkomna ytt-
randen angående infart i planområde föreslår flera möjliga infarter, som direkt från Öst-
ra Torpavägen, från kommande rondellen, söder om befintlig transformatorstation. Efter 
kompletterande trafikmätningar på Fräntorpsgatan som är utförda i maj 2008 har trafik-
kontoret fortfarande uppfattningen att ny gatuanslutning till det nya bostadsområdet ska 
ske från Grustagsvägen. Detta för att uppnå en tydlig trafikstruktur vilket gagnar trafik-
säkerhet. En ny cirkulationsplats mellan Östra Torpavägen och Fräntorpsgatan kommer 
att utformas med traditionellt ”fyra ben” och anslutande gc- passage. Några ytterligare 
anslutande gator (konfliktpunkter) till cirkulationsplatsen skulle försämra trafik- och 
miljösäkerhet. Planen reglerar inte infart till området under byggnation av bostäder. 

 

3. Placering av hus 

Enligt några inkomna yttrande anses Huset 1 inte lämpligt placerat och det föreslås att 
alla husen flyttas österut, att Huset 1 utgår alternativ Huset 1 placeras med gavel mot 
befintlig bebyggelse. Enligt plankartan kan Huset 1, som får vara max 2 våningar, pla-
ceras på ett avstånd av minst 20 till 25 meter från närmaste befintliga bebyggelse. De-
taljplanen medger möjlighet att Hus 1 placeras parallellt med övriga nya byggnader och 
därmed med gavel mot befintlig bebyggelse. Inom planområdet finns inte möjlighet att 
ny bebyggelse flyttas österut. Öster om den befintliga gång- och cykelvägen är en kraf-
tig bergsluttning och byggnation i sådan terräng skulle innebära omfattande sprängning 
av berget. Samtidigt är terrängen mellan ny bebyggelse vid Brattåkärrsvägen och före-
slagen bebyggelse brant och nära Östra Torpavägen. Att Hus 1 utgår skulle innebära att 
bebyggelsen i östra delen av planen skulle vara högre och i detta fall skulle vara mera 
avvikande från befintlig bebyggelse. Dessutom skulle ny bebyggelse vara högre och 
med större antal våningar i norra delen av byggnader som är mot befintlig bebyggelse, 
på grund av buller från Östra Torpavägen.   

 
4. Föreslaget antal våningar 
Vidare föreslås minskning av Hus 1 och 2 och att övriga byggnader höjs med en våning. 
För befintlig bebyggelse gäller stadsplan 1480 K-II-2110 som anger att inom området 
får byggnad inte uppföras med flera än 2 våningar och inte till större höjd än 7 meter. 
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Den befintliga bebyggelsen har en våning och de flesta har inredda källare. För att an-
passa Hus 1 till befintligt bebyggelse föreslås i detaljplanen att Huset 1 får byggas med 
max 2 våningar och med största taklutning på 10 grader. Hus 2 få byggas med 3 våning-
ar och samma taklutning och kan placeras minst 22 m f rån närmast befintliga byggnad. 
Detta innebär en sammanhängande upptrappning av ny bebyggelse från 2 våningar i 
väster till 5 våningar i öster. 
 
5. Skuggning av befintlig bebyggelse. 

Två och trevånings höjd på nya byggnader och rimligt avstånd av minst 20 m gör att 
nya byggnader inte skuggar befintlig bebyggelse. Utförda solstudier visar att ny bebyg-
gelse inte skuggar befintlig bebyggelse under vår- och höstdagjämning samt sommar-
solståndet.     

  

6. Buller 
I bullerutredningen som är gjord av ÅF – Infrastruktur AB/Ingemansson redovisas be-
räknade ljudnivåer, riktvärden etc. vilket ger en mer samlad bild av bullersituationen vid 
planerade bostäder. Den sammanlagrade ljudnivån från väg- och spårtrafik bör använ-
das vid dimensionering av fasadens ljudreduktion så att riktvärdet för trafikbuller i in-
omhusmiljön ej överskrids. Vid dimensionering av fasaden skall även hänsyn tas till den 
maximala ljudnivån för respektive trafikslag så att riktvärdet på maximalljudnivå inom-
hus innehållas. Ljudnivån inomhus klaras genom lämpligt val av yttervägg, fönster etc. 
detta arbete görs under projekteringen. Föreslagbna bullerplank och bullerskydd kom-
mer att skydda både ny och befintlig bebyggelse från trafikbuller på Östra Torpavägen 
och en del från Fräntorpsgatan vid cirkulationsplatsen.  

