
 

 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 
2014-01-14 

 

 

§ 23, Dnr 0714/13 

Detaljplan för överdäckning av Götaleden inom stadsdelen Gullbergsvass 

Till behandling företogs ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Gullbergs-
vass. Uppdraget innebär en överdäckning av Götaleden med ca tre kvarter. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 31 
 
Under överläggning i ärendet framförde Tom Heyman (Vägv): Götaleden ingår 
i det statliga vägnätet. Någon åtgärd i form av sänkning och/eller överdäck-
ning finns inte i Trafikverkets budget och finns inte heller i den Nationella 
planen. Ett genomförande ligger rimligen lång fram i tiden – om det ens nå-
gonsin genomförs. Stadsbyggnadskontoret har många mer angelägna projekt 
att arbeta med under den närmaste tiden. 
 
Heyman yrkade avslag på kontorets förslag och 
 
Tina Wallenius (MP) bifall. 
 
Sedan överläggningen förklarats avslutad framställde ordföranden 
propositioner på beslut bifall eller avslag. 
 
Sedan propositionerna besvarats och ordföranden tillkännagett att han funnit 
den sistnämnda vara med övervägande Ja besvarad begärdes omröstning 
vilken verkställdes i enlighet med följande justerade proposition: 
 
”Den som vill att nämnden skall bifalla ärendet röstar Ja den som inte vill 
röstar Nej. Vinner Nej har nämnden beslutat att avslå ärendet” 
 
Vid upprop röstade Kjell Björkqvist (FP), Marie Lindén (V), tjänstgörande 
ersättaren Anna Wibring (M), Tina Wallenius (MP), Axel Josefson (M), Ann-
Louise Hulter (S), Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Heyman 
röstade Nej. 
 

Då omröstningen utfallit med åtta Ja och ett Nej hade nämnden beslutat: 
 
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för överdäckning med 



 

 

kvartersbebyggelse av Götaleden för sträckan Stadstjänaregatan och 
Kämpegatan inom stadsdelen Gullbergsvass. 

 
Heyman reserverade sig mot beslutet. 
 
 
 
 

Vid protokollet 

 
 
 
Agnetha Carlsson 
 
 
  



 

 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2015-06-
17 

 

Samråd om Detaljplan för överdäckning av Götaleden inom stadsdelen 
Gullbergsvass  

§ 262, 0714/13 

Ovan nämna detaljplan inom stadsdelen Gullbergsvass behandlades.  
Syftet är att genom en sänkning av Götaleden i tunnel möjliggöra för ny 
stadsbebyggelse ovanpå leden mellan Stadstjänaregatan och Torsgatan. 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 41 

Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att genomföra samråd om detaljplan för överdäckning av Götaleden inom 
stadsdelen Gullbergsvass. 
 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Agnetha Carlsson 
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Granskning av detaljplan för överdäckning av 
Götaleden inom stadsdelen Gullbergsvass 
§ 604, 0714/13 
Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Gullbergsvass behandlades. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

(MP) (S) (V) ingav en skrivelse: 

 

”Yrkande bilaga 15 

 

Byggnadsnämnden beslöt i enlighet med yrkandet: 

 

 att i det fortsatta planarbetet arbeta in planbestämmelser som säkerställer 
attraktiviteten och tryggheten för de som går och cyklar på Stadstjänaregatan 
 
att låta granska detaljplan för överdäckning av Götaleden inom stadsdelen 
Gullbergsvass. 

 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2017-11-28 

Sekreterare 
Agnetha Carlsson 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Yrkande MP, S, V 

Byggnadsnämnden 

Ärende 50, Dnr 0714/13 

 

 

Yrkande om detaljplan vid Götaleden 

 

Kvarter A har en fasad som ansluter till Hisingsbron och är därmed en 

nyckelpunkt i stråket som förbinder Hisingen och fastlandets centrala delar. För 

att det ska vara attraktivt och tryggt att gå eller cykla över Hisingsbron behöver 

alla anslutande byggnader ha fasader som stärker en positiv gatumiljö. Vi ser att 

det finns sådana intentioner, men saknar planbestämmelser som säkerställer 

nödvändiga kvaliteter.  

 

Byggnadsnämnden föreslås besluta: 

Att  i det fortsatta planarbetet arbeta in planbestämmelser som 

säkerställer attraktiviteten och tryggheten för de som går och cyklar 

på Stadstjänaregatan. 

 

Att  i övrigt bifalla förslagen från tjänsteutlåtandet. 
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