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Samrådsredogörelse 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 19 februari 2008 att genomföra samråd för detaljplane-
förslaget. Planförslaget har sänts för yttrande enligt den upprättande samrådskretsen, 
under tiden den 5 mars 2008 till den 15 april 2008. 

Förslaget har varit utställt på stadsbyggnadskontoret och på Kulturhuset Kåken i Här-
landa park under samrådstiden. Ett samrådsmöte hölls den 2 april 2008 , cirka 15 perso-
ner var närvarande utöver tjänstemän från kommun och representant från HSB och 
ABAKO arkitekter AB. 

Sammanfattning 
 
Trots att området har tidigare behandlats i översiktsplan för Göteborgs kommun ÖP 99 
och program för Östra Björkekärr har samrådet engagerat många. Ett antal sakägare och 
övriga berörda har lämnat in synpunkter. Dessutom har den 27 april 2007, innan sam-
rådstid en protestlista inkommit med ca 115 namnskrifter. Av det antalet sakägare och 
övriga som inkommit med yttrande är de flesta negativa till detaljplanen.   

En större del av de begärda yttrandena från kommunala och statliga remissinstanser har 
inkommit. Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör hälsa/säkerhet måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. Av de 
kommunala bolagen och nämnderna framför Miljönämnden kritik mot planen och av-
styrker fortsatt planarbete med tanke på den höga ljudnivån från helikoptertrafiken vid 
Östra Sjukhuset. SDN Härlanda är positiv till planförslaget under förutsättning att an-
slutning till det nya bostadsområdet löses direkt via rondellen, bebyggelsen förskjuts 
österut och en tyst sida tillförsäkras bostäderna. 
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Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter gäller: 

- Belastning av nuvarande trafiksituation och ökningen av trafik i området samt 
parkeringssituationen 

- Höjden på dem föreslagna huset 

- Exploatering av grönytor 

- Byggnation i närheten av villabebyggelse 

- Byggnation i närheten till skolan 

- Skuggning av befintlig bebyggelse 

- Buller 

- Insyn till befintlig bebyggelse 

-  Trafik och arbetssituation under pågående byggnation av ny bebyggelse 

Efter kompletterande trafik mätningar på Fräntorpsgatan som är utfört i maj 2008 har 
trafikkontoret fortfarande uppfattning att ny gatuanslutning till det nya bostadsområdet 
ska ske från Grustagsvägen. Detta för att uppnå en tydlig trafikstruktur vilket gagnar 
trafiksekerhet. En ny cirkulationsplats mellan Ötorpavägen och Fräntorpsgatan kommer 
att utformas med traditionellt ”fyra ben” och anslutande gc- passage. Några ytterliggare 
anslutande gator (konfliktpunkter) till cirkulationsplats skulle försämra trafik- och mil-
jösäkerhet.   

Inkomna yttrande angående husets höjder har bidragit att höjden på två hus som ligger i 
östra delen av planområdet sänkts. Lägenheterna är fördelade i fyra förslagna husen där 
huset 1 är två våningar (i samrådsförslag var i tre våningar och markerad som huset A1). 
Huset 2 är tre våningar (i samrådsförslag var i fyra våningar och markerad som huset 
B1). Tvåvåningshuset och trevåningshuset ger bättre förhållanden för villabebyggelse 
när det gäller skuggningen och utsikt. Huset 3 är tre och fyra våningar (i samrådsförslag 
var i fyra våningar och markerad som huset A2). Och huset 4 är tre fyra och fem vå-
ningar (i samrådsförslag var i fyra och fem våningar och markerad som huset B2) 

Tanken är att husen utformas som lågenergihus och med miljövänliga material, (se se-
parat kvalité, miljö- och gestaltningsbeskrivning). In- och utfart till planområdet plane-
ras genom befintliga gator som kommer att förbättras. Samtidigt förbättras trafiksäker-
het runt om befintligt skolan. 

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 användas vid dimensionering 
av fasadens ljudreduktion så att riktvärdet för trafikbuller i inomhusmiljön ej överskrids. 
Vid dimensionering av fasaden skall även hänsyn tas till den maximala ljudnivån för 
respektive trafikslag så att riktvärdet på maximalljudnivå inomhus innehållas. Ljudnivån 
inomhus klaras genom lämpligt val av yttervägg, fönster etc. detta arbete görs under 
projekteringen. 

Buller från ambulanshelikopter vid Fräntorpsgatan 

Maximal ljudnivå vid fasad som vetter mot flygvägarna har beräknats att överskrida 70 
dBA i utomhusmiljön med ca 10 dBA. Vid övriga fasader blir ljudnivån lägre. Antalet 
överskridanden är med dagens trafik få, varför det kan tyckas rimligt att boendemiljön 
med avseende på helikoptertrafiken kan anses vara god. Med dagens helikoptertrafik 
blir antalet överskridanden mindre än ett per medelårsdygn. Antalet rörelser under natte-
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tid (år 2008) var 24 (12 landningar). Om vi antar att totala antalet rörelser skulle öka till 
365 per år (182 landningar) och att av dessa skulle vara 32 rörelser (16 landningar) ske 
under kvälls- respektive nattetid så motsvarar det per medelårsdygn 0,8 rörelser dagtid, 
0,1 rörelser under kvälls- och nattetid. 

 

Kontoret har bedömt att förslagen bebyggelse är lämpligt i området och att upptrapp-
ning av föreslagna husets höjd från väster till öster är anpassad till stadsbild och omgi-
vande bebyggelse.  

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 
planhandlingarna. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare, 
exploatören och berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genom-
förande. 
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Synpunkterna finns i sin helhet på stads-
byggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden har inget att erinra och tillstyrker planförslaget. 

 

2. Göteborg Energi, Energi/Fjärvärme har inget att erinra och informerar att det finns 
utbyggd fjärrvärme i området.  

Kommentar: Yttrande delges till fastighetsägare och exploatören. 

 

3. Göteborg Energi AB, Energi Gas & Ny Energi/Anläggning har inkommit med ytt-
rande och informerar att under år 2010 kommer att byta gaskvalitet i området och 
därmed ersätta stadsgas till ren naturgas som kan erbjudas till exploatören..  

Kommentar: Yttrande delges till fastighetsägare och exploatören. 

 

4. Göteborg Energi GothNet AB har inget att erinra och informerar att det finns ut-
byggd fjärrvärme i området samt möjlighet att leverera bredband, IT-tjänster om in-
tresse fins . 

Kommentar: Yttrande delges till fastighetsägare och exploatören. 

 

5. Idrots- och föreningsförvaltningen har inget att erinra. 

 

6. Kulturförvaltningen, Göteborgs Stadsmuseum har inga invändningar mot detalj-
plan. 

 

7. Miljöförvaltningen avstyrker fortsatt planarbete med tanke på den höga ljudnivån 
från helikoptertrafiken vid Östra Sjukhuset. Om planen genomförs framför miljöförvalt-
ningen att planbestämmelser bör förtydligas med krav på dimensionering av fasaderna 
med avseende på maxbullernivåer från eventuell framtida spårvagnssträckning, parker-
ingsplatsytan bör begränsas enbart till området i anslutning till infarten, bestämmelse 
om byggnation av lågenergihus bör skrivas in i planbestämmelserna alternativt regle-
ras genom exploateringsavtalet.  

Miljöförvaltningen är positiv till komplettering för att stärka underlaget för kollektivtra-
fik och service samt bebyggelse i området nära kollektivtrafik. Trots det anser inte för-
valtningen att fortsatt planarbete kan tillstyrkas med anledning av närheten till helikop-
terflygplatsen och att riktvärdena för maximal ljudtricksnivå överskridas och är tvek-
samt till bullerutredningens förväntan av få överflygningar. Ambulansflyget är en del av 
SU/Östras verksamhet som behöver utrymme att expandera. Störning från helikopter-
flygningar är av överraskade karaktär och mer störande framförallt kvälls- och nattetid 
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och påverkar hälsan. Miljöförvaltningen anser att planbestämmelserna ska förtydligas 
med krav på dimensionering av fasaderna med avseende på maxbullernivåer från even-
tuell framtida spårvagnssträckning. 

Miljöförvaltningen anser att parkeringen bör begränsas till området i anslutning till 
infart och minskad antal parkeringsplatser med närheten till kollektivtrafik och avsikt 
att ha billpoolen. Planen bör möjliggöra attraktiva cykelparkeringar i regnskydd. Det 
är positivt att byggherren/exploatören väljer att bygga lågenergihus och att en bestäm-
melse bör införas samt att miljöaspekterna är med i val av byggmaterial. Ett lokalt om-
händertagande av dagvatten bör tillämpas.      

              

Kommentar: Yttrande delges till fastighetsägare och exploatören.  En ny bullerutredning 
är utförd där man har utrett alla bullerkällor i området och utifrån utredningen bedömer 
stadsbyggnadskontoret att bullersituationen är tillräckligt god för att man ska bygga 
bostäder. Buller från biltrafik och eventuell spårvagntrafik reduceras med bullervall- 
och plank.  

I bullerutredningen som är gjord av ÅF – Infrastruktur AB/Ingemansson redovisas be-
räknade ljudnivåer, riktvärden, dimensionerade ljudnivåer utomhus från olika trafikslag 
etc. vilket ger en mer en samlad bild av bu8llersituatonen vid planerade bostäder.  

Aktuella riktvärden flygbuller  

Enligt Naturvårdverkets allmänna råd om riktvärden för trafikbuller och om tillstånds-
provning av flygplatser NFS 2008:6 anges riktvärdet för maximal ljudnivå i utomhus 70 
dBA. Boverket har fått i uppdrag att ta fram allmänna råd hur man skall tillämpa rikt-
värdena för buller från flygtrafik som redovisas i regeringens proposition Infrastruktur-
inriktning för framtida transporter (prop. 1996/97:53). Propositionen framgår att rikt-
värdena inte är några rättslig bindande normer, utan ska vara vägledande för bedömning 
med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Syfte 
med de allmänna råden är i första hand stödja kommunala handläggare och beslutsfatta-
re i deras arbete med lokaliseringsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen. Underla-
get ska tjäna som vägledande vid planläggning och byggande av bostäder. I Boverkets 
”Handbok med allmänna råd 2010:x Flygbuller i planeringen” remissutgåva 2009-06-17 
redovisas detta arbete. I denna anges att: De allmänna råden för flygbuller gäller nytill-
kommande bostäder. Punkten ” att lokaliseringen även säkerställer att bebyggelsen kan 
placeras och utformas så att maximalnivån 70 dBA högst tre gånger per årsmedelnatt 
inte överskrids utomhus vid byggnadens fasad” gäller enligt Boverkets förslag inte för 
buller från försvarsrelaterade verksamheter eller helikopterflyg för räddnings- och sjuk-
vårdsrelaterade verksamheter. Ljudnivåerna inomhus regleras genom Boverkets bygg-
regler avsnitt 6 som det hänvisas till: Med maximalnivåer inomhus avses de högsta A- 
vägda ljudtricksnivåerna med ljudtricksnivåerna med tidsvägning F(L pAF max) som kan 
antas förekomma regelmässigt nattetid. Vid dimensionering av ljudisoleringen skall 
hänsyn tas till de mest bullrande vägfordonstyper, tågtyper, flygplanstyper samt övriga 
yttre ljudkällor som kan antas förekomma, så att värden ej överskrids oftare än fem 
gånger per medelnatt.  