 

7. Trafik i området. 

Belastningen på Östra Torpavägen ligger inom ramen för trafikmängder som enligt tra-
fikkontorets normer kan accepteras i centrala och halvcentrala delar av Göteborg. Sam-
tidig trafiksituation på Ö Torpavägen kommer att regleras och förbättras genom ut-
förande av ny cirkulationsplats i korsningen med Fräntorpsgatan. Trafikmätningen från 
maj 2008 visar ett trafikflöde på Fräntorpsgatan på ca 1500 bilar/dygn. Andelen bilar > 
5 meter uppgår till drygt 4 % och medelhastigheten 31 km/tim samt 85 percentilen 38 
km/tim, vilket får betraktas som bra, enligt trafikkontoret. I dag tar det tid och är besvär-
ligt att köra ut från Fräntorpsgatan på Östra Torpavägen. Föreslagen cirkulationsplats 
kommer att förbättra trafikflödet, luftmiljö och utfarten från Fräntorpsgatan till Östra 
Torpavägen. I norra delen av Grustagsvägen planeras en ny gångväg som kan kopplas 
med övergångställe på Fräntorpsgatan som ligger vid skolan. Detta kommer att göra 
barnens väg från Planthagen till skolan ostörd.    

 

8. Parkeringssituation i området. 

Grustagsvägen är i dag ca 5 m bred och används på en kort sträcka till ca 6 parkerings-
platser. Dessa platser är inte markerade men används enligt inkomna yttranden av besö-
kare till området och de som jobbar på Östra sjukhuset. I princip ska boende kunna par-
kera inom tomtmarken. Detaljplanen medger möjlighet att Grustagsvägen kan breddas 
för att tillfart till befintligt och ny bebyggelse ska förbättras. Samtidigt görs möjlighet 
att bygga ny gång- och cykelväg i norra delen av Grustagsvägen. Inom detaljplaneom-
rådet löses parkeringsbehovet för nya byggnader. 
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14. Fastighetsägare, Sävenäs 26:13 anser att ny byggnation bör förläggas till ”redan 
använd mark” och inte grönområde. All förändring måste ta mycket stor hänsyn till dem 
som blir negativt berörda oftast närboende. Vidare påpekar fastighetsägaren att enligt de 
flesta i området är det lämpligast att inom planområdet bygga friliggande villor, par- 
och radhus och sist flerbostadshus i flera våningar. I områden som inte från början pro-
jekterats för varierad bebyggelse, upplevs förändring mer negativt, än om denna varia-
tion redan från början fanns med i planerna och oavsett om byggnation sker etappvis. 
Vidare påpekar fastighetsägaren att ny bebyggelse har placerats fel. Ingen byggnation 
framför befintlig bebyggelse (söder om) och flytta hela projektet längre österut mot 
Brattåskärrsvägen. Slutligen anser ägaren att man bör justera plan med att huset 1 utgår, 
hus 2 blir 1-2 våningar i terrassform, övriga hus bör också byggas i terassform 3-6 vå-
ningar samt att alla hus placeras med gavlarna mot befintlig bebyggelse. Ingen bebyg-
gelse enligt lagd plan.      

 

Kommentar: Se ”kontorets samlade kommentar” ovan, samt 1, 3. 

