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Planprocessen
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möjligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framföras.
När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detaljerat i program.

Information
Planarbetet startade 2017-01-17
Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande.
Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000
finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.
Information om planförslaget lämnas av:
Susanne Lager, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 19 08
Inger Bergström, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 19 48
Hans Johansson, Fastighetskontoret, tfn 031-368 09 69
Henrik Rönnqvist, Trafikkontoret, tfn 0703-73 83 18
Samrådstid: 11 april – 22 maj 2018
Samrådstid miljökonsekvensbeskrivning 2 maj - 22 maj 2018.

Bild framsida:
Vinnande bidraget i designtävlingen av UNStudio & Kjellgren Kaminsky Architecture
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Planhandling
Samråd
Datum: 2018-03-20
Diarienummer SBK: 0742/16
Handläggare SBK Susanne Lager
Tel: 031-368 19 08
fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se

Diarienummer FK: 8345/16
Handläggare FK Hans Johansson
Tel: 031-368 09 69
fornamn.efternamn@fastighet.goteborg.se

Detaljplan för Linbana mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen (station och torn)
inom stadsdelarna Brämaregården och Rambergsstaden i Göteborg
Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).

Diarienummer SBK: 0728/17
Handläggare SBK Susanne Lager
Tel: 031-368 19 08
fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se

Diarienummer FK: 8345/16
Handläggare FK Hans Johansson
Tel: 031-368 09 69
fornamn.efternamn@fastighet.goteborg.se

Ändring av detaljplaner för Linbana mellan Västra Ramberget och
Wieselgrensplatsen, (linan)
inom stadsdelarna Brämaregården och Rambergsstaden i Göteborg
Ändringarna är upprättade med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).

Planbeskrivning
Linbanan:
I den dialog som Göteborg & Co genomförde 2009 för att få fram förslag till projekt
för stadens 400 årsjubileum inkom ett medborgarförslag om en linbana. Förslaget
ledde till att trafikkontoret under hösten 2013 genomförde en förstudie om linbanor
som alternativ kollektivtrafik i Göteborg, både som ett underlag till jubileumsplanen
för stadens 400-årsfirande och till stadens miljöprogram. Förstudien ledde fram till
bedömningen att ”de sammantagna fördelarna med ett linbanesystem är så stora att
en välplacerad linje bör kunna medföra stora fördelar för många vardagsresenärer till
en relativt liten kostnad för samhället. Vi rekommenderar därför att beslut tas om att
fortsätta att fördjupa utredandet om linbanor i Göteborg”.
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Trafikkontorets vidare arbete tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västtrafik visade på en mycket positiv omflyttning inom kollektivtrafiken till följd av
uppförande av linbanor, samt i flera fall mycket stora restidsvinster. Trafikkontoret
genomförde 2016 en åtgärdsvalsstudie för att lokalisera den effektivaste och mest
samhällsnyttiga sträckningen för en första linbana i Göteborg. Trafiknämnden fick
2016-11-10 i uppdrag av Kommunfullmäktige att planera för en första stomlinbana i
Göteborg. Byggnadsnämnden beslutade 2017-01-17 på Trafiknämndens begäran att
upprätta detaljplaner för linbana från Järntorget till Lindholmen, Västra Ramberget
och Wieselgrensplatsen.

Resan från Järntorget till Wieselgrensplatsen kommer ta cirka 12 minuter med en
medelhastighet på 22 km/h mellan stationerna. Gondolerna planeras att avgå var 45:e
sekund och stannar för av- och påstigning vid varje station. Varje gondol kan ta 25
personer och även cyklar, barnvagnar och rullstolar kan tas med. Linbanans kapacitet
kommer vara 2000 - 3000 resenärer per timme och riktning, vilket motsvarar en spårvagnslinje i 6-minuters trafik. Av komfort- och tillförlitlighetsskäl planeras linbanan
som ett vindstabilt system med två fasta bärkablar och en dragkabel i mitten. Det trekabliga systemet innebär att linbanan kan vara i drift i vädersituationer upp till 27-28
m/s.
Trafikkontoret har i samarbete med Sveriges Arkitekter anordnat en tävling för linbanans utformning. Vinnande förslag bifogas och kommer bearbetas och inarbetas i
kommande granskningshandling.
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Linbanans detaljplaner:
Detaljplanerna för Linbanan är uppdelade i fyra delsträckor innehållande station, torn
och lina. Delsträckan Järntorget – kajkant Göta älv ingår i detaljplan för Blandad
stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m. fl. (dnr 0402/13) som godkändes i BN 201801-06. Övriga tre delsträckor följer inbördes samma tidplan (Samråd 2:a kvartalet
och Granskning 4:e kvartalet 2018 samt Antagande 2:a kvartalet 2019).

Aktuell handling beskriver planer för inringad delsträcka.
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Motivet till uppdelningen i delsträckor är att:
•

Öka effektivitet i planprocessen.

•

Möjliggöra etapputbyggnad även om det inte är huvudalternativet.

•

Det finns väsentligt olika förutsättningar för delsträckorna och stationslägena.

De tre aktuella delsträckorna regleras i vardera två detaljplaner:
•

Detaljplan för linbanans station och torn samt områden utan plan

•

Ändring av detaljplaner ger planstöd för linan i alla underliggande detaljplaner

Ändring av detaljplaner ger planstöd för inrättandet av officialservitut för linans och
gondolernas fysiska behov samt för omgivande säkerhetszon. Servitutet har en fast
sektion och följer linans varierande höjd. Längdsektion redovisas i respektive plan.

Tvärsektion genom servitut för lina och gondoler
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Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar Detaljplan för linbana (station och torn):
• Planbeskrivning (denna handling)
• Plankarta med bestämmelser
Övriga handlingar för Detaljplan för linbana:
• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet)
• Illustrationsritning
• Grundkarta
Planhandlingar för Ändring av detaljplaner för linbana (linan):
• Planbeskrivning (denna handling)
• Tillägg till plankartor med bestämmelser
Övriga handlingar för Ändring av detaljplaner för linbana:
• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet)
• Grundkarta
Utredningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PM Riskhantering Trafikkontoret 2017-10-31
Riskinventering Linbana, Pontarius 2017-10-25
Riskbedömning för Linbana, WSP, 2017-10-23
Brandutredning av byggnader längs linbana, FSD 2017-11-17
Bullerutredning, Sweco 2017-11-20, Rev. 2018-02-28
Stomljud och vibrationspåverkan ”lila linje”, ÅF 2017-10-27
Dagvattenutredning, Ramböll 2017-11-02
Geoteknisk och bergtekniskt utlåtande, Planområde 1, Fastighetskontoret 201710-30
Markmiljö, Fastighetskontoret 2017-10-27
Linbana Konsekvenser på fåglar och fladdermöss, Calluna AB 2017-05-29
Skuggstudie SBK 2018-02-15, rev. 2018-03-27
Yttrande Hinderremiss FM 2017-Försvarsmakten 2018-02-12
Projekttävling juryutlåtande 2018-02-08
Miljökonsekvensbeskrivning (färdigställs under maj 2018)
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Sammanfattning
Arbetet med detaljplaner för en linbana i Göteborg är ett led i det långsiktiga arbetet
med att förbättra och effektivisera kollektivtrafiken i staden. Linbanan kommer att utgöra en ny förbindelse över älven, Hamnbanan och Lundbyleden och binder samman
tre utvecklingsområden i staden. Den föreslagna sträckningen innebär också att linbanan på ett nytt sätt knyter ihop stadsdelar med olika karaktär och socioekonomisk
sammansättning.
Detaljplan (dnr 0742/16) omfattar delsträckan Västra Ramberget - Wieselgrensplatsen med station Wieselgrensplatsen och tornplacering E och F.
Ändring av detaljplaner (dnr 0728/17) för samma delsträcka möjliggör övrig linjedragning mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen, där tillägg görs till samtliga gällande detaljplaner som berörs.

Planens syfte och förutsättningar
Detaljplanen och Ändringarna av detaljplanerna ska göra det möjligt att bygga en linbana med station och torn mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen. Linbanan ska stärka kollektivtrafiken och bidra till ett ändrat resmönster och ett hållbart och
yteffektivt resande.
Linbanan ska bli en integrerad del av stomkollektivtrafiken i Göteborg och utgöra en
tvärlänk som på ett innovativt och resurseffektivt sätt möjliggör en tätare och mer
sammankopplad stad med ny koppling över älven. Planerna för en linbana går väl i
linje med Göteborgs Stads mål om att bygga samman staden över älven samt att
komma närmare vattnet.