Buller från ambulanshelikopter vid Fräntorpsgatan 

 Maximal ljudnivå vid fasad som vetter mot flygvägarna har beräknats att överskrida 70 
dBA i utomhusmiljön med ca 10 dBA. Vid övriga fasader blir ljudnivån lägre. Antalet 
överskridanden är med dagens trafik få, varför det kan tyckas rimligt att boendemiljön 
med avseende på helikoptertrafiken kan anses vara god. Med dagens helikoptertrafik 
blir antalet överskridanden mindre än ett per medelårsdygn. Antalet rörelser under natte-
tid (år 2008) var 24 (12 landningar). Om vi antar att totala antalet rörelser skulle öka till 
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365 per år (182 landningar) och att av dessa skulle vara 32 rörelser (16 landningar) ske 
under kvälls- respektive nattetid så motsvarar det per medelårsdygn 0,8 rörelser dagtid, 
0,1 rörelser under kvälls- och nattetid.  

Placering av parkeringsplatser nära infart skulle uppta plats som är lämpligt för byggna-
tion av nya bostadshus. Parkeringsplatser är föreslagna i carport som är ihop byggda 
med bullerskydd mot Östra Torpavägen för att skydda ny bebyggelse.   

 

8. Park- och naturförvaltningen tillstyrker förslag och informerar att den naturmark 
som kommer att exploateras inte innehåller några speciellt värdefulla växter. Exploate-
ringen upptar en liten del av det stora skogsområde som finns runtomkring platsen och i 
detta fall förvaltningen anser att förlusten av planlagd naturmark är liten. Förvaltning-
en konstaterar att befintliga gångvägarna ska finnas kvar och gång- och cykelvägen ska 
förbättras. Vidare informerar förvaltningen att det är buss nummer 17 istället för buss-
linje 34 och att förvaltningen har lagt ner lekplatsen på Fräntorpsgatan men den på 
Tvärvägen är kvar. 

Kommentar: Ändringar görs i planbeskrivningen 

 

9. Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra. 

 

10. Härlanda Stadsdelsnämnden (SDN) tillstyrker detaljplanen under förutsättning att 
anslutning till det nya bostadsområdet löses direkt via rondellen, bebyggelsen förskjuts 
österut och en tyst sida tillförsäkras bostäderna. Nämnden är tveksam angående stads-
byggnadskontorets motiv för att bygga i bullerstörtområde med tanke på avstånd från 
stadens centrala del och avstånd till hållplats samt närheten till omkringliggande tor-
gen. SDN ifrågasätter bedömning av bullernivåerna och de 15 lägenheter som är sär-
skilt bullerutsatta. Man vänder sig mot att den nya bebyggelsen skulle öka tryggheten.  

Nämnden anser att föreslagna hus har en acceptabel höjd i det här läget och att Östra 
sjukhuset ligger i anslutning samt har byggnader som är högre. Huset placeras längre 
österut än vad planförslaget anger för att påverkan på befintlig bebyggelse ska minime-
ras samt att huset kan vara högre än vad som anges i plan förslaget. Nämnden anser att 
det är positivt med flera bostäder med tillgång till hiss och att husen utformas som låg-
energihus och med miljövänliga material.      

SDN har vid flera tillfällen uttalat oro för trafiksituation i stadsdelen men bedömer att 
den totala trafiksituationen i stadsdelen inte påverkas i någon högre grad av den aktuel-
la byggnation och att trafiken kan ta sig ut till lederna utan att behöva ge sig i stadsde-
len. Vidare anser nämnden att anslutningen till planområde ska göras direkt från ron-
dellen och inte via Grustagsvägen. Dessutom anger nämnden att det är brist på försko-
leplatser i närområdet och önskar att ny lokal ör förskolverksamhet tas med i planen. 
Nämnden efterlyser en helhetsbedömning av stadsdelens utveckling. Nämnden tillstyr-
ker de bostäderna där en tyst sida kan uppnås men avstyrker dem där endast en ljud-
dämpad sida klaras..                                                              

Kommentar: Trafikkontoret kommer att förbättra korsningen mellan Ö Torpavägen och 
Fräntorpsgatan genom att göra om korsningen till en cirkulations plats med fyra vägar. 
Ytterligare infart från cirkulationsplatsen skulle innebära större diameter för cirkula-
tionsplatsen som i sin tur skulle komma i konflikt med kommande spårvägstrafik. Plan-
området ligger högre än korsningen och ny infart direkt från korsningen skulle innebära 
att huvud ledningar (vatten, avlopp, fjärvärme, el och telefonledningar) skulle flyttas.  

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 6(25) 



 

Infart till ny bebyggelse är föreslagen genom Grustagsvägen som kommer att förbättras 
angående trafiksäkerhet. Dessutom är det den kortaste väg till de stora lederna och vida-
re till Göteborgs och Partille centrum.  

Planförslag ändras genom att höjd på huset A1 (nytt förslag huset 1), och husets B1 
(nytt förslag huset 2) norra gavel sänks med en våning för att de skall anpassas till be-
fintlig bebyggelse. En förskjutning av nya bebyggelsen mot öster är inte lämpligt med 
tanke på markens topografi och att berget sluttar väldigt brant samt att huset skulle pla-
ceras närmare Ö Torpavägen. 

Vid Fräntorpsskolan finns möjlighet för utbyggnad på norra och västra gavel av skolan.  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

11. Lantmäterimyndigheten i Göteborg har inget att erinra mot förslaget. 
 
12. Polismyndigheten i västra Götaland har inget att erinra. 
 
13. Svenska Kraftnät har inget att erinra. 

14. Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att 
skadas, att mellankommunal samordning blir olämpligt eller att miljökvalitetsnormer 
enligt miljöbalken inte iakttas samt inte kan medföra betydande miljöpåverkan.  

Däremot bedömer Länsstyrelsen att frågor som berör hälsa/säkerhet måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen påpekar att området är utsatt för buller från flera källor och att det är 
viktigt att man klarar den tysta eller ljuddämpad sidan. Lägenheternas planlösningar 
bör fogas till planbeskrivningen för att det tydligt ska framgå hur utformningen garan-
terar tyst sida och planbestämmelsen uppfylls. Det är bra att ljudklass B krävs inomhus 
vid fasader där ljudnivå utomhus överstiger 60 dBA ekvivalent. Planen behöver kom-
pletteras med att ekvivalent ljudnivå vid fasad inte får överstiga 65 dBA. Planbestäm-
melse för bullervall bör få en exakt referensnivå så att avsedd effekt kan säkerställs. 
Länsstyrelsen bedömer att de geotekniska frågorna har utretts på ett för planskedet till-
fredställande sett och samtidigt hänvisar till Statens geotekniska instituts yttrande.    

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga i slutet av samrådsredogörelse. 

Kommentar: Ändringar görs i planbeskrivningen och på plankarta. Ett förslag på möjli-
ga planlösningar bifogas i planbeskrivningen. Införs planbestämmelse angående ljud-
klass B och ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

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 användas vid dimensionering 
av fasadens ljudreduktion så att riktvärdet för trafikbuller i inomhusmiljön ej överskrids. 
Vid dimensionering av fasaden skall även hänsyn tas till den maximala ljudnivån för 
respektive trafikslag så att riktvärdet på maximalljudnivå inomhus innehållas. Ljudnivån 
inomhus klaras genom lämpligt val av yttervägg, fönster etc. detta arbete görs under 
projekteringen. 

Bullerplankets utsträckning och höjd som använts i bullerberäkningarna framgår i bul-
lerutredningen. 
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I bullerutredningen diskuteras principer för ljudnivåminskade åtgärder för lägenheter 
som inte klarar riktvärdena med normalt tillåtna avsteg. Det gäller endast 2-3 lägenhe-
ter. Utförs dessa innebär det att samtliga lägenheter med en ekvivalent ljudnivå > 55 
dBA kan få tillgång till en ljuddämpad sida. För många lägenheter har den ekvivalenta 
ljudnivån beräknats att understiga 55 dBA vilket innebär att dessa inte behöver tillgång 
till en tyst eller ljuddämpad sida.  

Ljudnivån från transformatorstation vid planerade bostäder har beräknats bli betydligt 
lägre än 40 dBA. Övriga installationer vid planerade byggnader bör dimensioneras så att 
riktvärdet (SNV RR 1978:5 rev.1983) om 40 dBA nattetid (med samtliga installationer i 
drift) ej överskrids vid närmaste bostad, detta görs under projekteringen. Bullerbidraget 
från installationer förväntas då bli betydligt lägre än ljudnivån från vägtrafik etc. vilket 
gör att installationsbuller förväntas ha en väldigt liten (obetydligt) påverkan på verklig 
ljudnivå. Den sammanlagrade bakgrundsnivå från E 20 och Västra stambanan beräknas 
till 48 dBA. En ljuddämpad sida om 50 dBA förväntas därför kunna innehållas. För fa-
sader som inte vetter direkt mot E20 och Västra stambanna förväntas dock ljudnivå bli 
lägre. För att undersöka bakgrundsbullernivån 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 och uppmätt ljudnivå ingår då även ljud från installa-
tioner etc. i närområdet.  

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 fasad och loftgången kan man ha tillgång till en ljuddämpad sida. 
 