 

15. Fastighetsägare, Sävenäs 26:9 anser att hela området bör förskjutas österut mot 
backen och de nyligen uppförda punkthusen. Då knyts byggnationen mer ihop och stör-
ningar på det äldre egnahemsområdet i Fräntorp reduceras. Höjden på de två byggnader 
som ligger närmast Fräntorpsgatan bör sänkas ytterligare. Det är fullständigt oaccepta-
belt att den planerade infartsvägen till planområdet ska gå via Grustagsvägen. Det finns 
tre andra alternativ att överväga för att ha en infart till det nya området. Den mest natur-
liga infarten är från den planerade rondellen vid Östra Torpavägen. En andra möjlighet 
är infart söder om befintligt transformatorstation. Och tredje möjlighet är infart direkt 
från Ö Torpavägen mellan de två rondellerna eftersom tillkomsten av dessa innebär en 
fartsänkning av Ö Torpavägen. Fastighetsägaren avslutar med att det inte kan accepteras 
att tillfarten till det nya området under byggnation sker via Grustagsvägen. Maskiner, 
material, fordon, etc. måste få en annan tillfart från Ö Torpavägen.  

 

Kommentar: Se ”kontorets samlade kommentar” ovan, samt 2, 3, 4. 

 

16. Fastighetsägare, Sävenäs 27:14 har inkommit med två skrivelser och bilder med 
trafik på Grustagsvägen. I skrivelsen påpekar fastighetsägare att avstånd mellan trans-
formatorstation och hans fastighet är 11,78 m och på denna bredd får man inte plats med 
gata, trottoar och parkering och. Han anser att tillfarten till de nya husen skall dras söder 
om transformatorn. Husen på Planthagen samt Grustagsvägen skapar redan idag till-
räckligt med trafik för Grustagsvägens kapacitet – den klarar inte det nya områdets tra-
fik. Vidare är parkering på Grustagsvägen viktigt för besökare till de nuvarande boende 
i området då det finns många garageinfarter. Fastighetsägaren anser att infart till det nya 
området flyttas till söder om transformatorn och undrar om han är skyldig att skotta trot-
toaren om den flyttas längs med hans fastighet. Den andra skrivelsen är samma som han 
har skickat 2008-04-15 och som har bemötts i samrådsredogörelsen.  

 

Kommentar: Enligt Trafikkontoret fastighetsägaren är skyldig att skotta trottoaren vid 
sin fastighetsgräns, både den befintliga trottoaren vid Fräntorpsgatana och den kom-
mande vid Grustagsvägen. Se ”kontorets samlade kommentar” ovan, samt 2, 7, 8. 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Utställningsutlåtande 9(14) 



 

17. Fastighetsägare, Sävenäs 27:12 anser i en sammanfattning att byggnation ej ska 
genomföras på platsen då bullersituationen gör den olämplig för nya bostäder. Planom-
rådets placering i staden motiverar ej avsteg från Boverkets riktvärden för trafikbuller 
vid planering och byggande av bostäder. En byggnation skulle dessutom få en betydan-
de negativ inverkan på trafiksituation, bullersituation och närmiljö för befintlig bebyg-
gelse i området. Om byggnation genomförs bör byggnaderna förskjutas österut, bort 
från befintlig bebyggelse. Antalet våningar i de föreslagna byggnaderna bör minskas för 
att harmonisera bättre med det ursprungliga 30-talsområdets karaktär. Tillfartsvägen in i 
området bör vara från Ö Torpavägen, ej via Grustagsvägen. Vidare påpekar fastighets-
ägaren på:                                                                                                                                   
- Buller – bullerkällorna tenderar att underskattas medan genomförandet och effekterna 
av bullerdämpande åtgärder och konstruktioner överskattas (buller från E20, osäkerhet i 
framtida spårvagnssträckning och dess inverkan på bullernivåer, buller från helikopter 
som överskrider riktvärdesnivån, ljud från kylanläggningen och buller från verksamhe-
ten vid Sävenäs)                                                                                                                  
- Betydligt försämrad trafikmiljö för befintlig bebyggelse på grund av förändringar i 
trafikmiljö (rondell, tillfartsväg)                                                                                               
- Rondellens påverkan på luftmiljö, Fräntorpsskolan/förskolan och befintlig villabebyg-
gelse och utredning hur byggandet av en rondell i anslutning till planområdet påverkar 
luftmiljön speciellt vid dagis/skolan                                                                                             
- Planområdets påverkan på ljudmiljö i befintlig bebyggelse och utredning hur dagens 
ljudmiljö för befintlig bebyggelse påverkas av en eventuell avverkning och uppförande 
av förslagna byggnader                                                                                                                           
- Parkeringssituation är redan idag ansträngd i området och parkeringsplatser saknas för 
befintligt bebyggelse.                                                                                                               
- Skugga över befintligt villabebyggelse från föreslagna byggnader, reducerat antal vå-
ningar minskar denna negativa effekt.                                                                                            
- Samklang med intilliggande villabebyggelse  med att nya byggnader bör flyttas österut 
och antal våningar i de föreslagna byggnaderna bör minskas för att i detta fall skulle 
planområdet harmonisera bättre med befintlig bebyggelse.                           