Planens innebörd och genomförande
Detaljplanen medger en linbana med en station och två torn mellan Västra Ramberget
och Wieselgrensplatsen. Stationen ska utformas och tillgängliggöras så att den blir en
smidig bytes- och målpunkt i kollektivtrafiken. Inom planområdet för stationerna ska
station, resenärsservice samt torgyta med möjlighet till angöring ingå. För stationen
vid Västra Ramberget ingår dessutom en depå för gondolerna. Utformningen ska bidra till en effektiv, trygg och attraktiv hållplats som gynnar stadslivet och stärker området runt omkring.
Inom planområdena för tornen E och F ska förutom torn även erforderlig trafikstruktur ingå.
Ändring av detaljplaner ska möjliggöra att en lina för gondolerna får passera mellan
station och torn. Berörda underliggande detaljplaner erhåller ett tillägg till planbestämmelserna som medger att linan kan passera området
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Överväganden och konsekvenser
Behovsbedömning
Kommunen har gjort en samlad behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken (MB) 6 kap. 11 § för alla de detaljplaner och ändringar av detaljplaner som
krävs längs med linbanans sträckning. Kommunen har bedömt att ett genomförande
av detaljplanerna för linbana längs sträckan Järntorget till Wieselgrensplatsen kan
komma att medföra betydande miljöpåverkan, främst avseende kulturmiljön. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, håller på att tas fram och läggs ut på stadens hemsida för samråd 2 maj 2018.
Riksintressen
Stationen vid Västra Ramberget ligger inom område som är utpekat som riksintresse
för kommunikation – järnväg. Riksintresset möjliggör en framtida flytt av Hamnbanan och Lundbyleden.
Säve flygplats utgör riksintresse för luftfart. Torn och linor inom samtliga planer bedöms inte påverka riksintresset utifrån genomförd hindersprövning.
Sociala konsekvenser
Linbanan kommer att binda samman staden bättre än idag dåden kompletterar kollektivtrafiknätet med en direktkoppling mellan, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen. På en övergripande nivå bidrar linbanan till att överbrygga inte en utan flera av
de stora öst-västliga barriärer som bidrar till den fysiska segregationen mellan centrala Göteborg, norra älvstranden och centrala Hisingen.

Överensstämmelse med översiktsplanen
Detaljplanen och Ändring av detaljplaner överensstämmer med översiktsplanen.

Göteborgs Stad, Planhandling
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Planens syfte och förutsättningar
Inledning
Syfte
Detaljplanen för Linbanan mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen (torn
och station) ska möjliggöra byggnation av en station på Wieselgrensplatsen och två
torn E och F. Stationerna ska utformas med resenärsservice, angöring och erforderligt
antal cykelparkeringar och erbjuda en smidig bytes- och målpunkt i kollektivtrafiken.
Linbanan ska bli en integrerad del av stomkollektivtrafiken i Göteborg och utgöra en
tvärlänk som på ett innovativt och resurseffektivt sätt möjliggör en tätare och mer
sammankopplad stad med ny koppling över älven. Planerna för en linbana går väl i
linje med Stadens mål om att bygga samman staden över älven samt att komma närmare vattnet.
Ändringar av detaljplaner ska möjliggöra att en lina för gondoler får passera mellan
stationerna vid Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen. Berörda underliggande detaljplaner erhåller ett tillägg till planbestämmelserna som medger att linan kan passera
området.

Läge, areal och markägoförhållanden
Detaljplanen
Planområdet för stationen på Wieselgrensplatsen är beläget i anslutning till spårvagnshållplatsen Wieselgrensplatsen ca 2,5 kilometer fågelvägen nordväst om Göteborgs centrum. Planområdet för stationen och omgivande ytor omfattar ca 4850 kvm.
Marken ägs av Göteborgs stad.
Planområdet omfattar även två byggrätter för linbanetorn längs med Inlandsgatan. Det
södra tornläget föreslås i anslutning till parkeringen som är belägen längs med Inlandsgatan och strax norr om rondellen Gropegårdsgatan-Inlandsgatan. Det norra
tornläget föreslås placeras söder om McDonalds vid Wieselgrensplatsen. Planområdet
för det södra tornläget (torn E) omfattar ca 4500 kvm. Marken ägs av Göteborgs stad.
Planområdet för det norra tornläget (torn F) omfattar ca 3850 kvm. Marken ägs av bostadsbolaget.
Den nya detaljplanen omfattar även en fastighet som hittills använts av en bensinstation. Denna del av planområdet omfattar ca 2200 kvm. Marken ägs av Göteborgs stad
och har upplåtits med arrende.
Ändring av detaljplaner
Planområdet omfattar linans sträckning mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen. Linan går från stationen på västra Ramberget längs med Inlandsgatan och avslutas vid plangränsen för stationen som föreslås anläggas i anslutning till den befintliga spårvagnshållplatsen vid Wieselgrensplatsen.
Planområdet är 122 meter brett. Korridorernas utbredning i höjdled varierar utefter linan, beroende på det skyddsavstånd som krävs för befintlig bebyggelse och byggrätter.
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Figur 1. Planområde för ändring av detaljplan och ny detaljplan samlat. Ny detaljplan föreslås för station och
torn vilka är de blåa ytorna. Övriga ytor inom planområdet som är markerat med grön färg ingår i detaljplanen
som är en ändring av de underliggande detaljplanerna.

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen.
Kommunen har med arrende upplåtit delar av planområdet, se rubriken ”Avtal”.

Planförhållanden
Översiktsplanen
Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger att transportsystemet bör byggas ut
med nya länkar, och att nya förbindelser över älven behöver utvecklas för att knyta
ihop stadens delar. Genom en utbyggnad av kollektivtrafiken kan god tillgänglighet
skapas. I översiktsplanen finns det utpekat ett markreservat för kollektivtrafik mellan
Lindholmen norröver till Lundby för koppling till Hjalmar Brantingsgatan via Gropegårdsgatan.
Säve flygplats utgör riksintresse för luftfart. Torn och linor inom samtliga planer bedöms inte påverka riksintresset utifrån genomförd hindersprövning.
Gällande detaljplaner
De detaljplaner och stadsplaner som påverkas av förslaget till ny detaljplan/tillägg till
detaljplaner listas i bilaga 1. Där sammanfattas syfte och reglering inom berört område sorterat efter laga kraftdatum. Planerna betecknas 1480-II-xxxx. I kartan nedan
är de angivna med sina fyra sista siffror. Genomförandetiden har gått ut för samtliga
planer.
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Figur 2 Planändringens påverkan på gällande stads- och detaljplaner för sträckan Västra Ramberget-Wieselgrensplatsen. Se vidare bilaga 1.

Pågående planering
Vid Wieselgrensplatsen samt för Hjalmar Brantingsgatan finns två olika detaljplaneprogram, Program för Wieselgrensplatsen dnr 0718/10 och Program för Arena, bostäder mm vid Rambergsvallen dnr 08/0927.
I Program för Arena, bostäder m.m. vid Rambergsvallen är de ytor där stationen samt
det norra tornet föreslås utpekade som utredningsområde för bostäder. Stationsbyggnadens placering stämmer till viss del överens med programmet då den yta där stationsbyggnaden nu föreslås är utpekad som ett nytt kollektivtrafiktorg. Däremot innehåller inte programmet en framtida linbanestation då det upprättades innan linbanan
var aktuell.
Under 2017 påbörjades ett nytt programarbete för Wieselgrensplatsen där syftet är att
analysera hur olika föreslagna lägen för linbanestation påverkar området, föreslå en
ny utformning av torget då sjukhuset flyttar samt avväga de olika förslag som finns
för framtida trafiklösning vid Hjalmar Brantingsgatan.
I närområdet pågår planarbete för Volvo Lundby. Planavgränsningen mellan detaljplanen för Volvo Lundby samt linbanesträckningen stäms av löpande.
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Mark, vegetation och fauna
Marken omkring planområdet utgörs av flack dalbotten som stiger svagt söder- och
österut mot foten av Ramberget. Marken är i huvudsak bebyggd med centrumanläggning, bostadsbebyggelse och idrotts och fritidsanläggningar samt stora gator och trafikleder med inslag av mindre planteringar och impedimentsytor. I anslutning till Inlandsgatan finns öppna ytor som gränsar till Ramberget och Kiellers park.
Trädrader öster om Inlandsgatan i anslutning till det norra tornläget samt i vändslingan
vid hållplatsen Wieselgrensplatsen kan komma att påverkas av planerat torn respektive
station och kan omfattas av biotopskydd (Allé).
Geoteknik

Ett geotekniskt och bergtekniskt utlåtande tagits fram (Fastighetskontoret 2017-1030). Tidigare utförda geotekniska undersökningar visar att området vid stationen vid
Wieselgrensplatsen söder om torget mellan Hjalmar Brantingsgatan och spårvägen
har jorddjup mellan ca 15–20 m (kan lokalt vara större). Jordlagren utgörs överst av
fyllningsjord och torrskorpelera som underlagras av lera med en varierande mäktighet
av 11–20 m, med en ökande mäktighet mot nordost. Leran vilar på ett friktionsjordslager på berg med en varierande mäktighet. Generellt bedöms leran vara svagt överkonsoliderad – normalkonsoliderad. Inom de västra delarna av torgytan har jorddjup
mellan 22–42 m uppmätts och har här en liknande jordlagersprofil som för den södra delen.