Statens geotekniska institut (SGI) genom Länsstyrelsen påpekar att gatubolagets sta-
bilitetsberäkning i 2 sektioner är tillfredställande men att stabilitetsberäkningarna inte 
har redovisats i Teknisk PM vilket behöver göras i fortsatta planarbetet. SGI bedömer 
att området har förutsättningar för höga portryck och delar Gatubolagets rekommenda-
tion att lerans portrycksprofil studeras närmare. Vidare bedömer SIG att uppfyllnader i 
storleksordning 0,5 m kan utföras inom området utan stabilitets- eller sättningsproblem, 
bör tillföras planbeskrivningen som information. På grund av att marken är normalra-
donmark bör bestämmelse beträffande markradon korrigeras till radonskyddande ut-
förande. SGI anser att de geotekniska frågeställningarna har beaktats på ett för plan-
skedet tillfredställande sätt och har inga invändningar mot planförslaget.     

Kommentar: Yttrande delges till fastighetsägare och exploatören. Föreslagna åtgärder 
kompletteras och ändras i planbeskrivningen och på plankarta. 

 

15. Vägverket anser att det är positivt med förtätning och att god kollektivtrafik gör att 
bilberoendet minskar. Man påpekar på höga bullervärdena och att lägenhetsutformning 
studeras noga i samband med bygglovprövningen, och att man i samband med utställ-
ningen kompletterar med en redovisning av var skolor är belägna och hur trafiksäkra 
skolvägarna är. Dessutom anser Vägverket för att öka trafiksäkerheten bör infart till 
teknikstationen flyttas och förläggs från Grustagsvägen.        

Kommentar: I samrådshandlingen, under avsnittet Service, är skolor och avstånd till 
dem samt vägar redovisade. Avstånd och vägbeskrivning till vissa skolor kompletteras i 
utställningshandling. Infart till teknikstationen från Fräntorpsgatan är i enstaka fall när 
det behövs tillfart till stationen för servicering eller byte av utrustningen. Huvudinfart 
till planområdet och teknikstationen är från Grustagsvägen.  
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16. Västtrafik påpekar att linje 34 som anges under stycket ”Kollektivtrafik” är numera 
stombusslinje 17. Samtidigt vid Brattåskärrsvägen, hållplats Backvägen, kommer ett 
nytt läge att i ordningsställas, så att linje 505 och 514 kan angöra och att linjer 512, 
514 och 515 går med halvtimmestrafik vardera.      

Kommentar: Ändringar görs i planbeskrivningen. 

 

17. Partille Kommun har inget att erinra och är positiv till nybyggnation av bostäder 
genom förtätning av befintliga bostadsområden. 
 

18. Västra Götalandsregionen, fastighetsförvaltare för Östra sjukhuset informerar att 
det är angeläget att utvecklingsutrymme förbehålls sjukhusområdet och informerar att 
den tänkta cirkulationsplatsen är sjukhusets huvudsakliga transportväg för alla fordon. 
De är positiva att parkeringen för de nya bostäderna är inom kvartersmark och inte 
belasta sjukhusets parkering. Man påpekar att deras kylanläggning är placerad söder 
om planområdet och orsakar en del ljud och utsläpp av ånga. Anläggningen ägs av Gö-
teborgs energi. Avslutningsvis vill de utrycka oro för störning från helikoptertrafiken 
och hänvisar till flygplatsens yttrande. 

 

Kommentar: Nuvarande korsningen och infart till sjukhuset kommer att förbättras med 
ny cirkulationsplats som i sin tur förbättrar möjligheter för in- och utfart till sjukhuset. 
Bullermätningar på kylanläggningen är utförda, se bullerutredningen.  För maxfallet 
beräknades ljudnivån i beräkningspunkter vid fasad från 23-49 dBA. Riktvärdet för ex-
ternt industribuller under dagtid är 50 dBA vilket därmed beräknats att ej överskridas. 

 

19. Västra Götalandsregionen, flygplatschef informerar att helikopterflygplatsen på 
Östra sjukhuset medför buller till omgivningen och ljudnivåer på 90 dBA maximal ljud-
nivå förekommer under in- och utflygningsytor. Bedömning av frekvensen av landningar 
under överblickbar tid är genomsnitt 1 om dagen, med variation på 0 – 8 flygrörelser 
per dygn (0-4 landningar), mer än en landning kan ske nattetid (kl 06-22). Östra sjuk-
husets nuvarande helikopterflygplats kan i en framtid komma ändras/flyttas inom områ-
det och detta kan komma att innebära att andra in- och utflygningsvägar kommer att 
nyttjas. De förutsätter att nya bostäder förläggs/utförs så att maximal ljudnivå inomhus 
(nattetid) ej överskrider 45 dB(A)maximal ljudnivå.   

   
Kommentar: Yttrande delges till fastighetsägare angående maximala ljudnivåer inom-
hus. Införs bestämmelse att fasad som vetter mot sidan där den ekvivalenta ljudnivån 
utomhus överstiger 60 dBA skall utformas så att den ekvivalenta samt maximala ljudni-
vån med stängda fönster uppfyller ljudklass B enligt svensk standard. 

Sakägare 

Sammanfattning av synpunkter från sakägare 
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Många sakägare och kringboende har yttrat sig om planförslaget.  Av dess är  en del 
underskrifter på förskriven brev resten är särskilda brev. Innehållet i de förskriven och 
särskilda brev skiljer sig inte så mycket åt, i båda fallen anförs klagomål på exploatering 
av platsen och förlust av grönområde, ökad trafik på omkringliggande gatorna, kors-
ningen mellan Östra Torpavägen och Fräntorpsgatan, infart till planområdet, närheten 
till förskola och skola och trafikfaran för barn, Fräntorp är ett enhetligt område med 
anor från 30-tal och att områdets karaktär är värd att bevaras,  

 

För att göra kommentarer överblickbara har de sammanställts i kontorets samlade 
kommentar.   

Kontorets samlade kommentar: 
Planområdet är i mitten på sextiotalet planerad för trafik med stora leden och spårvägen 
på ett avstånd av ca 45 meter från befintlig villabebyggelse. I samband med översikts-
plan för Göteborg ÖP 99 har man ändrat spårvägens streckning söder om Östra Torpa-
vägen och tänkta planområdet föreslagit till mark som på kortsikt ska kunna tas i an-
språk för bebyggelse och bostadsanknuten service. Enligt Översiktsplan 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 september 2000 bedömt att 
i det aktuella planområdet kan rimmas upp mot 60 lägenheter och service med verk-
samheter närmare korsningen (nuvarande Fräntorpsskolan).  

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. Aktuell trafikmätning 
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 percenti-
len 38 km/tim, vilket får betraktas som bra, enligt trafikkontoret.  

Föreslagen infart till planområdet är genom befintlig Grustagsvägen och i korsningen 
med Planthagen. I samband med utförande av infart till planområdet från Grustagsvägen 
kommer man att se över trafiksäkerheten och förbättra gatan. Trafikkontoret har för 
avsikt att brädda Grustagsvägen till 5,5 meter och i varje fall en st. gångbana > 1.7 me-
ter, lämpligen till den norra delen av gatan för att gångväg från Planthagen till skolan 
vara ostörd. Denna gångväg kommer att vara inom trafikområdet. Alla andra utfarter 
från planområdet till Ö Torpavägen eller Fräntorpsgatan skulle innebära mera störningar 
av trafik med tanke på avstånd till befintliga korsningar eller själva ökad antal korsning-
ar på en trafikerad led. Dessutom är det kortast väg från planområdet till stora leder och 
vidare till Göteborgs och Partillecentrum.  

Inom området planeras antal parkeringsplatser enligt gällande parkeringsnormer för 
Göteborg och alla parkeringsplatser skall vara inom planerade fastigheten. Fräntorps 
villabebyggelse som är planerad och byggt i mitten av tretiotalet har genom året med 
tillbyggnation och ombyggnation ganska mycket förändrats.  

Husets utformning, höjd och placering har anpassats till befintlig bebyggelse och är vald 
efter behov för storlek på lägenheter och behöv av hyssar i området. Höjd på föreslagna 
huset som ligger närmare befintliga bostadshus är reducerad med en våning för att de 
anpassas bättre till befintlig bebyggelse. Huset 1 är två våningar (i samrådsförslaget var 
huset A1 tre våningar), huset 2 är tre våningar (i samrådsförslaget var huset B1 tre och 
fyra våningar), huset 3 är tre och fyra våningar (i samrådsförslaget var huset A2 fyra 
våningar) och huset 4 är tre fyra och fem våningar (i samrådsförslaget var huset B2 fyra 
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och fem våningar). Detta minskar skuggning på befintliga byggnader och insyn till dem. 
Bebyggelse i öster är högre och f år stöd i berget som är bakom. 
 

 

 

 

 

Marken inom planområdet som kommer att exploateras innehåller inga speciellt värde-
fulla växter och förlusten av planlagd naturmark är liten. Den föreslagna exploateringen 
upptar en liten del av det stora skogsområdet som finns runtomkring planområdet och 
som har angivits i nya Översiktsplan för Göteborg. Stadsbyggnadskontoret anser samma 
som Park- och naturförvaltningen att ianspråktagen av grön området, som är en mindre 
del av stora skogsområdet är lämpligt och som dessutom är tidigare ianspråktagen och 
planerad för trafikändamål.  

Inom befintlig Fräntorpsskolan finns möjlighet för tillbyggnad utökning av ett antal 
enheter. 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.    

I Fräntorp finns villor, rad- eller kedjehus och saknas lägenheter i alla storlekar och med 
hyss. Blandning av bostadsformer inom området ger möjlighet för de som bor i vilor 
och vill flytta i lägenhet och i samma område att stanna kvar i området. Föreslagna fler-
bostadshus och dess utformning och placering i utkanten av Fräntorp kan anses som en 
komplettering av området som är bebyggt med enbostadshus.  

Bullerutredningen visar att med bullerreducerande åtgärder som bullervall- och plank 
minskas buller från trafik på Ö Torpavägen. Dessutom placering av nya hus kommer att 
reducera buller och vara bullerskydd för befintligt bebyggelse.  
 
 20. Fastighetsägare, Sävenäs 27:17 anser att en liten remsa orörd mark inte är lämp-
ligt att bebyggas med ganska höga hus och att finns gott om mark inom kommun som 
kan bebyggas. Trafiken är alltför tät i området och ny bebyggelse kommer att öka den 
ytterligare och att korsningen mellan Östra Torpavägen och Fräntorpsgatan måste re-
dan nu lösas. Vidare påpekar de närheten till förskola och skola och trafikfaran för 
barn. Fräntorp är ett enhetligt område med anor från 30-tal och att områdets karaktär 
är värd att bevaras och förslagen bebyggelse förändrar denna miljö negativt.       