 

Kommentar: Se ”kontorets samlade kommentar” ovan, samt 1, 3, 5, 6, 7, 8. 

 

18. Fastighetsägare, Sävenäs 26:14 med flera har inkommit med ett yttrande som in-
nehåller en lista med 6 namn/sakägare som är närmaste grannar till den förslagna ny-
byggnationen. Deras bedömning är att såväl befintlig som nybyggd bebyggelse skulle 
tjäna på att Hus 1 inte byggs men att detta kunde kompenseras med att Hus 4 byggs 
högre. I ett sådant alternativ skulle gröna ytor kunna behållas och/eller parkeringsplatser 
kunna byggas på den västra delen av tomten. Om inte detta låter sig göras anser de att 
man ytterligare bör reducera höjden med en våning på Hus1 för att få ett helt accepta-
belt samspel med befintlig bebyggelse. På en punkt nämligen trafiken vill de framföra 
som krav att trafiken till det nya området inte leds in via Grustagsvägen. I stället skall 
trafiken ledas in från Fräntorpsgatan eller Ö Torpavägen. För de är detta ett så stark krav 
att de kommer att överklaga ev. beslut som innebär ökad trafik på Grustagsvägen. Slut-
ligen vill de påpeka att dessa krav i hög grad stöds av det yttrande SDN Härlanda avgav 
i remissrundan.                                                         

 

Kommentar: Se ”kontorets samlade kommentar” ovan, samt 2, 3, 4. 
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19. Fastighetsägare, Sävenäs 26:14 med flera har inkommit med ett yttrande som in-
nehåller en lista med 30 namn/sakägare som är näraboende till den förslagna nybyggna-
tionen samt 5 som inte är sakägare. Deras bedömning är att såväl befintlig som nybyggd 
bebyggelse skulle tjäna på att Hus 1 inte byggs men att detta kunde kompenseras med 
att Hus 4 byggs högre. I ett sådant alternativ skulle gröna ytor kunna behållas och/eller 
parkeringsplatser kunna byggas på den västra delen av tomten. Om inte detta låter sig 
göras anser de att man ytterligare bör reducera höjden med en våning på Hus1 för att få 
ett helt acceptabelt samspel med befintlig bebyggelse. På en punkt nämligen trafiken 
vill de framföra som krav att trafiken till det nya området inte leds in via Grustagsvägen. 
I stället kan trafiken ledas in från Fräntorpsgatan eller Ö Torpavägen. För de är detta ett 
så stark krav att de kommer att överklaga ev. beslut som innebär ökad trafik på Grus-
tagsvägen. Slutligen vill de påpeka att dessa krav i hög grad stöds av det yttrande SDN 
Härlanda avgav i remissrundan. 

 

Kommentar: Se ”kontorets samlade kommentar” ovan samt 2, 3, 4.                       