Gatubolaget utförde 2002-04-04 en inventering och bedömning av stabilitet av slänter
ned mot den nedsänkta spårvagnshållplatsen. I rapporten framkommer vissa problem
med både stabilitetsförhållandena och sättningar för hela nedsänkningsområdet. Det
har i denna rapport inte utretts om eller eventuellt vilka förstärkningsåtgärder som kan
ha utförts. I samband med detaljprojekteringen av den nya linbanestationen måste stabilitetsförhållandena utredas i detalj för nedsänkningsområdet/trafikplatsen. Eventuellt kan det komma att krävas förstärknings- och stabilitetshöjande åtgärder för hela
eller delar av befintlig trafikplats.
För de båda tornen vid Inlandsgatan visar tidigare utförda geotekniska undersökningar på små jorddjup med upp till några meters mäktighet utmed Inlandsgatans
östra del. Närmast berget utgörs jordlagren av friktionsjord som åt väster övergår till
lera som till stora delar överlagras av fyllnadsjord. Jordlagrens mäktighet ökar successivt åt väster till> 20 m. Utmed Inlandsgatan bedöms risken som stor för att släntberg
kan förekomma under jordlagren.
Både Inlandsgatan samt omgivande mark är plan. Inga stabilitetsproblem föreligger.
Grundvatten

Grundvattnets uppmätta nivå vid stationsläget var 2002 ca 1,2 meter under markytan.
Markmiljö

En översiktlig bedömning av föroreningssituationen längs hela linbanans sträckning
har gjorts av fastighetskontoret. Ytterligare utredningar kommer att genomföras innan
detaljplanerna går ut på granskning och kommer då att presenteras som separata handlingar.
Göteborgs Stad, Planhandling
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Stora delar av föreslagen sträckning passerar områden som är mer eller mindre förorenade. Kontoret bedömer att marksanering inte behöver genomföras för att minska riskerna för människors hälsa eller för miljön.
Den befintliga bensinstationen inom Rambergsstaden 71:1 föreslås rivas. I samband
med markarbeten har föroreningar upptäckts inom fastigheten och bara delvis åtgärdats. När anläggningen läggs ner kommer marken att saneras.
Fågelliv

Rapporten Linbana – Konsekvenser på fåglar och fladdermöss (Calluna, 2017-05-29)
har tagits fram för linans sträckning. Rapporten konstaterar att det på Ramberget har
observerats flera för regionen vanligt förekommande fågelarter, men även mer sällsynta arter förekommer i området periodvis, exempelvis gröngöling och mindre hackspett. Det finns inga observationer av fladdermöss från området.

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Strax söder om stationsområdet
vid korsningen mellan Hjalmar Brantingsleden och Inlandsgatan finns en fyndplats
för slagen flinta som bedöms som övrig kulturhistorisk lämning i kategorin som
boplatser och visten (RAÄ Lundby 186:1). Tidigare har man även funnit borr, skärva
och flinta. Terrängen är numer helt omändrad på grund av trafikstruktur och bebyggelse. Vid Virvelvindsgatan finns ytterligare en fyndplats för slagen (RAÄ Lundby
185:1). Anteckningar om fynden är daterade 1973. Tidigare fynd utgörs av kniv av
flinta. Området är numer bebyggt med höghus.
I sluttningen upp mot Ramberget söder om Rambergsvägen står en minnessten till
åminnelse av en donation ur Charles Felix Lindbergs minnesfond som möjliggjorde
att parken kunde utvidgas åt detta håll under nittonhundratalets början.
Detaljplanen bedöms inte påverka fyndplatser eller minnesmärket. Fynden är borttagna sedan tidigare och platserna ligger inom bebyggd miljö. Linbanan och dess konstruktioner ligger på betryggande avstånd och påverkar inte minnesstenen eller möjligheten att uppleva den.
Kulturhistoria
Det finns ingen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom planområdena för station
och torn. Wieselgrensplatsen strax norr om stationsläget omnämns i Göteborgs stads
bevarandeprogram Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Göteborg, del 3 som behandlar bebyggelse som tillkommit under perioden 1955-1975. I motiveringen sägs
att Wieselgrensplatsen ”påminner om större svenska städers gågata och har en storstadsmix av butiker. Platsen är karaktäristisk och har såväl miljömässiga som stadsbildsmässiga kvaliteter. Centrumet har originalinslag som berättar om tidens dekorativa stil och utformning.”
I samma handling nämns även det tidigare bostadshotellet inom kvarteret Fåraherden
(Rambergsstaden 9:10-16) som bebyggelse med en speciell bostadssocial historia och
ett exempel på tjänstebostäder för industriarbetare.
Rambergskyrkan och Bjurslättsskolan, ca 300 m sydost respektive norr om planområdet, omnämns i bevarandeprogrammet som värdefulla exempel på sin byggnadstyp
och tidsperiod.
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Befintlig bebyggelse i och kring planområdet
Detaljplanen
Planområdet för station och torn består av fyra delområden. Det nordligaste delområdet omfattar byggrätten för stationen och är beläget i anslutning till spårvagnshållplatsen Wieselgrensplatsen. Söder om Hjalmar Brantingsleden omfattar planen även område med en befintlig bensinstation samt två delområden längs Inlandsgatan avsedda
för placering av linbanetorn.
Det föreslagna stationsområdet utgörs av slänter ner mot den lågt placerade hållplatsen och i den östra delen av en bred viadukt som korsar den nedsänkta spårvägen och
binder samman norra sidan av Hjalmar Brantingsleden med den södra. Väntkuren på
norra sidan om spåren ingår i planområdet.

Figur 3. Vy över planområdet för stationen.

Bebyggelsen inom Rambergsstaden 71:1 består av en bensinstation i form av en enkel
vit plåtbyggnad och ett skärmtak över ytan med bensinpumpar. Förutom drivmedelsförsäljning finns kiosk biltvätt och biluthyrning inom området. Avsikten är att verksamheten ska avvecklas.
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Figur 4. Befintlig bensinstation.

I övrigt saknas bebyggelse inom planområdet för station och torn. Delområdena för
tornlägena är placerade på ytor där inte finns någon befintlig bebyggelse.

Figur 5. Föreslaget område för det norra tornet (torn F).

Figur 6. Föreslaget område för det södra tornet (torn E).

Göteborgs Stad, Planhandling

17 (59)

Ändring av detaljplaner Inom området utgörs bebyggelse norrifrån av följande:
Fyra punkthus längs Virvelvindsgatan inklusive komplementbyggnader för parkering.
Byggnaderna ligger utplacerade i sluttningen upp mot Ramberget och är i 12 våningar
med fasader av skrivmaterial i ljusgrått och orange med inbyggda balkonger. Det
nordligaste punkthuset har en verkstadslokal i markplan.

Figur 7. Punkthusen längs Virvelvindsgatan.

Väster om Inlandsgatas norra den ligger en McDonalds-restaurang inom Rambergsstaden 71:2 och 71:3 samt det sydöstra hörnet av Rambergsvallen (Bravida Arena)

Figur 8. McDonalds-restaurangen.

Längre söderut omfattas Inlandsgatan av bostadsbebyggelse på ömse sidor om gatan.
Bebyggelsen utgörs av två- eller trevånings bostadshus i kvartersstruktur med ljusa
träfasader. Längst söderut finns även det ena de två högre skivhusen inom kvarteret
Fåraherden.
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Figur 9. Vy söderut längs Inlandsgatan.

Förhållandet mellan höjden på linan och befintlig bebyggelse och byggrätter förklaras
närmare på sektionen som finns på plankartan.
Planområdets omgivningar utgörs i norr av centrumtorget Wiselgrensplatsen som
idag är ett levande torg i centrala Lundby. Torget omgärdas av blandad bebyggelse
med bostäder, handel, servicefunktioner och arbetsplatser.
Söder om torgytan ligger ett centrumhus med karakteristisk kopparklädsel i den övre
våningen och ett ännu fungerande klockspel. Huset inrymmer bland annat livsmedelsaffär, restaurang och bowlinghall. I samma byggnadsvolym ligger Lundby sjukhus,
också det kopparklätt med fält i 1970-talsorange.

Figur 10. Centrumbyggnaden vid Wieselgrensplatsen norr om den föreslagna stationen

Norr om själva torget reser sig bostadslängor i åtta våningar med putsade fasader och
pulpettak. Även här finns butiker i bottenvåningen och en våning som används för läkarmottagningar och kontor.
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Torgets västra del, väster om Wieselgrensgatan, domineras av en stor låg hallbyggnad
som tidigare inrymt Hisingens bibliotek men som idag används för livsmedelsförsäljning.
Söder om Wieselgrensplatsen ligger Hjalmar Brantingsleden, en bred trafikzon med
lokalkörbana, två körfält i vardera riktningen och planskilda spårvagnsspår samt
vändslinga. De nedsänkta spårvagnsspåren förbinds med Wieselgrensplatsen och även
med bostadsbebyggelsen söder om spåren via gångtunnlar under körfälten.

Figur 11. Wieselgrensplatsens spårvagnshållplats.