 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 

 

21. Fastighetsägare,  Sävenäs 27:4 protesterar mot byggnadsplanen av 60 lägenheter i 
4 -5 våningar vid Grustagsvägen. Fastighetsägare anser att Grustagsvägen är redan i 
dag smal och trafikbelastat och att vore katastrofalt för boende på Grustagsvägen och 
Planthagen som är i dag smal med två mötesplatser och många småbarn är ute. Den 
”genuina” egnahemsmiljön blir förstörd samt en del av natur mellan Torpavägen och 
befintliga bostäder. Ökad trafik på omkringliggande gatorna ger högre buller och ut-
släpp från fordon, skapar dålig miljö och i med närheten till skolan blir större olycks-
risker. Fastighetsägare menar att förtätningen inom området redan har varit starkt de 
senaste åren och att smärtgränsen har nåtts och att vägnätet inom området är underdi-
mensionerat och att kommunal trafik på sikt skapar miljöproblem. Ett antal mindre rad- 
eller kedjehus hade varit acceptabla.      
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Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 

 
22. Fastighetsägare, Sävenäs 26:6 ber att man inte förstör Fräntorp och bygga höghus 
vid Grustagsvägen samt respektera de som bor i området. 

 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 

 

23. Fastighetsägare, Sävenäs 26:13 anser att vid varje förändring av bebyggelse, oav-
sett karaktär, behöver man ta hänsyn till omgivningen och detta krävs om det finns ne-
gativ påverkan, avvägning emellan enskilda och allmänna intresse, avvägning emellan 
olika hustyp och höjd samt anser att bebyggelse bör förläggas till platser som redan på 
något sett är exploaterat och undvika att ta delar av grönområde. Vidare följer fastig-
hetsägare samrådshandlingar med flera punkter och anser att är inte acceptabelt på-
verkan på markanvändning, att område präglas av villor med 1-plan och källare istället 
för två våningar, är inte önskvärt att komplettera befintlig bebyggelse med ny bebyggel-
setyp, planen är inte anpassat till bebyggelse och omgivande mark, att gränsen mellan 
Östra sjukhuset och villabebyggelse är i Östra Torpavägen, huset A1 och B1 skimmer 
siktlinjer, föreslagen plan tar befintliga parkeringsplatser på Grustagsvägen och ingen 
hänsyn tas till i dag svårt situation för besöksparkeringar till område, föreslagen hustyp 
är fel på grund av buller som är högre i övre våningar, att skuggning av befintliga hus i 
viss ån är ej acceptabelt, aktuellt mark trädplanterades för ca 30 år för att öka grönom-
råde och att ingen skulle accepter förslaget.   
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
24. Fastighetsägare, Sävenäs 27:14 motsätter sig planförslaget och framför att plane-
ras bullerreducerade åtgärder för de nya husen men inget sägs om konsekvenserna för 
befintliga hus och att deras fastighet är i korsningen Fräntorpsgatan Grustagsvägen 
och vill väta bullernivåer som blir följden av förslaget. Dessutom infarten till nya om-
rådet borde ske söder om transformatorstationen och han vill veta bullerförhållanden 
för hans fastighet med infart från Grustagsvägen och infart söder om transformatorn. 
Avslutningsvis tycker han att det är märkligt att man intill ett gammalt bostadsområde 
planerar en ny infart som i planförslaget.  
Fastighetsägare, Sävenäs 27:14 inkom med kompletterande yttrande och kräver änd-
ring av infart via Grustagsvägen samt ny infart från Ö Torpavägen. Värden av koldiox-
id på Fräntorpsgatan är förhöjda och luften är redan mättad med koldioxid. Han före-
slår att man gör sammanlagt två huskroppar där hus A2 och B2 ligger samt göra par-
kering under huset lika som på Brattåskärrsvägen. Vidare anför fastighetsägare att 
trottoar på Grustagsvägen ligger bra där den är och om trottoar flyttas på norra sidan 
av vägen blir det svårare för de att komma ut och in till deras garage. Sikten blir sämre 
och han skulle bli skyldig att sköta gångbanna och han motsätter si denna kostnad. 
Genomfart trafik på Frentorpgatan bör förbjudas för stora tunga fordon och Parker-
ingar på Grustagsvägen bör vara kvar för de boende. Han anser att Partille kommun 
skulle göra ett eget möte i Sävedalen så att deras boende kan köra en annan väg än på 
Ö Torpavägen.                
   
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan  
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25. Fastighetsägare, Sävenäs 27:18  protesterar mot planen och anser att Fräntorp är 
unik miljö som bör bevaras och att förslagna höghus förstör Fräntorps identitet. Trafi-
ken på gatorna i området är intensiv och farligt för barn samt att har hänt olyckor med 
husdjur. Det är svårt vissa tider att komma ut med bilen på Östra Torpavägen och ytter-
ligare belastning av gator gör saken värre. Buller från järnväg, E 20 och Ö Torpavägen 
är tidvis ganska störande och att buller från Ö Torpavägen dämpas av träden. En ök-
ning av buller skulle kunna ske oms skogen försvinner och att ljudet förstärks mellan 
husväggar och önskar att en bullerutredning görs, om detta skogsparti ersätts av hög-
hus.    
Fastighetsägare för fastigheten Sävenäs 27:18  inkom den 5 maj 2007 med mail där 
de framför bekymmer över den tänkta byggnationen vid Grustagsvägen / Fräntorpsga-
tan och protesterar mot detta. Fräntorp är unikt område med mycket speciell karaktär 
och man bör inte förstöra detta med att bygga flerfamiljshus. Redan i dag är brus från 
Ö Torpavägen som merks tidligt under vinter och sommar när trädet dämpar ljudet och 
vad händer om det skogspartiet ersätts av hus. Trafiken på Ö Torpavägen är tät och 
vissa tider är det svårt att komma ut på den. Även på Fräntorpsgatan är mycket trafik 
samt de som arbetar på Östra Sjukhuset parkerar på gator i området och situations har 
förvärrats det senaste året efter byggnation av nya sjukhusenheten. De vill att både bul-
ler och miljö- /trafiksituation förbättras inte förvärras och Fräntorp får behålla sin uni-
ka karaktär.              
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan. 
 
26. Fastighetsägare,  Sävenäs 27:13 anser inte att bygget som det presenteras i detalj-
plan är lämpligt och lämnar synpunkter. Föreslagna byggnader är för höga, nära och 
inte harmonierar med befintlig bebyggelse som är ett envåningshus med källare. Vid 
placering av byggnaderna har inte tagits hänsyn till befintliga byggnader som är när-
mast planområdet och utsikten från vardagsrum. Grustagsvägen är vägen till skolan för 
många barn, utan trottoar och för liten för at var infart till planområdet. En infart från 
Grustagsvägen innebär ökad trafik på Planthagen som är redan i dag belastad. Trafi-
ken på Fräntorpsgatan har ökat på grund alla nybyggnationer runt om och nya lägen-
heter medför mer trafik. Redan i dag är många som använder Fräntorpsgatan som ut-
fart till Göteborg och till Partille och ökad trafik medför ökat buller i tänkta rondellen 
då tungtrafik kommer att accelerera i uppförsbacken. Fokus borde inte bara ligga på 
nya området utan även till befintlig bebyggelse och konsekvenserna för dem som bor i 
området. Dem anser inte att villabebyggelsen knyts ihop med Östra sjukhuset med fler-
bostadshus och förstår inte hur kontoret menar att närmiljö blir tryggare flerbostads-
hus. Dem framför att man i en undersökning presenterad i svt kommit fram att största 
motsättningar uppkommer i områden med både flerbostadshus och villor då gjordes 
jämförelse i alla tre former. 
Vidare fastighetsägare föreslår vad man kan göra och att ny bebyggelse kan flyttas 
längre upp längs Ö Torpavägen. Eller att man inte bygger hus A1 och B1 och låta mar-
ken förbli vad den är och bygga flera våningar på hus A2 och B2, alternativ inte bygga 
hus A1 och placera B1 där A2 är placerat. Om man vill använda delen av planområdet 
som ligger närmast villor förslår dem att man i enlighet med omgivningen byggs villor, 
radhus eller kedjehus. In-/utfart till nya området flyttas från Grustagsvägen till infart 
vid stigen från Ö Torpavägen eller från infart vid Brattåskärrsvägen med ”en inre väg” 
till området.  
Fastighetsägare inkom med mail att de läste att miljöförvaltningen avråder byggnation 
vid Ö torpavägen – Fräntorpsgatan pga helikopter och hoppas man hittar ur alla 
aspekter lämpligare ställe att förlägga nya bostäder på.  
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Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan. 
 