 

20. Fastighetsägare, Sävenäs 27:15 anser att den tilltänka bebyggelsen inte är anpassad 
till områdets karaktär och skala. Infarten till den nya bebyggelsen via Grustagsvägen är 
helt oacceptabelt och att det är definitivt inte ett alternativ. Om man inte presenterar en 
annan lösning kräver fastighetsägaren att byggnadsprojektet i sinn helhet läggs när. Fas-
tighetsägaren anser att det redan är i dag en trafiksituation som inte är bra och ändå pla-
nerar man att belasta området med ännu mer trafik och vad det innebär med ökade av-
gaser och buller. Grustagsvägen är en liten smal väg där man inte ens kan mötas med bil 
från varsitt håll utan att det kör ihop sig. Det är väg som de flesta från området och när-
liggande områden använder för transport till och från skola samt kommunikationer. Ti-
digare har fastighetsägare förslagit att området skulle flyttas högre upp i backen, österut, 
mot de 3 punkthusen på Brattåskärrsvägen. Detta för att minska påverkan för de boende 
närmast den planerade byggnationen. Placering av nya husen nära befintliga hus kom-
mer att medföra insyn som kommer att upplevas väldigt störande. Med tanke på de öka-
de miljöproblemen idag skall man kanske tänka på framtiden ur flera aspekter än bara 
ekonomiska. Det finns fördelar med att bevara en del av de små grönområden som finns 
i redan bebyggda områden. Om inte annan lösning presenteras än infart till den nya be-
byggelse via Grustagsvägen kräver fastighetsägare att byggnadsprojektet i sinn helhet 
läggs ner.        

 

Kommentar: Se ”kontorets samlade kommentar” ovan, samt 1, 2, 3, 7.                       

 

21. Fastighetsägare, Sävenäs 27:13 har tidigare framfört att det tänkta bostadsområde 
flyttas längre upp längs Östra Torpavägen, där man kan bygga högre hus utan att det 
stör redan boende i området i något avseende. Fastighetsägaren vänder sig emot två de-
lar i detaljplanen.                                                                                                                      
- Hus 1 som ligger med långsidan mot deras fastighet och som ger en oerhörd insyn i 
deras trädgård och vardagsrum. De önskar att husets tas bort och att man istället bygger 
på Hus 3 och  4. Eller att Huse 1 läggs med kortsidan mot deras fastighet som de andra 
husen samt reduceras med en våning, då minskas insyn.                                                                    
- Infart via Grustagsvägen är helt oacceptabel. Vägen är redan för högt belastad med 
tanke på fordon som kör där idag. Den skulle behöva breddas och de kan inte se att ut-
rymme för det finns till den omfattningen av bilar 60 nya hushåll ger. Ökad trafik på 
Grustagsvägen innebär en fara för barn som går den vägen till skolan. Dessutom skulle 
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det ökade antalet bilar försämra luften för boende vid Grustagsvägen. Området har få 
gästparkeringar och de som finns är på Grustagsvägen. Om hela området ska bebyggas, 
skulle man inte kunna använda ytan där Hus 1 står till gästparkering, både för de nya 
husen och befintliga. Fastighetsägaren önskar att skogsdungen får stå orörd fram till 
gångvägen, men ser hellre att ytan används till parkering än till flerbostadshus så nära 
deras hus.   

 

Kommentar: Se ”kontorets samlade kommentar” ovan, samt 2,3, 4, 7.                       

 

22. Fastighetsägare, Sävenäs 27:26  tycker att det är synd att man måste bebygga det 
gröna som finns. Man tar bort de naturliga lekområdena för barn, samt ökar trafiken 
ytterligare och den är redan över all kritik. Vissa morgnar kommer man knappt fram då 
det är så mycket trafik i detta område. 

 

Kommentar: Se ”kontorets samlade kommentar” ovan, samt 1.                       

 

23. Fastighetsägare, Sävenäs 27:17  tycker att redan nu är Fräntorpsgatan hårt belastad. 
De bor mittemot skolan och ser hur trångt det blir på gatan när föräldrar lämnar och 
hämtar barn från skolan och samtidigt passerar genomfartstrafiken. Dessutom är det fri 
parkering på gatan och hela östra sidan av gatan är alltid utnyttjad av parkerade bilar. 
Redan nu man bör göra något åt trafiksituation, oavsett kommande bebyggelse. Sänka 
hastigheten till 30 km/tim och förbjuda genomfartstrafik. Skulle det nya bostadsområdet 
komma till stånd är det nödvändigt att infart och utfart till det nya området planeras så 
att de redan hårt belastade befintliga gatorna ytterligare utnyttjas. Fastighetsägaren anser 
att det är nödvändigt och möjligt att en trafikplats på Östra Torpavägen planeras så att 
både in och utfart sker via Ö Torpavägen.  