Söder om Hjalmar Brantingsleden ligger höga skivhus och punkthus för bostadsändamål längs Virvelvindsgatan..
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Sociala förutsättningar
I arbetet med detaljplanerna för linbanan har ett antal workshops genomförts med stadens förvaltningar för att inventera förutsättningarna för linbanan ur ett socialt perspektiv, analysera relevanta åtgärder samt konsekvensbeskriva förslag och genomförande. Nedan redovisas de förutsättningar som konstaterades i ett första skede av de
sociala konsekvensanalyserna och barnkonsekvensanalyserna. Under rubriken Sociala
aspekter och åtgärder redovisas de aspekter och åtgärder som påverkat planens utformning och slutligen redovisas de förväntade konsekvenserna av linbanans genomförande under rubriken Sociala konsekvenser och barnperspektiv.
Sammanhållen stad

I nuläget finns ingen kollektivtrafik som motsvarar linbanans sträckning. På Hisingssidan saknas en direktlinje med kollektivtrafik mellan Lindholmen och Wieselgrensplatsen. Lundbyleden och Hamnbanan utgör en barriär rakt genom stadsdelen och bidrar till fysiska och mentala avstånd mellan Lindholmen och området kring Volvo
Lundby, respektive Wieselgrensplatsen.
Området runt Wieselgrensplatsen är en blandstad som förutom många bostäder i blandade upplåtelseformer rymmer många verksamheter, såväl handel som servicefunktioner. Vid själva torget finns sjukhus och vårdcentral, tandläkare, dagligvaruhandel,
kaféer, restauranger och butiker. Systembolag och bibliotek finns numera i området
kring Backaplan och Vågmästareplatsen en knapp kilometer österut. På kort avstånd
från Wieselgrensplatsen finns också en större sportanläggning med bad, fotboll och
ishockey. Tre spårvagnslinjer och flera busslinjer, gör möjligheterna till snabba byten
mellan trafikslag gynnsamma. Härifrån når man Göteborgs innerstad på fem till sju
minuter med spårvagn eller buss.
Samspel, lek och lärande

Det rör sig mycket folk i gränszonerna mellan spårvagnshållplatsen och busshållplatserna längs Hjalmar Brantingsgatan samt kring själva torget. Här finns inte många
möjligheter för vistelser då området i stor utsträckning utgörs av en trafikmiljö. Hur
man utformar platsen kring den framtida linbanehållplatsen och kopplar ihop den med
de kringliggande ytor är väldigt viktigt.
Grönytor saknas inom planområdet och i det närmaste närområdet. På större avstånd
finns mindre parkområden vid Sunnanvindsgatan och Fjärdingsgatan samt de större
parkerna Flunsåsparken, och Keillers park med Ramberget.
Vardagsliv och identitet

Området har ett komplett och fungerande vardagstorg. Skolor och förskolor finns i
närområdet. Även om tillgängligheten till centrum och till andra närliggande stadsdelar är god är rörelsemönstren statiska genom att de är begränsade till en starkt trafikerad korridor där spårvagn/buss och bilar rör sig längs Hjalmar Brantingsgatan som är
en rejäl barriär som skär genom en stor del av centrala Hisingen och som på många
ställen är omöjlig att korsa.
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Trafik och parkering, tillgänglighet och service
Wieselgrensplatsen nås med bil framförallt från Hjalmar Brantingsgatan men kan
även nås via Wieselgrensgatan. Inlandsgatan nås via antingen Hjalmar Brantingsgatan, Gropegårdsgatan eller Lundbyleden. Gång- och cykelväg finns utbyggt längs med
Hjalmar Brantingsgatan samt Inlandsgatan. Större parkeringsytor finns längs med Inlandsgatan. Parkering för besökare till Wieselgrensplatsen finns framförallt väster om
Wieselgrensgatan.
Wieselgrensplatsen trafikeras ofta av både buss och spårvagn som går till andra delar
av Göteborgs stad. Längs med Inlandsgatan finns två busshållplatser, Lantmannagatan och Ramberget. Tillgängligheten anses var god. Kartan nedan beskriver vilka
funktioner som finns inom en radie på 500 meter från Wieselgrensplatsen.

Figur 12. Kartbild över utbudet i närområdet till framtida linbana. Stationen märkt med vit stjärna.

Teknik
Längs med Hjalmar Brantingsgatan och norra delen av Inlandsgatan finns tele, el- och
vattenledningar. Viss omläggning av ledningar kan bli aktuellt.
Dagvatten och skyfall

Stationen vid Wieselgrensplatsen planeras ligga på/ovanför ytor som idag avvattnas
via dagvattenbrunnar till en kombinerad ledning i Wieselgrensplatsen, en kombinerad
ledning längs Hjalmar Brantingsgatan samt trafikkontorets dagvattenledning i spårvägen.
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Stationsbyggnaden ligger högt relativt sin omgivning. Det finns en tydlig lågpunkt
inom spårområdet under bron som kan orsaka problem med högt vatten vid stationens
entré.
Wieselgrensplatsen avvattnas via kombinerade ledningar till Ryaverket. Vid höga flöden bräddas dagvattensystemen eller de kombinerade systemen. Wieselgrensplatsen
breddas till Kvillebäcken.

Figur 13. Skyfallskartering för området mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen vid ett 100 års regn.
(vattenigoteborg.se 2018-01-15)

Störningar
Buller

Vägtrafiken (bil- och spårtrafik) på Hjalmar Brantingsgatan samt biltrafiken på Inlandsgatan är den dominerande bullerkällan i anslutning till stationen samt tornen.
Vid Wieselgrensplatsen finns en spårvagnshållplats. Någon utveckling av spårvagnstrafiken planeras inte i och med denna detaljplan utan den befintliga spårvagnstrafiken ska finnas kvar.
Luftmiljö

Miljöförvaltningen har med hjälp av sin senaste luftmiljöberäkning från 2014 som
grund gjort beräkningar för samtliga stationer. För stationen på Wieselgrensplatsen
bedöms det inte finnas någon risk för att miljökvalitetsnormer för luft ska överskridas.
Någon utredning anses inte krävas.
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Detaljplanens innebörd och genomförande
Detaljplanen för sträckan Västra Ramberget - Wieselgrensplatsen innebär möjlighet
att uppföra en linbanestation, två linbanetorn (E och F) samt vissa kringytor vid stationen. Ett område med en befintlig bensinstation som kommer att avvecklas och som
berörs av säkerhetskrav i förhållande till linan tas med och planläggs för centrumverksamhet och vård. Dessutom ingår mindre delar gatustrukturer i planområdet för att
trygga möjligheten att anlägga linbanetrafik över gatorna.
Inom planområdet för respektive stationsbyggnad ska både station, angöring och torgyta rymmas tillsammans med erforderligt antal cykelparkeringar för stationens ändamål.
Ändringen av detaljplaner medger ändring av befintliga underliggande planer så att
den lina kan uppföras som gondolerna kan transporteras på.

Bebyggelse
Linbanestation (T1) och torn

Linbanan mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen ska ha en tydlig identitet
som tillför en ny dimension i sitt urbana sammanhang. För resenärer ska designen bidra till att linbanan upplevs attraktiv, trygg, säker, lättillgänglig, tillförlitlig, komfortabel och effektiv. Tornen kommer att bli landmärken och vara synliga på långt håll och
från flera platser.
Då linbanan ska vara fullt integrerad i kollektivtrafiken ska utformningen ske i samspel med Västtrafiks arkitekturmanual för att bidra till igenkänning och trygghet för
resenärerna och till en tydlig identitet utifrån kärnvärdena enkelt, mänskligt och pålitligt.
Tornen föreslås placeras på ytor där det idag inte finns någon bebyggelse. Stationen
föreslås norr och väster den befintliga spårvagnshållplatsen söder om centrumbyggnaden och delvis överkragande över den nedsänkta hållplatsytan och över kringliggande
torg och vägar, se kartorna nedan. Väster om stationsbyggnaden planläggs det för ett
allmänt torg där exempelvis viss cykelparkering kan uppföras. Den befintliga spårvagnshållplatsen, vändslingan samt trafikspåren inom planområdet ligger kvar och
omfattas av planbestämmelsen GATA1- spårvagnstrafik.
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Figur 14. Fågelperspektiv av linbanestation och spårvagnshållplats vid Wieselgrensplatsen från sydväst.

Figur 15. Perspektiv av linbanestation och spårvagnshållplats vid Wieselgrensplatsen från öster som visar stationens överkragning över spårvagnshållplatsen. Illustration Sweco Architects.

I plankartan skiljer sig reglering av station och torn åt. För stationen som föreslås placeras på kvartersmark gäller bestämmelsen T1- (Linbanestation - Inkluderar resenärsservice samt stationens stödjande driftsfunktioner). Inom stationsbyggnaden ges även
möjlighet till centrumverksamheter som kafé, kiosk och liknande, vilket regleras med
användningsbestämmelsen C. (centrum). Stationsbyggnaden ges en höjd på ca 23 meter över omgivande mark (vilket motsvarar ca +40 meter över stadens nollplan). Planen ger även möjlighet för stationsbyggnaden att kraga ut över omgivande allmän
plats samt för underbyggnad av allmän plats med konstruktion för stationsbyggnad
och torn. Syftet med underbyggnadsmöjligheten är att underlätta grundläggning.
De två tornen (torn E och torn F) längs med Inlandsgatan placeras på allmän plats
GATA. Marken får under- och överbyggas av konstruktion för linbanestation och
torn. Syftet med är att stora delar av ytan även fortsatt ska kunna fungera för biltrafik
samt gång- och cykel.
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Figur 16. Torn F sett från norr.