 
27. Fastighetsägare,  Sävenäs 26:8 är emot planering av höga hus i Fräntorp och att 
dem inte var informerade om ny bebyggelse vid köp av huset. Byggnation vid Grustags-
vägen kommer att komplicera tillvaron för deras barn som är rullstolsburna och måste 
tas till och från förskola och skola. Dessa höga hus kommer att påverka och skugga 
hela området och dem anser att nya huset inte harmonierar med befintliga småhus som 
samt att befintliga hus kommer att få fruktansvärd utsikt från vardagsrum. Med byggna-
tion av nya lägenheter kommer trafiken att öka avsevärt och infart från Grustagsväen, 
som är redan i dag smal, inte är acceptabel. Planthagen som är utan trottoar och Grus-
tagsvägen är vägar till skolan för många barn och redan nu känns farligt. Dem anser 
att de nya som flyttar in i område kommer att välja Planthagen, Grustagsvägn och 
Fräntorpsgatan som kortaste vägar till köpcentra Allum i Partille och i detta fal ökar 
trafiken. Området upplevs väldigt tryggt och de anser att det kommer bli motsätt när det 
bli flera hus.  
Fastighetsägare föreslår att man lägga husen längre upp längs Ö Torpavägen. Ta bort 
hus A1 och B1 och låt den marken förbli vad den är och bygga på hus A2 och B2 eller 
ta bort hus A1 och A2 och flytta hus B1 där A2 är placerat. In- och utfart till område 
kan vara från Ö Torpavägen vid nuvarande gångväg eller från Brattåskärrsvägen med 
en ”inre väg” till området. Vid ett eventuellt bygge kan inte infartsväg för byggmaterial 
och annan tungtrafik ske via Grustagsvägen.          
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
28. Fastighetsägare, Sävenäs 26:5 anser att nya husen som uppförs som kolosser pas-
sar inte in i omgivningen och kommer att förstöra karaktären på egnahemsområde. Inf-
rastrukturen i området klarar inte ökade trycket från kommande bebyggelse och man 
måste bygga ut om Ö Torpavägen för att säkerställa tricket på Fräntorpsgatan, Plant-
hagen som redan nu är trång och trafikerad av anställda vid SU Östra. Nya lägenheter 
medför nya barn och dess behöv för förskola och barnomsorg och att det som finns i 
området är överbelastad. Om man skall bygga på detta område gör det på ett sätt som 
är anpassat till området och inte med 4-5 våningshus som förstör själen i Fräntorp.           
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
29. Fastighetsägare, Sävenäs 28:3  motsätter sig byggnation enligt samrådsförslag och 
anser att man från ursprunglig byggplan, 2-3 våningshus till 3-5 våningar och befintli-
ga hus kommer att vävas av höghus 22 meter från fasad. Trafik och parkering är totalt 
omöjligt att hantera på Fräntorpsgatan redan i dag. Alternativ är stoppa bygget helt, 
flytta husen förbi befintlig bebyggelse och med egen infart från Ö Torpavägen.      
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
30. Fastighetsägare, Sävenäs 27:15 protesterar mot den planerade byggnationen på 
Grustagsvägen och att det avsevärt försämrar boendekvaliteten för dem som bor när-
mast planområdet. Trafiksituationen kommer att bli en fullständig katastrof och infart 
via Grustagsvägen är helt oacceptabelt. Planerade byggnader harmonierar inte med 
området som består av egnahemshus från 30 talet, avviker från befintlig bebyggelse och 
kan inte anses som en naturlig övergång mot sjukhusområdet. Det är för många fakto-
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rer som inte gör det lämpligt att utföras enligt planer och är inte lämpligt med föreslag-
na trafiklösningar och typ av byggnation. Det grönområdet som nu är för tillfället lite 
förstört på grund utfört arbete för ledningar, samt att trädet inte har återställt, fyller sin 
funktion. Nya hus kommer att påverka trafiksituation, säkerhet, total insyn och kommer 
att det känns som att bo mitt i en korsning samtidigt plan innehåller många brister som 
mätningar som inte är aktuella. Fastighetsägare är upprörd efter kontorets åsikter om 
att Grustagsväegen är best för infart, att trafiken inte kommer att bli större problem än 
i dag och att tilltänkta boende kommer att ta andra vägar till service. Boendes åsikter 
borde vara av ganska stor vikt då de bor i området, vet hur trafiken ser idag, inser pro-
blem och säkerhetsriskerna med infarten från Grustagsvägen, inser att ytterligare trafik 
kommer att belasta Fräntorpsgatan, vät vilken väg man tar till affären, kommer att bli 
problem att få plats på dagis och att Grustagsvägen inte är alternativ för ev. byggtrans-
porter. Man skulle ha gjort aktuella mätningar innan man går ut och presenterar ett 
förslag. Beslut om att område är lämpligt för byggnation togs för många år sedan och 
förutsättningarna då är inte samma som i dag. Boende i område lämnade in protester 
mot dessa planer redan våren 2007 och fått veta att det då inte fanns något förslag och 
att det var tidigt att ta hänsyn till dessa punkter. Ändå är det beslutat sedan länge att 
det är lämpligt att bebygga området och att man redan i ÖP99 pratat om att bygga nya 
lägenheter. I samrådsförslagen man inte har noterat några av de synpunkter som läm-
nats med namnlista med över 100 namnunderskrifter.  
Fastighetsägare för fastigheten Sävenäs 27:15 har den 25 maj 2007 inkommit med 
skrivelse och ville framföra synpunkter och oro över planerade bostäder. Att bygga bo-
städer med infart Fräntorpsgatan / Grustagsvägen känns inte som ett tänkbart alterna-
tiv med tanke att vad som har hittills byggt i området och vad som planeras i Björke-
kärr. Redan i dag trafiksituation är inte bra och ändå planerar man att belasta området 
med ännu mer trafik och vad det innebär med ökande avgaser och buller. Den Planera-
de infarten genom Grustagsvägen är inte lämpad för ändamålet på grund av att vägen 
är smal. Tvärs över gatan ligger dagis och skola och kommande plan kommer att på-
verka både miljö och säkerhet för barn och hur kan man lösa tryck på platser som inte 
räcker i dag. Hur har man tänkt lösa parkeringsfrågan, det är stor brist på parkerings-
platser vid Östra Sjukhuset och stor del av personal och besökande parkerar i området. 
Östra Torpavägen är starkt trafikerad i dag och det har märkts betydligt ökning senaste 
åren på grund av ökad antal bostäder och detta påverkar trafik situation runt omkring. 
E 220 är också ett växande problem utan planer att åtgärdas. För de som bor närmast 
planområde kommer miljön att påverkas väsentligt och hur kommer att ser ut skuggning 
av befintliga hus. Hur skulle fungera under byggtiden och tänker man ta ytterligare 
mark i anspråk. Ett bygge som detta innebär ju mycket folk, fordon och övriga maskiner 
och kan inte se var utrymme skulle finnas till detta. Småhusägarna under flera år har 
haft stora problem att få bygga ut sina hus med förklaring att man skall bevara Frän-
torp. Män nu är tillåtet att bygga flerfamiljshus på liten yta utan att detta stör stadsbil-
den. Det finns de som tycker att man skall blanda olika typer av bebyggelse men man 
får ju beakta hur det påverkar den bebyggelse som redan finns. Med tanke på de ökade 
miljöproblem vi har idag så skall man kanske tänka på att det kan vara bra att bevara 
en del av de små grönområden som finns i redan bebyggda områden.                                
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
31. Fastighetsägare, Sävenäs 27:12 främsta synpunkt är att om byggandet av föreslag-
na bostäder genomföras trots att många synpunkter, då bör antal våningar reduceras. 
Detta skulle gynnsamt påverka ett antal faktorer som att mest bullerutsatta lägenheter 
försvinner, skuggning av befintliga byggnader reduceras, trafik in och ut ur område 
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reduceras och gynnsamt påverkar trafikförhållandena speciellt för barn, bättre sam-
klang med intilliggande bebyggelse, förbättrat parkeringssituation.  
Vidare anser de att buller - bullerkällorna tenderar att underskattas medan genomfö-
randet och effekterna av bullerdämpande åtgärder och konstruktioner överskattas samt 
att man inte inkluderad ytterligare bullerkällor( kylanläggningen på andra sidan Ö 
Torpavägen, Sävenäs rangerbangård). Förändringar i trafikmiljö ( rondell, tillfartsväg) 
påverkar trafikförhållandena i området, med att i anslutning till planområde ligger 
Fräntorpsskolan/förskolan, och att förändringar läder till att säkerheten försämras för 
de oskyddade trafikanterna. Vidare undrar de hur rondellens påverkan är på luftmiljö 
vid Fräntorpsskolan/förskolan med aspekt på inbromsning, acceleration, partiklar från 
vägbanan, hur planområdets påverkan är på ljudmiljö i befintlig bebyggelse med en 
eventuell avverkning av vegetation och av föreslagna byggnader. Angående utfartsför-
bud mot Fräntorpsgatan är de starka mot att Planthagen, som är smal gatan, bli enkel-
riktad gatan på grund av konsekvenserna på boende och att trafiken skulle öka. Parker-
ingssituation är redan i dag ansträngt i område och saknas gästparkeringar. Föresla-
gen byggnation reducerar och i värsta fall eliminerar parkeringar på Grustagsvägen. 
Föreslagna byggnader kommer att skugga intilliggande fastigheter. Reducerade antal 
våningar minskar denna negativa effekt för de omkringboende. Samtidigt nya höga 
byggnader är inte i samklang med det befintliga och med reducerade antal våningar i 
de föreslagna byggnaderna skulle planområde harmonisera bättre med befintlig bebyg-
gelse. Det är viktigt att grönska bevaras inom planområdet för att nuvarande kvalitéer-
na bevaras och att större lek ytor planeras. Och i fall att planområdet bebyggas och 
byggnaderna värms med fjärrvärme skulle vara intressant höra om befintlig bebyggelse 
får ansluta sig till fjärrvärmenätet.                     
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
32. Fastighetsägare, Sävenäs 26:9 protesterar angående planerade bostäder. Han an-
ser att trafikmätning är alltför ålderstigen med att Björkekärr och Sävedalen bebyggts 
avsevärt sedan trafikmätningen gjordes och önskar en aktuell trafikmätning.  Han in-
vänder mot den beskrivning i samrådshandlingar av service vid Spåntorget som inne-
håller i dag en servicebutik och pizzeria och att det är felaktig att invånarna i stadsde-
len nyttjar denna plats för service. Invånarna i den östra stadsdelen vänder sig till ser-
vice i Partille kommun. Han är besviken att i samrådshandlingen inte kommenterats 
protestskrivelse som är skickat i april 2007.  Fastighetsägare anför några argument 
som att det krävs ny trafik metning och att byggnader är olämpligt placerade med tanke 
på rådande trafiksituation. Det är inte lämpligt att bygga 3-5 våningshus 22 meter från 
befintliga och att nya his inte harmonierar med befintliga. Det är redan i dag intensiv 
trafik på Fräntorpsgatan samt Ö Torpavägen och ny byggnation skulle öka trafikbelast-
ning genom Fräntorpsgatan och att huvuddelen av handel sker i Partille. Tillfart till 
planerade bostadsområde som är planerad genom Grustagsvägen är oacceptabelt då 
detta är den väg gående barn till skola och förskola använder sig av.  Dessutom skulle 
detta innebära ökad trafikbelastning på smågatorna i området. Tänkta nybyggnader är 
placerade alltför nära befintliga bostäder och den störningen i form av skuggning och 
insyn kan inte accepteras. 
 Vidare fastighetsägare förslår att planerad nybyggnation flytas österut mot nyligen 
uppförda punkthus och att de kan ha flera våningar. Han begär att område söder om 
Grustagsvägen nyttjas endast som grön område eller för parkering. Tillfartsvägen till 
planerade område anslutas från tomtens östra sida eller med en egen infart från Ö Tor-
pavägen. Skulle en byggnation trots allt komma till stånd önskar fastighetsägare att 
denna bebyggelse har färre våningar och att huset placeras längre mot Ö Torpavägen. 
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Och inför en bygggnationsfas yrkar att tillfartsväg till byggnation vara från Ö Torpa-
vägen med hänsyn till skolbarn och befintliga smala gator.   
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
33. Fastighetsägare, Sävenäs 28:6 anser att samrådshandlingarna är gedigna och om-
fattande och att saknas hur det planerade bygget påverkar befintlig bebyggelse och de 
bosatta i området. På grund av förtätning i Östra Björkekärr har trafiken ökat i Frän-
torp och dess närområde och mest på Ö Torpavägen och Fräntorpsgatan under rus-
ningstrafik. Det planerade bygget med andra byggnationer i område till en trafiksitua-
tion som gator inte kan svälja. Eftersom man kan förvänta sig att flertalet nyinflyttade 
kommer att handla på Allum köpcenter föreligger en stor risk för kraftig ökad trafik på 
Fräntorpsgatan, en gata med många barnfamiljer. Han vidare anser att de planerade 
husen kommer att skugga tomterna stora delar av året. Solljuset letar sig i nuläget ge-
nom träden på våren, vilket gör solstudien i samrådshandlingarna något missvisande. I 
detta perspektiv är de nedersta husen det stora problemet och dessa kunde uteslutas 
eller utföras som tvåplanshus. Det planerade bygget förändrar karaktären i område 
från att ha varit en lugn vrå kommer nu trädgårdar och gator exponeras. Det är svårt 
att se att de förslagna husen smälter in i den miljön på ett naturligt sätt. Och den natur-
liga övergången mellan Östra Sjukhuset och villa bebyggelse finns redan ni med lägre 
byggnader vid korsningen. Ny högre bebyggelse på föreslagen plats blir snarare ett 
avbrott sett i vyn från väster. De föreslagna fasaderna stämmer inte bra in i den 30- tals 
miljö med små hus och lägre byggnader med trä fasad skulle smälta in naturligare.      
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
34. Fastighetsägare, Sävenäs 26:11  protesterar mot det planerade byggandet av 4 st. 
flervåningshus. De anser att byggnation av husen kommer att innebära en kraftig ök-
ning av biltrafik i närområdet och då framförallt på Grustagsvägen, vilket innebär 
mycket störning i form av buller och avgaser, medför risk för barn men också att det 
helt enkelt inte passar in med ”höghus” då detta är ett gammalt bostadsområde bestå-
ende av små villor. De föreslår att man bygga ett antal radhus som skulle smälta in i 
området samtidigt som trafikbelastning inte skulle bli så omfattande.     
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
35. Fastighetsägare, Sävenäs 26:14 anser att en utbyggnad av Fräntorpsområdet mås-
te anpassas till områdets karaktär och skala. Denna uppfattning har historiskt också 
varit kommunens uppfattning genom strikta regler för tillbyggnad och därför duger inte 
det förslag till utbyggnad av området som byggnadsnämnden tagit fram. Skälen till det-
ta är att Fräntorpsområdet har två ”portar” in från Ö Torpavägen varav den aktuella 
Fräntorpsgatan utgör tydligaste naturliga fortsättning in i området. En byggnation i 
den skala som föreslås skulle delvis ”stänga” in området som bakom en mur disharmo-
nisk i förhållande till omgivande bebyggelse och fastighetsägare begär nybyggnation i 
området i samma skala som befintliga hus. Däremot ser han inte att nybyggnation i 
större skalan sker i området vid sidan av gamla Fräntorp efter Ö Torpavägen mot Vall-
hammra. Dessutom bör man väga in försämring av boendemiljön som kommer att 
drabba befintlig bebyggelse i form av skuggning och insyn.  
Vidare anser fastighetsägare att trafik till planområdet genom Grustagsvägen är oac-
ceptabel och området måste få en egen infart som måste placeras mellan Ö Torpavägen 
och Grustagsvägen. Eftersom denna fråga handlar om trafiksäkerhet för barn är alla 
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berörda ytterst angelägna om att man inte försämra en redan problematisk skolväg 
samtidigt är en viktigt trivselfråga för alla som har fastigheter i anslutning till Grus-
tagsvägen. Även trafik i stort skulle bli lidande om förslaget genomförs eftersom det 
mesta av daglighandeln till området är riktad mot Sävedalen. Till slut om inlämnade 
synpunkter inte kan tillgodoses inom projektet kräver fastighetsägare att byggnadspro-
jekt i sin helhet läggs ner.   
       