 

Kommentar: Se ”kontorets samlade kommentar” ovan, samt 2, 7, 8.                       

 

24. Fastighetsägare, Sävenäs 27:6  tycker att det nya detaljplaneförslaget uppvisar flera 
förbättringar i förhållandet till det förra. Skalan på det tänkta bebyggelsen har minskats 
och några felaktigheter har rättats till. Fastighetsägaren menar det finns fortfarande bris-
ter, under rubriken befintlig bebyggelse angående antal våningar på den befintliga be-
byggelsen. Han påpekar att i det aktuella området endast finns envåningshus, visserligen 
har de flesta av dessa inredda källare, men det gör dem inte till tvåvåningshus. Vidare 
påpekar han felaktigheterna angående service och utbudet i närområde vad det gäller 
post, bank och affärer. För övrigt är hans största invändningar ökning av trafik i deras 
närområde och att ett naturområde som avgränsar deras småskaliga villaområde från 
väg, spårväg och sjukhusområde försvinner.     

 

Kommentar: Se ”kontorets samlade kommentar” ovan, samt 7.                       

 

25. Fastighetsägare, Sävenäs 26:6  har inkommit med ett yttrande som är lika yttrande 
19. Fastighetsägare, Sävenäs 26:14. Yttrandet som innehåller en lista med flera 
namn/sakägare som är näraboende till den förslagna nybyggnationen, samt några som 
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inte är sakägare. Yttrande avser att såväl befintlig som nybyggd bebyggelse skulle tjäna 
på att Hus 1 inte byggs men att detta kunde kompenseras med att Hus 4 byggs högre. 
När det gäller trafiken vill fastighetsägare framföra som krav att trafiken till det nya 
området inte leds in via Grustagsvägen. I stället kan trafiken ledas in från Fräntorpsga-
tan eller Ö Torpavägen. 

 

Kommentar: Se ”kontorets samlade kommentar” ovan, samt 2,3.                       

 

26. Fastighetsägare, Sävenäs 27:8  har inkommit med ett yttrande som är lika yttrande 
19. Fastighetsägare, Sävenäs 26:14. Yttrandet som innehåller en lista med flera 
namn/sakägare som är näraboende till den förslagna nybyggnationen, samt några som 
inte är sakägare. Yttrande avser att såväl befintlig som nybyggd bebyggelse skulle tjäna 
på att Hus 1 inte byggs men att detta kunde kompenseras med att Hus 4 byggs högre. 
När det gäller trafiken vill fastighetsägare framföra som krav att trafiken till det nya 
området inte leds in via Grustagsvägen. I stället kan trafiken ledas in från Fräntorpsga-
tan eller Ö Torpavägen. 

 

Kommentar: Se ”kontorets samlade kommentar” ovan, samt 2,3.                       

 

27. Fastighetsägare, Sävenäs 27:9  har inkommit med ett yttrande som är lika yttrande 
19. Fastighetsägare, Sävenäs 26:14. Yttrandet som innehåller en lista med flera 
namn/sakägare som är näraboende till den förslagna nybyggnationen, samt några som 
inte är sakägare. Yttrande avser att såväl befintlig som nybyggd bebyggelse skulle tjäna 
på att Hus 1 inte byggs men att detta kunde kompenseras med att Hus 4 byggs högre. 
När det gäller trafiken vill fastighetsägare framföra som krav att trafiken till det nya 
området inte leds in via Grustagsvägen. I stället kan trafiken ledas in från Fräntorpsga-
tan eller Ö Torpavägen. 

 

Kommentar: Se ”kontorets samlade kommentar” ovan, samt 2,3.                       