Det södra tornet, torn E, i anslutning till rondellen på Inlandsgatan blir ca 80 meter
högt (100 meter över nollplanet). Tornet närmast Wieselgrensplatsen, torn F blir ca
100 meter (120 meter över nollplanet).

Figur 17. Torn E från sydväst.

Övrig bebyggelse inom planområdet

I planområdet ingår fastigheten Rambergsstaden 71:1 som idag är bebyggd med en
bensinstation som kommer att avvecklas. Fastigheten planläggs nu istället för centrumverksamhet samt vård (CD) vilket ger möjlighet till en mångsidig användning liknade vad som förkommer vid Wieselgrensplatsen. Bebyggelsens höjd begränsas av
linbanekorridoren som passerar ovanför.
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Torgyta
Väster om stationsbyggnaden finns en långsträckt torgyta som följer den östra sidan
av bron över spårvagnsspåren. Torgytan kommer att fungera som entréplats till linbanestationen och till spårvagnshållplatsen som nås via trappor och hissar.
Torget föreslås korsas av en nord-sydlig cykelbana. Möjligheten att lokalisera cykelparkering till torgytan studeras vidare i det fortsatta planarbetet.
Torgytan planläggs som TORG. De delar av torgytan som planeras på den befintliga
bron över de spårvagnsspåren har beteckningen GATA1 med användningen (TORG)
inom parentes vilket innebär att spårvagnstrafik får överbyggas med TORG. Användningen TORG medger generellt även tillhörande verksamheter såsom torghandel, kiosker och serveringar, kollektivtrafik med hållplatsskydd eller parkeringsplatser. I det
aktuella fallet kan delar av torgytan komma att tas i anspråk för cykelparkering.
Vid den befintliga spårvagnshållplatsen ligger den rundade ytan inom vändslingan
kvar på samma sätt som idag. Ytan står i förbindelse med Torgytan uppe på bron via
trappor, hissar och ramper. Hela den nedre ytan planläggs som GATA1

Figur 18. Området kring stationsbyggnaden, torgytan och spårvagnshållplatsen
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Figur 19. Perspektiv av linbanestation och befintlig torgyta vid Wieselgrensplatsen från norr.

Linjedragning (T2)
Detaljplanen. Linan dras i en rät linje mellan stationen på Västra Ramberget och
Wieselgrensplatsen. Höjden på linan varierar för att anpassas till relevanta byggrätter
som finns i anslutning till den tänkta linan. Linans och gondolernas höjd regleras med
bestämmelse t1. Höjderna längs linans olika delar framgår av plankartan och illustreras i sektion på tillägg till plankartan. Bestämmelsen innebär att befintliga byggrätter
kan bibehållas och möjliggör en framtida byggnation under linan upp till den föreskrivna höjden.
Ändringen av detaljplanerna innebär att en lina för linbanetrafik möjliggörs genom
ett tillägg till gällande underliggande detaljplaner. Dessutom möjliggörs att servitut
kan bildas för linbanetrafik och för att säkerställa att brandfarlig verksamhet inte anläggs för nära linbaneanläggningen
Ändringen av detaljplaner reglerar även att två servitut (a1 och a2) upprättas. Bestämmelsen a1 innebär att ”Servitut för linbanetrafik ska bildas ovan mark mellan angivna
höjder”. Denna följer samma föreslagna höjdangivelser som föreslås i t1-bestämmelsen. Exploatering utanför gondolernas fysiska utrymme och golv kan tillåtas så länge
ny exploatering följs av en riskanalys som visar att potentiell brand inte skadar linbanan. För att säkerställa att eventuella nya byggrätter utreds med avseende på linbanans säkerhet har ett servitut med bestämmelsen a2 lagts till på plankartan innebärande att inom området får inte byggnader, anläggningar och upplag ge upphov till
högre strålningsintensitet vid brand än 8kW/m2 på linbaneanläggning
De valda höjderna för linbanans korridor illustreras på den sektion som tillhör
plankartan för ändringsdetaljplanen. Byggnader och byggrätter längs med den planerade sträckningen av linbanan har utretts avseende konsekvensen av brand, läs mer
under rubriken Övriga åtgärder -Risk. De antaganden som utredningen kommit fram
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till ligger som underlag för detaljplanens planbestämmelser. Se tillägg till plankartan:
Sektion.

Figur 20. Sektion av linbanekorridoren. sektionen finns skalenlig på tillägg till plankarta

Rivning
Den befintliga bensinstationen inom Rambergsstaden 71:1 föreslås rivas för att inte
utsätta linbanekorridoren för oacceptabla brandrisker. Fastigheten planläggs som CD,
centrumverksamhet samt vård med möjlighet till överbyggnad med linbanetrafik.

Trafik och parkering
Gator, GC-vägar

Inom planområdet. Placeringen av torn och station innebär att ombyggnad krävs av de
vägar som finns i anslutning till station och torn. Placeringen av stationsbyggnaden
innebär placeringen av stationsbyggnaden vid den nuvarande gångtunneln som norrifrån knyter Wieselgrensplatsen till spårvagnshållplatsen ersätts av en trappa genom
stationsbyggnaden samt hissar inne i byggnader och ramper öster därom. Detta innebär att torgytan väster om stationsbyggnaden blir en viktig entrépunkt gående som har
linbanan och spårvagnshållplatsen som målpunkt. Torgytan korsas även av ett cykelstråk i nord-sydlig riktning.
Stationens byggrätt är utformad så att befintlig spårvagnshållplats inklusive vändslinga kan ligga kvar och fungera som tidigare.
Utanför planområdet vid den föreslagna stationen innebär förändringen att vägytorna norr och väster om stationsbyggnaden görs smalare för att skapa utrymme för
stationsbyggnaden och för att skapa god tillgänglighet för gång- och cykeltrafik. Hjalmar Branting- ledens västergående sträckning minskas till ett körfält med ett högersvängfält i anslutning till korsningen med Wieselgrensgatan. På bron över spårvagnsspåren minskas antalet körfält från tre till två i vardera riktningen varav ett i varje
riktning är ett vänstersvängfält. Längs brons östra sida föreslås en breddad gångväg.
Förändringarna i av trafikstrukturen utanför planområdet sker med stöd av gällande
planer. Den föreslagna nya trafiklösningen redovisas översiktligt nedan.
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Figur 21. Illustrationskarta med lösningar för gator/gc-vägar samt cykelparkeringar.

I anslutning till torn E och F görs vissa mindre revideringar av trafikstrukturen längs
Inlandsgatan.

Figur 22. Trafikskiss med lösningar för gator/gc-vägar vid torn E.
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Figur 23. Trafikskiss med lösningar för gator/gc-vägar vid torn F.

Den nya gatustrukturen vid tornen kan göras inom bestämmelsen GATA. För stationen kan ombyggnationen ske dels med gällande plan men även med stöd av användningarna GATA och TORG. Inom bestämmelsen för GATA finns även möjlighet att ”Marken får under- och överbyggas av konstruktion för linbanestation och
torn”. Illustrationerna nedan beskriver hur gator föreslås att lösas i anslutning till stationen och de föreslagna tornplaceringarna.
Parkering / cykelparkering

Detaljplanen kommer inte att generera några parkeringsplatser för bilar. ÅF har tagit
fram en utredning angående antal cykelparkeringar och respektive ytor för linbanan,
daterad 2017-06-04. Utredningen visar att antalet platser som bör reserveras för cykel
är ca 300-400 stycken vid stationen för Wieselgrensplatsen motsvarande en yta på ca
3-500 kvadratmeter. En del av behovet bedöms kunna lösas inom torgytan i planområdets västra del, dock måste utformning och placering av dessa cykelplatser studeras
noga i det fortsatta planarbetet så att torgytans funktion som entréplats till stationen
och till hela linjen kan uppfyllas.
Delar av behovet av cykelparkering bedöms behöva lösas utanför planområdet inom
mark som är planlagd som allmän plats i gällande planer. Lämpliga ytor kan finnas
exempelvis i anslutning till befintlig cykelparkering vid busshållplatsen direkt norr
om planområdet, längs Hjalmar Brantingsleden norr om stationen samt söder om
Hjalmar Brantingsleden i anslutning till övergångsstället som leder till torgytan söderifrån.
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Tillgänglighet och service
Detaljplanen innebär en utveckling av dagens kollektivtrafik genom att ett för Göteborg helt nytt kollektivtrafikslag möjliggörs. Det ökar tillgängligheten med kollektivtrafik för boende och verksamma i närområdet till de fyra stationerna. Genom att ha
övrig kollektivtrafik i anslutning till hållplatserna för linbanan så ges möjlighet för att
linbanans hållplatsstationer kan fungera som bytespunkter.
Tillgänglighet till kommunal och kommersiell service ökar genom att linbanan ger en
bättre möjlighet att ta del av serviceutbudet på Wieselgrensplatsen, Lindholmen och
Järntorget. Dessutom möjliggör detaljplanen att viss resenärsservice i stationsbyggnaden kan uppföras såsom exempelvis café och mindre butiker.
För att ta sig till plattformen där gondolerna går föreslås hissar och trappor. Ramper
kommer att leda upp till plattformarna. Byggnadernas tillgänglighet säkerställs i
bygglovsskedet.
Ytor för angöringsparkering i anslutning till torgytan anordnas utom planområdet med
stöd av gällande plan.