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
36. Fastighetsägare, Sävenäs 27:6 är imponerad av de planerade byggnadernas karak-
tär, material och utformning det kvarstår oro som han har framfört i tidigare skrivelse 
och vill tillfoga några punkter. Han påpekar att i själva verket består hela villabebyg-
gelsen i närområdet (om man undantar gatorna närmast E20) av envåningshus. Visser-
ligen har de flesta husägarna inredda källare och något enstaka hus kan ha fått lov till 
höjd tacknock vid om- eller tillbyggnad och att påstå att området består av tvåvonings-
hus är vilseledande då man bedömer höjden på planerade byggnader som är 22-25 me-
ter från närmaste villorna. Vidare påpekar fastighetsägare vid Spåntorget och Kagge-
ledstorget inte finns (januari 2008) livsmedelbutik och service, brist på lekplatser, 
gång- och cykelväg till Göteborg och Partille. När det gäller bullerberäkning anser 
fastighetsägare att antal fordon med årsmedelvärdet 10 000 fordon är en orimligt låg 
siffra för beräkning samt saknas om antal passager är dagligen eller per timme. Även 
om en rondell skulle förbättra trafiksäkerheten i korsningen Ö Torpavägen – Frän-
torpsgatan skulle ändå trafikintensiteten öka med tillhörande buller, avgaser och längre 
väntetider för dem som kommer till skolan, bostadsområde och Östra Sjukhuset. En stor 
oro är hur den villabebyggelsen kommer att påverkas och att man bör reducera de pla-
nerade byggnaderna med en våning vardera.             
Fastighetsägare inkom den 31 maj 2007 med skrivelse der han framförde oro angående 
planerna angående byggnation mellan Grustagsvägen och Ö Torpavägen. Denna smala 
nu obebyggda markremsa är en grön barriär mellan bostäder och Ö Torpavägen som 
är tillfartsväg för en stor del av boende i Sävedalen och Björkeker samt arbetsplatsen 
Östra Sjukhuset. Området erbjuder inga ströv- eller rekreationsmöjligheter men funge-
rar som skydd vid dygnets trafiktoppar störande trafik. Fräntorps egnahemsområde har 
tillkommit i mitten av 1930 och planerades inte för biltrafiken. Detta innebär att dagens 
husägares fordon orsakar problem på smala gator och brist på parkeringsytor med att 
personal på Östra Sjukhuset utnyttjar Grustagsvägen och Fräntorpsgatan som arbets-
platsparkering. Planerade område är sedan man byggt Östra Sjukhuset kvarleva av 
gamla Smörslottets ängs- och odlingsmarken och med kullen i väst, berget mot Säveda-
len öst, Göteborgsvägen i norr ramar in trädgårdsstad. Trots att de hundratals hus som 
ursprungligen var exakt lika i dag byggts om och till för dagens behöv, ibland kanske 
med mindre estetiskt resultat, utgör de ändå en enastående sammanhållen bebyggelse. 
Den utstrålar lugn, närhet och grönska och måste detta slippa ytterliggare naggning i 
kanten. Etts enare tillskot i området är Fräntorpsgatans förskola/skola som skulle bli 
utsatt för ytterliggare buller och avgaser på grund av trafik från nya lägenheter. Till 
slut anser fastighetsägare att behovet av bostäder är stort men betvivlar att nybyggna-
tion på området skulle vara en lyckad lösning.    
              
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
37. Fastighetsägare, Sävenäs 27:3 protesterar mot; Trafikmätningen som är gammal 
och inte kan godtas som aktuell mätdata; Olägenhet för alla kommer att medföras av 
inkörning till bostäderna via Grustagsvägen; Ökade närtrafiken med medföljande faror 
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för barn samt hälsa och miljö; Försvinnande av naturliga grönska som är skydd mot 
buller från ventilationsanläggningen på Östra Sjukhuset; skador i form av sättningar 
eller fasadsprickor som kan uppstå efter byggarbete i området och kräver att få fasad-
inspektion innan/om arbete påbörjas; Om det medför att vattentrycket mot deras fastig-
heter kommer att öka pga. avrinning från stora asfalterade ytor; HSB:s planer för om-
rådet och detaljplan så vida skiljer sig åt ifråga om utseende, lägenheter och planering.        
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
38. Fräntorps Egnahemsförening, ordförande  har inkommit skrivelse och utrycker de 
närmast boende och Egnahemsförenings ståndpunkter angående planerade bebyggelse. 
Deras grundläggande uppfattning är att nybyggnation i Fräntorp måste anpassas till 
områdets karaktär och skala och kommunens uppfattning angående tillbyggnader och 
förändringar i området. Föreningen begär att kommunen håller fast till tidigare policy 
och finner lösningen för en utbyggnad av området i den anden. Fräntorpsområdet har 
två ”portar” varv det nu aktuella området utgör tidligaste naturliga fortsättning i om-
råde och en byggnation i skala som föreslås skulle delvis ”stänga” in området som 
bakom en mur och kräver nybyggnation i samma skala som befintliga hus. Däremot ser 
de inga hinder att man bygger i större skala med flera våningar i området vid sida av 
gamla Fräntorp mot Sävedalen. De menar att på grund av berget skulle en sådan bygg-
nation naturligt upplevas som anpassad till markförhållandenas egen skala. Dessutom 
bör man väga in försämring av nuvarande boende miljön för befintlig bebyggelse i form 
av ökad skugga och insyn. Egnahemsföreningen anser att föreslagen infart genom 
Grustagsväen är oacceptabel och område måste få en egen infart som kan placeras 
mellan Ö Torpavägen och Grustagsvägen. De anser att befintliga tekniska installatio-
ner inget är hinder och att det är kostnadsfråga. Föreningen är ytterst angelägen om att 
man inte försämra en redan problematisk skolväg för områdets barn. Och till slut om de 
synpunkter som Egnahemsföreningen har lämnat inte kan tillgodoses inom projektets 
ram kräver de att byggnationsprojekt i sin helhet läggs ner.  
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