Övriga 

28. Fastighetsägare, Sävenäs 41:7  har inkommit med ett yttrande och överklagar för-
slaget. Fastighetsägaren anför att hela Fräntorp omgärdat av trafik, järnväg, helikopter-
trafik och det märks att trafikbullret hela tiden ökar. Boende har stora svårigheter att tas 
sig ut i korsningen Fräntorpsgatan Östra Torpavägen och att man kan bli stående upp till 
tio minuter. Fräntorp tål helt enkelt inte mer trafik. Enligt förslaget kommer in och utfart 
till Fräntorp vid sjukhuset att bestå av ett långt bullerplank vilket ju inte känns välkom-
mande. Det är vidrigt att man vill bygga 60 lägenheter med lika många bilar på denna 
lilla yta, det naturliga hade ju varit att bygga villor som anpassning till befintlig bebyg-
gelse. Fastighetsägare anser att förslaget hör hemma i papperskorgen och bör skrotas 
med omedelbar verkan.   

 

Kommentar: Se ”kontorets samlade kommentar” ovan, samt 1, 2, 6, 7.                       
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29. Fastighetsägare, Sävenäs 26:14 har skickat en skrivelse med 5 namnunderskrifter 
från fastighetsägare, Sävenäs 25:20, Sävenäs 46:8, Sävenäs, 25:21, Sävenäs 42:1, 
Sävenäs 50:2. Yttrande innehåller en lista med 30 namn/sakägare som är näraboende 
till den förslagna nybyggnationen samt 5 som inte är sakägare. Deras bedömning är att 
såväl befintlig som nybyggd bebyggelse skulle tjäna på att Hus 1 inte byggs men att 
detta kunde kompenseras med att Hus 4 byggs högre. I ett sådant alternativ skulle gröna 
ytor kunna behållas och/eller parkeringsplatser kunna byggas på den västra delen av 
tomten. Om inte detta låter sig göras anser de att man ytterligare bör reducera höjden 
med en våning på Hus1 för att få ett helt acceptabelt samspel med befintlig bebyggelse. 
På en punkt nämligen trafiken vill de framföra som krav att trafiken till det nya området 
inte leds in via Grustagsvägen. I stället kan trafiken ledas in från Fräntorpsgatan eller Ö 
Torpavägen. För de är detta ett så stark krav att de kommer att överklaga ev. beslut som 
innebär ökad trafik på Grustagsvägen. Slutligen vill de påpeka att dessa krav i hög grad 
stöds av det yttrande SDN Härlanda avgav i remissrundan. 

 

Kommentar: Se ”kontorets samlade kommentar” ovan, samt 1, 2, 3, 4.                       

Revideringar 
 

Efter utställningstiden har mindre ändringar gjorts i planhandlingarna. Planbeskrivning, 
genomförandebeskrivning, plankarta och bestämmelser ändras i enlighet med kommen-
tarerna till inkomna yttranden. Det handlar i huvudsak om förtydligande och rättelser i 
text. Ändringarna är av mer redaktionell art än förändringar i sak. Ändringarna innebär 
att planhandlingarna förses med ett revideringsdatum. Eftersom revideringen inte inne-
bär någon väsentlig ändring av förslaget föranleder det inte någon ny utställning av de-
taljplaneförslaget. Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen innan anta-
gande.  

Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att: 

- Mindre redaktionella ändringar har gjorts i planbeskrivningens text under avsnitt Ser-
vice och Befintligt bebyggelse där texten två våningar ändras till: med en våning och de 
flesta har inredda källare   

- I enlighet med Länsstyrelsens yttrande förtydligas planbestämmelsen angående ljud-
dämpad sida med: I bostadslägenheter där den ekvivalenta ljudnivån vid fasad översti-
ger 55 dBA skall minst hälften av boningsrummen byggas mot ljuddämpad sida med 
dygnsekvivalent ljudnivå av max 50 dBA frifältsvärde vid fasad. 

- I enlighet med Lantmäteriets yttrande skrivs på plankartan under administrativa be-
stämmelser en ny bestämmelse som lyder: Gällande tomtindelningen 1480K-II 2436 
upphävs för fastigheten Sävenäs 26:14.                                                                                                 
Detta ändringen läggs även till i genomförandebeskrivningen.  