Friytor
Naturmiljö

Varken den nya detaljplanen eller detaljplanen för ändringen ger förslag på nya, eller
anses påverka några befintliga lek-, park- och rekreationsytor negativt.
Däremot kan linbanan möjliggöra att fler människor lättare kan ta sig från södra sidan
av Göta älv samt från Lindholmen/Wieselgrensplatsen till Ramberget genom att stationen vid Västra Ramberget uppförs.
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Sociala aspekter och åtgärder
Nedan redovisas de sociala aspekter och åtgärder som påverkat planens utformning
utifrån genomförd inventering.
När arbetet med detaljplanen påbörjades fanns två förslag på lägen för en framtida
station vid Wieselgrensplatsen där det ena var beläget på platsen för det nuvarande
Coop-huset framme vid själva gågatan på Wieselgrensplatsen och ett andra sydligare
läge låg placerat på östra sidan av bron över spårvagnsspåren. Dessa lägen behandlades i en workshop där syftet var att studera de sociala förutsättningarna som detaljplanen förde med sig. I dialogarbetet framkom flera negativa aspekter på det södra läget,
bland annat fanns farhågor om en otrygg miljö och dålig tillgänglighet med stora avstånd till de befintliga flödena av människor på Wieselgrensplatsen och mellan bussoch spårvagnshållplatserna. Farhågorna ledde till att det södra läget ströks samtidigt
som det norra föll bort då det förutsatte att befintlig sjukhusverksamhet skulle flyttas,
vilket inte bedömdes kunna ske inom ramen för linbaneprojektets tidsplan. De ursprungliga två lägena är således inte längre aktuella utan det är nytt läge för stationsbyggnaden som nu föreslås, delvis som en följd av kunskap och insikter som vunnits
genom den sociala dialogprocessen inför samrådsskedet. Det nu aktuella läget kommer att behandlas under en ny workshop angående de sociala frågorna inför granskningen.
Sammanhållen stad

Det ryms stor potential i att linbanan kan binda samman delar av staden med
varandra. Relationer mellan människor kommer att förändras när det skapas fler
kopplingar över älven och på Hisingen. Älven och andra stora barriärer som Hamnbanan och Lundbyleden kommer till exempel inte att utgöra samma mentala och tidsgeografiska hinder eftersom linbanan kommer att kunna transportera människor över
flera barriärer samtidigt. Den föreslagna sträckningen innebär också att linbanan kommer att knyta ihop områden med olika socioekonomiska förutsättningar, eftersom linbanan åtgärdar den saknade direktkopplingen mellan Lindholmen och Wieselgrensplatsen.
Linbanan skapar mångfald av olika trafikförslag och ger de boende i linbanestationernas närområden större möjlighet att åka kollektivt, och skapar också möjlighet för fler
människor i staden att bo nära goda kollektivtrafikförbindelser till den rekreation
Ramberget erbjuder.
Linbanan innebär att Wieselgrensplatsen - som redan har goda kollektivtrafikförbindelser och fungerar som en bytespunkt för kollektivtrafiken på Hisingen - tillförs ytterligare ett trafikslag och en direktförbindelse till norra älvstranden och centrum. Älven och andra stora barriärer som Hamnbanan och Lundbyleden kommer till exempel
inte att utgöra samma mentala och tidsgeografiska hinder eftersom linbanan kommer
att kunna transportera människor över flera barriärer samtidigt. Den föreslagna sträckningen innebär också att linbanan kommer att knyta ihop områden med olika socioekonomiska förutsättningar, eftersom linbanan åtgärdar den saknade direktkopplingen
mellan Lindholmen och Wieselgrensplatsen.
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Placeringen omedelbart söder om den befintliga torgytan väster om Coophuset ger
goda möjligheter att integrera linbanestationen och torgytan framför den i den befintliga strukturen och skapa en välfungerande och trygg bytespunkt för de tre kollektivtrafikslag som kommer att finnas på platsen. För att lyckas med detta är det viktigt att
de stråk som integrerar planområdet med torget och med omgivningarna utformas på
ett bra sätt.
Samspel, lek och lärande

Troligtvis kommer stationen i huvudsak att attrahera arbetspendlare eller boende som
behöver ta sig över Göta älv eller till Älvstranden snabbt, men linbanan kan också bli
en populär turistattraktion som erbjuder en fin utsikt över staden, älven och Ramberget från gondolerna. Linbanan har därför en stor potential att attrahera en större social
blandning av människor längs hela sträckningen där verksamma, boende och turister
delar gondoler och möts vid stationer.
Linbanan är ett helt nytt transportsätt i det moderna Göteborg och blir ett komplement
till buss-, båt-, och spårvagnstrafiken. Linbanan skapar en möjlighet till större kvällsbefolkning i området än vad som finns idag. Linbanan skapar en större rörlighet mellan områden och attrahera invånare och turister att använda linbanan som huvudsakligt transportsätt under större delen av dygnet.
Kringliggande stråk och ytor blir viktiga för att göra stationen till en naturlig mötesplats för invånarna. Avsaknaden av goda vistelseytor i området kan endast i mindre
grad avhjälpas inom planområdet. Torgytan i planområdets västra del får framför allt
funktion och karaktär av entréplats till linbanestationen och spårvagnshållplatsen samt
kommunikation mellan den norra och södra sidan av leden. En väl integrerad linbanestation kan bidra till att stärka och lyfta platsen som helhet och skapa nya förutsättningar för omgivande ytor.
Vardagsliv

Placeringen av linbanestationen kan bidra till att stärka Wieselgrensplatsens identitet
som ett centrum för centrala Hisingen. Förutom att platsen blir mer integrerad rent
trafikmässigt genom den nya förbindelsen kan placeringen bidra till att förändra bilden av Wieselgrensplatsen. Linbanan i sin helhet blir en viktig del av hela Göteborgs
identitet. Göteborg blir unikt i Norden med detta nya sätt för kollektivtrafik i stadsmiljö. I dialogarbetet som Trafikkontoret och Västtrafik har genomfört är just detta en
viktig punkt som konstaterats av deltagarna, att det är viktigt att göra något innovativt
i Göteborg för att locka nationellt och internationellt intresse och befästa stadens identitet som framtidsinriktad och modern.
Vidare bidrar planförslaget till att förändra miljön kring spårvagnshållplatsen och
gångförbindelsen dit som av många upplevs om otrygga och nedgångna idag men
som får en ny utformning genom planförslaget.
En fråga som har kommit upp i Trafikkontorets och Västtrafiks dialogarbete med
olika referensgrupper är att tornen skulle kunna tillföra andra kvaliteter till området
utöver den tillgänglighet och mobilitet som följer med linbanan. Till exempel skulle
foten av tornet kunna utformas för att bli en del av livet på marken. För tornen i aktuell detaljplan bedöms det inte vara möjligt att arbeta vidare med frågan, eftersom fo-
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tens storlek och utformning begränsas av trafiksituationen vid tornens placering. Däremot är det möjligt att arbeta vidare med gestaltningen av tornet i ögonhöjd, för att
tillföra upplevelsevärden. Alla aspekter kan inte åtgärdas eller möjliggöras i detaljplanen, utan finns med i Trafikkontorets och Västtrafiks planering av linbanans trafikering och genomförande.
Identitet

Linbanan i sin helhet blir en viktig del av hela Göteborgs identitet. Göteborg blir
unikt i Norden med detta nya sätt för kollektivtrafik i stadsmiljö. I dialogarbetet som
Trafikkontoret och Västtrafik har genomfört är just detta en viktig punkt som konstaterats av deltagarna, att det är viktigt att göra något innovativt i Göteborg för att locka
nationellt och internationellt intresse och befästa stadens identitet som framtidsinriktad och modern.
Det är de offentliga platserna som blir det första som faller i resenärens blick från
gondolen på vägen mot stationen från Västra Ramberget. Gestaltningen av de offentliga platserna blir därför viktiga i målet att göra stationsområdet till en välkomnande
plats för alla människor. Linbanestationen kan upplevas som storskalig, varpå det är
viktigt att platsen utformas väl i en mänsklig skala och blir en mötesplats för människor, så att stationen blir en positiv del av identiteten för området kring Wieselgrensplatsen och staden i stort.

Teknisk försörjning
Dagvatten och översvämningsrisk

En dagvattenutredning har tagits fram av Ramböll, daterad 2017-11-02. Dagvattnet
från ytorna kring den befintliga spårvagnshållplatsen föreslås avledas till trafikkontorets dagvattenledning under spårvägen.
Dagvattnet från stationsbyggnaden föreslås ledas till kombinerad ledning i Hjalmar
Brantingsgatan väster om planområdet. Ett fördröjningsmagasin föreslås placeras
inom kvartersmark i anslutning till torgytan enligt illustration innan dagvattnet från
stationsbyggnaden når trafikkontorets ledning. Fördröjningsvolymen är beräknad till
8 m3 .