Övriga 

39. Boende i området har den 27 april 2007 inkommit med namninsamling och prote-
sterar angående planerade bostäder på Fräntorpsgtan/Grustagsvägen. De anser inte 
att det är lämpligt att bebygga detta område med tanke på kommande synpunkter. Tra-
fiksituation är redan i dag problem och har förvärrats avsevärt de senaste åren samt 
påverkan på miljön vad beträffar ökade luftföroreningar, buller, ökad olyckrisk. Par-
kering i området är ett problem som inte är löst och kommer att förvärras. Inte är lämp-
ligt att beblanda småhusområde med större hyreshus vilket starkt kommer att påverka 
områdets karaktär och de ifrågasätter nedbrytningen av det i dag intakta småhusområ-
det. Den tänkta infartsvägen är inte lämpad för den trafik som detta kommer att innebä-
ra. Skola oh dagis kommer att påverkas miljömesigt och är viktigt att tänka på säkerhet 
i korsningen Fräntorpsgatan/Grustagsvägen och trafiken på Fräntorpsgatan. Påverkan 
på dem som har fastigheter närmast planområde. Trafiken på E20 och stadigt ökande 
trafik på Ö Torpavägen. De problem som kommer att uppstå under en ev. byggnation 
med tanke på utrymme, trafik till och från planerade området, förvaring av arbetsmate-
rial och byggnadsbaracker utan at göra stor åverkan på område. Hur mycket man skall 
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tolerera att Björkekärrsområdet belastas med nybyggnation och detta är ju inte det 
enda området man planera att bebygga respektive redan bebyggts. Det gröna området 
som i dag fungerar som ett skydd mot det buller från trafik på Ö Torpavägen är viktigt 
ur miljösynpunkt tas bort.    

Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
40. Fastighetsägare, Sävenäs 27:15 inkom med brev den 30 april 2007 och framför oro 
över de planerade bostäderna vid Grustagsvägen. Fastighetsägare förstår att det är 
attraktivt området och att finns många som är intresserade att bygga högre och få plats 
med många bostäder, men för de som bor här finns gräns för vad ett område klarar av. 
De redan i dag har en trafiksituation som inte är bra och ändå planerar man att belasta 
området med ännu mer trafik och vad det innebär. Infarten från Grustagsvägen är inte 
lämpad för ändamål. Tvär över gatan från planerade område ligger dagis och skola 
och är viktigt att tänka hur påverkas antal platser, miljö och säkerhet för de barn som 
går där? Hur har man tänkt lösa parkeringsfrågan utan att ta ytterligare mark i an-
språk. Östra Torpavägen är starkt trafikerad och det märks ökning av trafik i området. 
Fastighetsägare är orolig för skuggning och undrar om finns någon skuggbild. Hon 
tycker att det var svart att få ändra befintliga huset och att man får beakta hur nya hu-
set påverkar den bebyggelsen som redan finns. Med tanke på ökade miljöproblem vi har 
i dag skall man tänka bevara en del av små grönområdena som finns i befintliga områ-
den.  
        
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
41. Fastighetsägare, Sävenäs 27:18 inkom med mail den 7 maj 2007. De och boende på 
Fräntorpsgatan är bekymrade över den tänkta byggnation och vill protestera mot detta. 
Fräntorp är unik område med mycket speciell karaktär och de undrar hur kommer miljö 
at påverkas? Vad händer om det skogspartiet byggs ersätts av hus? På Östra Torpavä-
gen och Fräntorpsgatan är redan nu för mycket trafik samt at det är problem med par-
kering och att situationen har förvärrats det senaste året. De vill att buller och miljö 
förbättras och inte förvärras.    
      
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
42. Fastighetsägare, Sävenäs 27:6 inkom med brev den 31 maj 2007. Fastighetsägare 
med familj är oroade över planerna att bygga vid Grustagsvägen. Denna smala remsa 
utgår en grön barier mellan Östra Torpavägen och bostäder i Fräntorp amt skyddar 
huset av bullar från ökade trafik på Östra Torpavägen. Fräntorps egnahemsområde var 
inte planerat för biltrafik som har ökat och orsakar problem på områdets smala gator 
samtidigt är brist på parkeringsplatser. Efter utbyggnad av Östra sjukhuset planområ-
det är en markremsa som med övrigt grönt område gränsade till befintlig bebyggelse. 
Trots att befintliga huset har förändrats, byggts om och till, området utgör en enaståen-
de sammanhållen bebyggelse och måtte detta kulturområdet slippa ytterliggare nagg-
ning i kanten. Fräntorps förskola är ett tillskot till området skulle bli utsatt för buller          
 
 
43. Fastighetsägare, Sävenäs 24:8 har inget emot byggnationen som sådan, däremot är 
de oroade över trafiksituation på Fräntorpsgatan som redan i dag är hårt trafikerad 
och få bilar håller hastighetsbegränsningen. Det bor många barn på gatan och de blir 
fler och fler och det är bara tids fråga innan något händer. Hur kommer att bli med 
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ytterligare 40 – 50 lägenheter i området. Något måste göras med trafiksituationen i 
samband med byggnationen. En lösning skulle kunna vara att enkelrikta Fräntorpsga-
tan eller förbjuda genomfart till och Sävedalen.  
   
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
44. Fastighetsägare, Sävenäs 22:8 anmäler protest mot byggande av flervåningshus i 
Fräntorp. 
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
45. Fastighetsägare, Sävenäs 54:4 är en av de boende i Fräntorp som blir drabbade 
om att bygga ”höghus” vid Grustagsvägen. Vid byggnation av Östra Sjukhuset samt 
sjukhusets expansion har de inte varit mot fast ökade biltrafik i området. Nu ska det 
byggas runt om sjukhuset och vägarna och ökade trafiken kan inte tas bort och de som 
lever i området ta all trafik, ambulanser, helikopter, rusningstrafik samt skolan blir 
intryckt av all biltrafik. Detta var nog en av sämsta lösningar sen vägen skulle gå ige-
nom Fräntorp på 80 talet. 
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
46. Fastighetsägare, Sävenäs 41:4  motsätter sig nybyggnation vid Fräntorpsgatan-Ö 
Torpavägen så länge inte Ö Torpavägen anpassad till dagens trafiksituation. I dag kan 
man sto 5 -7 minuter innan man kan köra ut från Tingvalsvägen till Östra sjukhuset och 
Björkekärr och hur ska det blir med ännu fler bilister. Det kan uppstå stort problem när 
det inte finns omkörningsplatser på gatan för utryckningsfordon för att släpa fram akut-
transport till Östra Sjukhuset. Det finns betydligt bättre och sundare ställen att bygga 
nytt på då Fräntorp ligger inbäddat mellan två mycket trafikerade vägar Ö Torpavägen 
och E20.   
 
 Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
47. Fastighetsägare, Sävenäs 17:1  bör i Fräntorp och har förstått att man planerar 
bygga höghus i området och hoppas att detta beslut går att häva. De vill gärna bevara 
området som det är med att höghus förstör deras trevliga område.  
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
48. Fastighetsägare, Sävenäs 51:2  vill framföra protest mot byggnation på Fräntorps-
gatan. Trafik på Ö Torpavägen och vid Fräntorpsskolan är redan nu övertrafikerad och 
det är omöjlig att ta sig ut på väg vid rusningstrafik. Det är redan i dag problem att 
väja när utryckningsfordon är på väg till Östra Sjukhuset. Det går ej att bygga mer bo-
städer om inte vägen förnyas.   
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
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49. Fastighetsägare, Sävenäs 25:15 tycker att det är kul att det satsas på Fräntorp men 
är nervös för trafiken på Fräntorpsgatan som är redan i dag trafikerad och det kommer 
att öka i och med byggnationen. Hur planeras trafiken på Fräntorpsgatan, det kör re-
dan idag mycket lastbilar och personbilar som använder den som genomfartsled. Frän-
torpsgatan skulle spärras av halvvägs, det finns som fastighetsägare ser ingen anled-
ning att man ska få köra igenom. I området bur väldigt många barn och det känns som 
en tidsfråga innan det händer något. Maria tror att många skulle se annorlunda på 
byggnationen om de skulle veta att något görs för att minska trafik på Fräntorpsgatan.    
    
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
50. Fastighetsägare, Sävenäs 53:1 är förvånad att man inte gör någonting åt den hårt 
tunga trafiken på Ö Torpavägen samt undrar varför inte en spårvagnslinje förbi Wall-
hamra torg och en ändhållplats längre ner vid Puketorp. I detta fal kunde man avlasta 
Ö Torpavägen samt att man bygger två rondeller en vid Fräntorpsgatan och andra 
längre upp. Rondelen vid Fräntorpsgatan skulle kunna göras med fem avfarter, varv en 
intill nybyggnationen. Annars trafiken kommer att förstöra hela omgivningen.   
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
51. Fastighetsägare, Sävenäs 25:5 protesterar mot höghus byggandet här i Fräntorp 
med historiska anor från 15 – 1600 talet samt egnahemmen från 1936 och uppmanar att 
man spara något för kommande generation.   
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
52. Fastighetsägare/boende, Sävenäs 20:2 menar att det är säkert många som är upp-
rörda angående HSB- s byggnation och tänker vara en av dem som hoppas att byggan-
det godkänns. Det är en plats i vårt område som stör så få människor som möjligt och 
ändå är en ”död” plats. Vi måste ha bostäder i Göteborg och nästan alla säger säkert 
”Hitta en lämpligare plats” men som vi vet är inte Göteborgs kommun oändligt stor. 
Fastighetsägare menar att det är mest lämpliga platsen och att trafiken på Fräntorps-
gatan lär knappast öka annat än när boende vill öka till Sävedalen i övrigt använder de 
väl Torpvägen för att komma ut på E20. Han menar att det finns tusentals med bostäder 
lokaliserade bredvid 50-vägar i Göteborg utan att man blir påkörd i trafiken. Han ut-
rycker stöd för byggnation och tror att det gör ett uppsving för området och att närbuti-
ker kommer öka omsättningen desto större kundkrets som finns och själv intresserad av 
att bo i fina nya lägenheter.             
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan      
 