 
 
 
 
Birgitta Lööf 
Planchef 

Emir Aganovic 
Planarkitekt
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Stadsbyggnadskontoret Besöksadress: Köpmansgatan 20 Telefon: 031-368 00 00 
Box 2554 Hemsida: www.goteborg.se Telefax:  031-368 18 80 
403 17 Göteborg e-post: sbk@stadsbyggnad.goteborg.se 

 
 
 
Till: Remissinstanser, sakägare m.fl. 
enligt bifogad sändlista  
Datum: 2010-06-02 
Diarienummer: 0710/ 04 (FIIa 5073) 

Emir Aganovic 
Telefon: 031-368 16 08  
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se

Detaljplan för Bostäder vid Östra Torpavägen – Frän torpsgatan, del 
av Sävenäs 747:137, inom stadsdelen Sävenäs i Göteb org 
 

Underrättelse om utställning II 
Vid sammanställande av fastighetsförteckning för detaljplan har en del fastighetsägare 
av förbiseende inte registrerats rätt. På grund av detta ställer Stadsbyggnadskontor åter-
igen ut detaljplan.  
 
Byggnadsnämnden beslutade 2010-04-06 att rubricerat ärende ska ställas ut för gransk-
ning. Utställningstid: 02-06-2010  -  29-06-2010. Stadsbyggnadskontoret har upprättat 
utställningshandlingar. Syftet med förslaget är att möjliggöra byggnation av bostäder 
inom planområdet. Förslaget innebär 4 nya byggnader som skulle kunna innehålla ca 60 
lägenheter. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan samt ett Program 
för Östra Björkekärr godkänd av byggnadsnämnden 2000-09-19. 

Delar av följande fastigheter ska utnyttjas för allmän plats och i förekommande fall lö-
sas in av kommunen: Sävenäs 747:137.  

Förslaget finns utställt för granskning på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, 
under utställningstiden. Besökstid dagligen kl. 08.00 - 16.30 (ej lör- och helgdagar). 

Förslaget finns utställt även på Kulturhuset Kåken, Härlanda Park, Kålltorpsgatan 2. 
 

Förslaget finns på Stadsbyggnadskontorets hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt 
 

Anmärkningar mot förslaget tas emot skriftligt senast 2010-06-29 under adress Bygg-
nadsnämnden, Box 2554, 403 17 Göteborg eller via e-post 
sbk@stadsbyggnad.goteborg.se. Ange förtydligad ditt namn, din adress, fastighetsbe-
teckning (om aktuellt) samt ärendets diarienummer 0710/04. Information om förslaget 
kan lämnas av Emir Aganovic tfn 031-368 16 08 eller Birgitta Lööf tfn 031 368 16 81. 

Fastighetsägare bör lämpligen meddela eventuella hyresgäster, inneboende, eller 
ny ägare etc. om handlingarna. Den som inte senast under utställningstiden fram-
fört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora  rätten att överklaga beslut att 
anta planen. 

Med vänlig hälsning 
 
Emir Aganovic 
Planarkitekt 
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Sändlista  
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
Fastighetsnämnden 
Gatubolaget 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Idrotts- och föreningsnämnden 
Kretsloppsnämnden 
Kulturnämnden 
Lokalsekretariatet 
Miljönämnden 
Namnberedningen 
Nämnden för Göteborg Vatten 
Park- och naturnämnden 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsnämnden i Härlanda 
Trafiknämnden 
Utbildningsnämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten i Göteborg 
Luftfartsverket 
Länsordningspolisen 
Länsstyrelsen 
Posten Meddelande AB 
Svenska Kraftnät 
Skanova Nätplanering D3N 
Vägverket, Region Väst 
Västfastigheter, Distrikt Göteborg 
Västtrafik Göteborgsområdet AB 

Grannkommun 
Partille kommun  

Sakägare 
Hämtas från fastighetsförteckningen 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, 
boende 
Hyresgästföreningen Region V Sverige 

Övriga 
De som tidigare yttrat sig i ärendet enligt 
remisslista utställning från den 2010-06-02, 
samt 
 

 
 
 
 
Handikappfören. Samarbetsorgan 
 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
HSB Göteborg 
ABAKO arkitektkontor AB 

För intern uppföljning 
Kristina Eliasson 
Lisbeth Christensson 
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