Figur 24. Illustration av möjligt läge för fördröjningsmagasin för dagvatten

Göteborgs Stad, Planhandling

35 (59)

Fördröjning av dagvatten kan också ske via ett grönt tak på stationsbyggnaden. Nödvändig yta uppskattas till ca 80 m3 (stationen yta är uppskattad till 90 m3) för att
kunna fördröja den erforderliga fördröjningsvolymen, beräknat utifrån ett substratdjup
på 100 mm. Det bör noteras att vid kraftiga regntillfällen hanteras endast de första 5
mm medan all nederbörd däröver rinner av. Oavsett val av fördröjningsmetod ska taket höjdsättas så att dagvatten avleds takyta till ledningar ned mot vald anslutningspunkt. Då är det viktigt att stuprör och ledningar sluttar med 1-2% i riktning mot anslutningspunkten.
Vid stora flöden, exempelvis ett 100-års regn, kan ledningsnätet inte ta hand om allt
dagvatten utan avrinning kommer ske i markytan. I det fallet är det viktigt att säkra
skyfallsvägar. Stationsläget vid Wieselgrensplatsen ligger ovanför en lågpunkt. I samband med skyfall finns det en risk att vatten ställer sig upp till 1 m vid stationsbyggnadens entré mot spårvagnshållplatsen. Detta utgör ett hot mot resenärer, risk för
skada på byggnader och teknik. Eftersom det är svårt att leda bort vatten från platsen
måste en alternativ väg ut från stationsbyggnaden säkerställas vid projektering samt
att sårbar teknik placeras minst 1 m över spårvagnshållplatsens marknivå.
Vatten och avlopp

Va-ledningar finns nedlagda i Hjalmar Brantingsleden norr om planområdet. Stationsbyggnaden bedöms kunna anslutas till dessa.
I rondellen vid Gropegårdsgatan och Inlandsgatan finns stora ledningsstråk för bland
annat vatten och avlopp.
Inför byggnation ska berörd exploatör kontakta Kretslopp och Vatten för information
om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen.
Värme

Vilken uppvärmningsform som ska användas regleras inte i detaljplan, men i första
hand bör förnyelsebara källor användas. Ledningar för fjärrvärme finns utbyggt i Inlandsgatan öster om planområdet samt i kvartersgatan norr om planområdet.
El och tele

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg
Energi Nät AB i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i närheten av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten
vid elkablar följas.
Avfall

Avfallshantering för verksamheter inom stationsbyggnaden hanteras via angöring i
planområdets västra del.
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Övriga åtgärder
Risk

Byggnader och byggrätter längs med den planerade sträckningen av linbanan har utretts avseende konsekvensen av brand och hur eventuellt brandförlopp kan komma att
påverka linbanan.
Linbanan ska förses med extra kraftförsörjning motsvarande kravnivån för utrymningshiss varför personsäkerheten vid en nödsituation ska vara tryggad och att evakuering med hänsyn till detta ska vara möjligt trots spänningsbortfall.
Föreslagen lindragning har, baserat på konservativa antaganden, angett en tornhöjd
där inskränkning på byggrätter minimeras. Då linans ”nedhäng” och säkerhetsavstånd
kommer att bero på exakt levererat system i slutändan, så kan tornen bli lägre utan att
linbanan för den delen inskränker på existerande byggrätter.
För risker relaterat till brand i närliggande områden har WSP under 2017 tagit fram en
brandutredning som resulterar i generella och konservativa säkerhetsavstånd som bör
upprätthållas för att inte riskera linbanans säkerhet. Storleken på det område som reserveras ur risksynpunkt härstammar från de konservativa säkerhetsavstånd som tagits
fram av WSP. För att tydligt illustrera vilka utrymmen som linbanan behöver rent fysiskt och även ur risksynpunkt har nedanstående sektion tagits fram. Sektionen visar
det ”golv” som gondolerna inte kommer understiga, oavsett dynamik och laster och
den bredd som behövs för två gondoler att passera varandra i luften (rött). Dessutom
illustreras det område som reserveras linbanan ur risksynpunkt (grått).

Figur 25. Sektion av linbanans fysiska korridor samt avstånd där riskanalys krävs för framtida exploatering.

Linbanor faller under Plan- och bygglagen. Vad som krävs för att linbanan ska godkännas och driften startas regleras fr.o.m. 21 april 2018 i ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424/EU om linbaneanläggningar” som då blir lag. Dagens
föreskrift ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS 2012:11 – H14)” innehåller det nu gällande EU-direktivets
skrivning. Den rent linbanetekniska säkerheten täcks därmed av gällande direktiv, och
det bedöms att dessa direktiv kan uppfyllas.
Utöver de detaljkrav som krävs enligt ovan har en riskinventering utförts på uppdrag
av Trafikkontoret (Pontarius, 2017). Här har risker kartlagts och identifierats för vidare arbete. Riksinventeringen identifierar flera risker som behöver följas upp, men
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dessa anses vara hanterbara inom ramen för projekteringen. En ytterligare riskinventering planeras att genomföras när leverantör är vald så att även linbanetekniska risker
kan inkluderas.
Exploatering utanför gondolernas fysiska utrymme och golv kan tillåtas så länge ny
exploatering följs av en riskanalys som visar att potentiell brand inte skadar linbanan.
För att säkerställa att eventuella nya byggrätter utreds med avseende på linbanans säkerhet så har ett servitut med bestämmelsen a2 lagts till på plankartan innebärande att
inom området får inte byggnader, anläggningar och upplag ge upphov till högre strålningsintensitet vid brand än 8kW/m2 på linbaneanläggning.
Samtliga byggnader och byggrätter som berörs av säkerhetsavstånd till linbanan är
belägna inom ett område där räddningstjänstens insatstid understiger 10 min. Räddningstjänstens insats bedöms kunna begränsa sannolikheten för att dimensionerande
brand uppstår. De byggnaderna med hög strålningsrisk vid brand kommer att få ett
kompletterat brandskydd för att riskpåverkan från byggnaderna ska minimeras.
För linbanans dragning inom aktuell detaljplan kan de befintliga byggnaderna på fastigheterna som berörs av linbanan accepteras utan vidare åtgärder. Befintliga byggrätter bedöms också kunna bibehållas utan krav på inskränkningar med avseende på
skydd av linbanan i händelse av brand. Befintlig bensinstation inom Rambergsstaden
71:1 kommer att avvecklas och bedöms inte påverka risksituationen för linbanan.
Geotekniska åtgärder

Det geotekniska och bergtekniska utlåtandet (Fastighetskontoret 2017-10-30) anger
att både stationen och tornen kommer att behöva grundläggas till fast botten/berg antingen på plansprängt berg eller med spetsburna pålar.
Grundläggning
Både stationen och tornen kommer att behöva pålgrundläggas till fast botten/berg. För
bygglov/startbesked/marklov och verifiera befintliga mark/jordförhållandena för att
kunna optimera grundläggnings- och planeringsarbetet mm kommer det att krävas en
projektanpassad platsspecifik geoteknisk utredning med tillhörande fältundersökningar. Restriktioner avseende eventuella markbelastningar kommer därmed inte att
behöva införas i planen.
Riskanalys/Kontroll
Riskhanteringen bör som en naturlig del ingå både i projekteringsarbetet och i utförandeskedet. Hänsyn måste tas till bland annat befintliga byggnader, spårområde
(Hamnbanan), gator, broar och övriga befintliga markförlagda konstruktioner/anläggningar som kan komma att påverkas.
Följande risker har identifierats och måste beaktas både under byggskedet och för den
slutligen färdigställda anläggningen. Se utlåtande för närmare beskrivning.
•

Stabilitet

•

Sättningar

•

Hinder i mark

•

Pålning- och schaktningsarbeten

•

Markvibrationer
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•

Planering och samordning i byggskedet

Arkeologi

Inga kända fornlämningar anses påverkas av planförslaget. Skulle fornlämningar påträffas inom planområdet ska länsstyrelsen kontaktas och tillstånd krävs för att avlägsna dem, Fornlämningslagen (1988:950) 2 kap.
Buller