 
53. Fastighetsägare, Sävenäs 53:7 protesterar mot ”höghusen ” i Fräntorp och vill ha 
kvar småhusidyllen med grönområden.  
Fastighetsägare vidare skriver om att 1935 Göteborgs stadsfullmäktige beslutade att i 
Fräntorp lägga ett småstugeområde. Över utbyggnad vakade stadsgårdsmästare 
E.A.Wahman som såg över att naturen bevarades i sitt ursprungliga skick och inget av 
det vackra områdets karaktär förstördes. Redan då fans folk som tyckte på framtiden 
och hur viktigt för folk är närheten till natur. Fastighetsägare tycker att det är trevligt 
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med människor som vill bor i Fräntorp och att man bygger med förstånd som 
E.A.Wahman och har två idéer. Första att man bygger de första två hus som enplans-
hus/ radhus, kedjehus eller ta bort de två första hus och bygga efter de två andra hus 
mot Sävedalen.       
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
54. Fastighetsägare, Sävenäs 53:2 starkt protestera mot tilltänkta byggprojekt och 
kommer med följande anledningar. Det känns inte genomtänkt att öka trafiken i så hög 
utsträckning i området kring skola och dagis samt befintliga bostadshus som i sin tur 
skapa mär avgaser och sämre boendemiljö; Det är viktigt att barnen i området kan ta 
sig till varandra på egen hand och; Man bli ännu räddare då den ökade trafik som ett 
bygge skulle medföra och påverka alla gator i Fräntorp; Belastning på skola och dagis 
är i dag så stor i område att alla inte kan få plats och inga planer finns på att bygga ut 
varken skola eller dagis; Om då antalet barn öka i området på kort tid kommer barnen i 
de nybyggda husen att ”ta platsen” i skola och dagis från de nu boende familjerna på 
grund av närhetsprincipen och andra barn hänvisas till Torpaskolan. Vidare fastighets-
ägare anger att värdet på huset i byggets närhet kommer att minska; Den skogsremsan 
som hjälper att dölja den höga trafiken på Ö Torpavägen kommer att försvinna och 
istället kommer höga hus att skugga de närmaste husen och förfula utsikten och trivseln 
i området; Insyn i de befintliga husen och dess trädgårdar kommer att försämra boen-
demiljön för de boende; Under pågående byggtid stora maskiner och buller påverka 
barnen på dagis och skola negativt; Flervåningshus passar dåligt in i stadsbilden i 
Fräntorp när man inte tillåtit stora förändringar för de villaägarna för att bevara ur-
sprungliga Fräntorp; Till slut hon hoppas att kontoret tänker om och väljer att se byg-
get ur alla synvinklar innan man tar slutligt beslut i frågan.                
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
55. Fastighetsägare, Sävenäs 48:12  inkommit med yttrande och anger på grund av 
planerade husens läge är hans bedömning att riskerna för olyckstillbud i trafiken i om-
rådet här av kommer att öka och föreslår att man stoppa planerade ”höghus”. 
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
56. Fastighetsägare, Sävenäs 19:2  vill kraftigt protestera mot planerna att bygga nya 
4-5 våningshus i Fräntorp och att det är oacceptabelt sätt att förändra områdets karak-
tär. Han förutser problem med ökade trafik på Fräntorpsgatan som kommer att störa de 
som bor runt denna gata.  
 
 
57. Fastighetsägare, Sävenäs 51:5 protesterar mot byggplanerna och anger att bör i 
övre Fräntorp och jobbar i Frölunda. För att komma ut med bilen på Ö Torpavägen 
krävs mycket tålamod på grund av belastningen av gatan med bilar, ambulansbilar, 
bussar och lastbilar och undrar vad kommer att bli med yttrligare byggen i Fräntorp. 
Att man fundera bygga flerfamiljshus i ett gammalt småstugeområde är förvånansvärt. 
Fastighetsägare hoppas att man ta hänsyn till miljö och värnar gamla områden i Göte-
borg samt fundera på annan plats att bygga på. Fastighetsägare undrar hur man har 
tänkt på när biltrafiken ökar att de som bor i området ta sig fram på den belastade Ö 
Torpavägen.    
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Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
58. Fastighetsägare, Sävenäs 48:9  protesterar mot planerna att bygga 60 lägenheter i 
4-5 våningshus i Fräntorp som inte passar in i område med enplans egnahemsvillor. 
Byggnation skulle föra med sig mera trafik med buller och avgaser som följd. Området 
är redan utsatt av all trafik och buller från E 20 och SJ:s bangård samt utsläpp från 
Sävenäs sopstation. På andra sidan av området är trafik till Östra Sjukhuset, Björke-
kärr, Vallhamra och Södra Sävedalen. Förövrigt har det de senaste åren i området 
byggts en del nya bostadshusen samt utbyggt Östra Sjukhuset. Ytterliggare bostäder 
innebär ännu mer trafik och redan i dag är vissa tider på dygnet hopplöst att köra ut på 
Ö Torpavägen på grund av all trafik. Fastighetsägare förstår att det behövs flera bo-
städer men inte här.        
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
59. Fastighetsägare, Sävenäs 32:4  bor i Fräntorp sedan 1970 och ber att man se över 
detta projekt med tanke på hur utsatt är område ut trafik och miljö synpunkt.  Området 
är omringat av intensiv trafik på E20 och Ö Torpavägen och trafiken har ökat också 
inom Fräntrop varje år som gått. Det är bekymmer att köra av mot Fräntorp vid Ting-
vallsvägen och att köra av där mot Östra Sjukhuset är omöjligt på grund av trafiken. Att 
nu ytterligare riskera att trafik/miljö situation förvärras är inte försvarbart.  
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
 
60. Fastighetsägare, Sävenäs 56:1 vill stoppa höghusen i Fräntorp. 
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
61. Fastighetsägare, Sävenäs 41:7 finner att Fräntorp trots att täta husbeståndet ligger 
i grönska och att man kan nyttja närområdet och att folk från andra stadsdelar kommer 
till Fräntorp. Området är med sinn fint avvägda plan gott exempel på miljötänkande 
och nära rekreation utan att behöva åka till någon annan plats. Husens är högst två 
våningar och att område på omse sidor av Fräntorpsgatan är enplansvillor. Hur kan 
man bygga 4 och 5 våningshus med kort avstånd till befintligt bebyggelse och orsakar 
skugga över en del hus. Man bör visa omtanke mot dem som bor i område. Det är 
många som har bott här en stor del av livet, byggt och renoverat sitt hus. Man känner 
sig inte väl till mods att ha höga hus och dess fönster nära och insyn från dem, som att 
det inte räcker med en insyn som redan finns i existerande bebyggelse. Man flyttar till 
Fräntorp för att kan titta på skogen runt om och inte känna sig iakttagen och området 
förtjänar bättre öde, som förebild och för människorna som håller det levande. De som 
bor i höghus tycker att det är mysigt att titta ut över Fräntorp med olika hus. Hur my-
sigt är det att titta på en grupp höghus från altanen eller trädgården. På andra ställen 
planterar men skog längs vägarna för att skydda av avgaser och här man vill ta bort 
skogen och växtligheten. Det är plantering av gröna zoner som är viktigt här eftersom 
byggnation i Björkekärr även i Partille kommun medför trafikmängd som inte kan be-
räknas i dag. Det är redan nu mycket trafik på Ö Torpavägen. Den nya trafiksituationen 
vid övre delen av Fräntorpsgatan kommer att ge ännu mer trafik, det är inte mening att 
det ska bli en genomfartsled särskilt som det ligger en skola och förskola utefter vägen..               
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Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 
 
62. Fastighetsägare, Sävenäs 57:3 skarpaste protesterar mot den planerade nybyggna-
tion vid Fräntorpsgatan/Grustagsvägen och anser att den kommer att innebära en be-
tydligt sämre boendemiljö för oss och våra grannar i Fräntorp.   
 
Kommentar: Se ”Kontorets samlade kommentar” ovan 

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 
med förslaget.  
 
Utöver mindre justeringar föreslås följande: 
 
• Lägenheterna är fördelade i fyra förslagna husen där huset 1 är två våningar (i sam-
rådsförslag var i tre våningar och markerad som huset A1). Huset 2 är tre våningar (i 
samrådsförslag var i fyra våningar och markerad som huset B1). Tvåvåningshuset och 
trevåningshuset ger bättre förhållanden för villabebyggelse när det gäller skuggningen 
och utsikt. Huset 3 är tre och fyra våningar (i samrådsförslag var i fyra våningar och 
markerad som huset A2). Och huset 4 är tre fyra och fem våningar (i samrådsförslag var 
i fyra och fem våningar och markerad som huset B2)  

• Infart till planområdet är flyttad mot öster till korsningen mellan Grustagsvägen och 
Planthagen.   
 
• Bullerskydd från Östra Torpavägen är ihop byggt med förslagna carport.  
 
 
 
 

Birgitta Lööf 
Planchef 

Emir Aganovic 
Planarkitekt

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 25(25) 



 
 

 
Datum Diarienummer Sida 
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Samråd för 
BOSTÄDER VID ÖSTRA TORPAVÄGEN -  FRENTORPSGATAN  
inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg 
 
S A M R Å D S K R E T S  
 
KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG M M 
 
Fastighetsnämnden 
Göteborg Energi Fjärrvärme AB 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Göteborg Gatu AB (kdm) 
Idrotts- och föreningsnämnden 
Kretsloppsnämnden 
Kulturnämnden 
Lokalsekretariatet 
Miljönämnden 
Namnberedningen (kdm) 
Park- och naturnämnden 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsnämnden i Härlanda 
Trafiknämnden 
Utbildningsnämnden 
VA-nämnden 
 
STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER ETC 
 
Lantmäterimyndigheten i Göteborg, Söder 
Luftfartsverket 
Länsordningspolisen 
Länsstyrelsen 
Posten Meddelande AB, leveransområde Gbg  
Svenska Kraftnät 
TeliaSonera AB 
Vägverket, Region Väst 
Västtrafik Göteborgsområdet AB (kdm) 
Västra Götalandsregion – Västfastigheter, Distrikt Göteborg 
Partille Kommun 
  
SAKÄGARE 
Se fastighetsförteckning 
 
BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE, HYRESGÄSTER, BOENDE OCH ÖVRIGA 
 
Hyresgästföreningen i Västra Sverige 
Handikappfören. Samarbetsorgan 
HSB Göteborgs  
ABAKO arkitektkontor AB 
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