Buller från linbana
Enligt PBL ingår i användningen T (trafik) all trafik, godstrafik och räddningstjänst
som ska finnas på kvartersmark. Till detta hör trafik med järnväg, bil, buss, taxi, utryckningsfordon, bergbana, linbana med mera. Till användningen räknas också alla de
byggnader och anläggningar som kan behövas både för verksamhetens drift och för
service till resenärer.
Linbana är jämfört med andra trafikslag en relativt tyst transportmetod då inget motorljud eller ljud från kontakt med spår eller vägbana uppstår längs sträckningen. Linbana i stadsmiljö är ett för Sverige nytt trafikslag som inte omnämns i naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller. Buller som genereras av linbanan ska därför enligt Boverkets bedömning hanteras som industri- och annat verksamhetsbuller och bedömas
enligt Naturvårdsverkets vägledning för industribuller.
Då linbana i PBL bedömts vara ett trafikslag anser kommunen att linbaneändamålet
även bör införas i bullerförordningen och kollektivtrafikförordningen. Det skulle innebära att buller genererat av linbanan ska bedömas som trafikbuller.
De riktvärden för industribuller som gäller för bostäder, skolor m.m. är en ekvivalent
ljudnivå på 50 dB dagtid, 45 dB kvällstid (18-22) samt 40 dB nattetid (22-06).
För trafikbuller vid bostäder gäller riktvärdena 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad
samt 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maxnivå vid uteplats.
En bullerutredning för hela linbanans sträckning har tagits fram. (Bullerutredning Linbanan, Sweco, 2017-11-20 Rev. 2018-02-28). I utredningen har linbanans bullerpåverkan beräknats utifrån riktlinjerna för industribuller i enlighet med Boverkets bedömning. Beräkningarna visar på att riktvärden för industribuller för ekvivalenta ljudnivåer överskrids vid sammanlagt 41 fastigheter längs hela sträckan. Vidare överskrids riktvärdet 55 dBA för maximala ljudnivåer vid 4 fastigheter.
För alla fastigheter där riktvärdena överskrids har en sammanställning gjorts där värdena har jämförts med befintliga ljudnivåer från väg-, spår- och tågtrafik för respektive fastighet dag-, kvälls- och nattetid för att kunna jämföra med det buller som genereras av linbanan vid tider då trafikbullret är mindre omfattande. För samtliga fastigheter redovisas ekvivalent ljudnivå från linbanan, från väg-, spår och tågtrafik samt ett
kumulativt värde vid högsta våning, lägsta våning samt våning med de högsta värdena
ekvivalent ljudnivå från linbanan. Jämförelsen visar på att linbanans bidrag i de flesta
fall är försumbart i relation till befintlig ljudmiljö.
Några avvikelser finns där linbanans bidrag till de kumulativa nivåerna inte bedöms
som försumbart. Dessa redovisas utförligt i bullerutredningen.

Göteborgs Stad, Planhandling

39 (59)

Inför granskning studeras bullerpåverkan ytterligare. Möjliga åtgärder för att vid behov minska bullerpåverkan kommer att studeras tillsammans med vald leverantör.

Figur 26 .Kartan ovan visar den dygnsekvivalenta ljudnivån i anslutning till linbanestationen vilken illustreras genom den svarta markeringen.

Luft

Linbanan genererar inga utsläpp av avgaser. Banan drivs av elmotorer placerade vid
station Västra Ramberget. I förlängningen kan linbanan medföra minskade utsläpp
genom minskad biltrafik tack vare bättre kollektivtrafik.
Hänsyn behöver tas till att luftföroreningsnivåerna vid fram för allt Wieselgrensplatsen är relativt höga. Detta kan göras genom att ventilationen placeras på den sida av
stationerna där luften är bäst.
Kompensationsåtgärd

Då linbanesträckningen från stationen på Västra Ramberget till Wieselgrensplatsen
inte bedöms påverka några värdefulla natur- och rekreationsområden negativt anses
det inte vara aktuellt med kompensationsåtgärder.

Fastighetsindelning
Detaljplanen föreskriver bestämmelser om rättighetsområden som innebär att två servitut för linbana ska bildas. Det första servitutet är för det fysiska utrymmet som linor
och gondoler behöver, inklusive område för rörelse i sido- och höjdled. Det andra servitutet är för att skydda linbanans anläggning mot farlig påverkan vid brand från under-liggande fastigheter. Syftet med bestämmelser om rättighetsområden är för det
första att få fysiskt utrymme för linbaneanläggningen och för det andra skydda linbaneanläggningen mot brand.
Fastighetsindelningen, servitut, med mera framgår av plankartan/tillägg till plankartor.
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för
utbyggnad och framtida drift och underhåll.
Kommunen genom linbaneprojektet ansvarar för utbyggnad av torn för linbana som
medges inom allmän platsmark (GATA).
Anläggningar inom kvartersmark

Kommunen genom Linbaneprojektet ansvarar för utbyggnad av stationsbyggnad inom
kvartersmark.
Drift och förvaltning

Kommunen genom trafikkontoret svarar för framtida drift och underhåll av allmän
platsmark.
Stationer för linbanan ska ägas av kommunen eller av kommunägt bolag.

Fastighetsrättsliga frågor
Kvartersmark för linbanestation och centrumändamål redovisas inom kommunens
fastighet Brämaregården 737:739.
Kvartersmark för linbanetrafik redovisas inom kommunens fastighet Rambergsstaden
71:1.
Mark ingående i allmän plats, inlösen

Utöver kommunägda fastigheter berörs Rambergsstaden 9:9 och 733:31 av allmän
platsmark.
Fastighetsbildning

Fastighet för linbanestation och centrumändamål ska bildas i enlighet med detaljplanen.
Allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till kommunal fastighet.
Servitut

Byggnader och byggrätter längs med den planerade sträckningen av linbanan har utretts avseende konsekvensen av brand och hur eventuellt brandförlopp kan komma att
påverka linbanan. Servitut för linbanetrafik (a1) samt för skydd av linbanan mot påverkan från brand (a2) ska bildas i enlighet med detaljplanens bestämmelser.
Brämaregården 737:739 belastas av servitut (1480K-2002F1) avseende transportväg
till förmån för Rambergsstaden 71:3.
Fastighetsindelande bestämmelser i form av Bestämmelser för rättighetsområden innebär att planen medger att det går att bilda servitut för linbana och servitut som
skydd mot brandpåverkan som kan skada linbanans anläggning. (PBL 4 kap 18 §)
Två servitut ska bildas. Servituten ska ha följande lydelse.
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1. Servitut för linbanetrafik ska bildas ovan mark mellan angivna höjder. (Planbestämmelse a1). Höjderna kan utläsas ur plankartan. Servitutet innebär att
inom området får inte något fysiskt hinder finnas. Servitutet säkerställer att
gondoler och lina får tillräckligt med utrymme.
2. Servitut ska bildas innebärande att inom området får inte byggnader, anläggningar och upplag medföra högre strålningsintensitet vid brand än 8 kW/m² på
linbaneanläggning. (Planbestämmelse a2)
Servitut till skydd mot brandpåverkan som kan skada linbanans anläggning
grundas i brandutredningen. Servitutet har ringa eller obetydlig påverkan på
fastigheter avsedda för bostad, kontor eller centrumändamål. Servitutet kan
mer påtagligt begränsa tillåten användning av industrifastigheter eller möjligheten till brandfarliga upplag. Viss brandfarlig verksamhet kan tillåtas om fastigheten utrustas med passiva brandbegränsande åtgärder.
Servituten är av väsentlig betydelse för linbanan. (FBL 7:1.)
Ledningsrätt

Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen ska eventuell ledningsrätt
omprövas att gälla ledningens nya läge.
De delar av befintliga allmänna ledningsområden som hamnar på kvartersmark till
följd av den nya detaljplanen ska säkerställas med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningsägare.
Markavvattning

Enligt länsstyrelsens digitaliserade arkiv finns inget markavvattningsföretag inom
planområdet. Dagvattenutredningen redovisar lämpliga åtgärder för dagvattenhantering.
Ansökan om lantmäteriförrättning

Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för bildande av linbanestation, överföring av allmän platsmark samt bildande av linbaneservitut.
Fastighetsrättslig prövning

Prövningar som erfordras enligt PBL 4 kap 18 §.
Servituten innebär att fastigheterna är varaktigt fortsatt lämpade för sina ändamål enligt reglerna i 3 kap 1 § och 1 a § fastighetsbildningslagen (1970:988)
Intrånget får anses som ringa på belastad fastighet. Servituten utgör en förutsättning
för linbanan som bedöms vara av ett stort allmänt intresse. Båtnadsvillkoret i 5 kap 4
§ första stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) är därmed prövat och uppfyllt.
Underliggande fastigheter påverkas i liten eller ringa grad (FBL 5 kap 5 §).
Servituten är av väsentlig betydelse för linbanan. FBL 7:1
Fastighetsrättsliga konsekvenser

Detaljplanen innebär följande marköverföringar från enskilt ägda fastigheter
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Fastighet

Erhåller mark

Avstår mark

Markanvändning

Rambergsstaden 9:9

ca 2 320 kvm

Allmän platsmark

Rambergsstaden 733:31

ca 15 kvm

Allmän platsmark

Allmän platsmark berör även de kommunalt ägda fastigheterna Brämaregården
737:739–740 samt Rambergsstaden 733:167, 733:396, 733:397, 733:398 och
733:403.
Servitut för linbanetrafik och för skydd av linbanan mot brandpåverkan ska belasta
enskilt ägda fastigheter och fastigheter upplåtna med tomträtt enligt följande
Fastighet

Linbanetrafik (a1)

Brandpåverkan (a2)

Rambergsstaden 7:2

X

Rambergsstaden 7:8

X

Rambergsstaden 7:9

X

Rambergsstaden 9:9

X

X

Rambergsstaden 9:14

X

Rambergsstaden 9:15

X

Rambergsstaden 9:16

X

Rambergsstaden 12:10

X

Rambergsstaden 12:14

X

Rambergsstaden 12:15
Rambergsstaden 12:17

X
X

X

X

Rambergsstaden 23:1

X

Rambergsstaden 33:2

X

Rambergsstaden 33:3

X

Rambergsstaden 33:4

X

Rambergsstaden 71:2

X

Brämaregården 73:3
Brämaregården 73:5

X
X

Brämaregården 73:6
Brämaregården 73:7
Rambergsstaden 733:390

X

X
X

X

X
X

Inom fastigheten Rambergsstaden 9:9 finns en befintlig outnyttjad byggrätt för garage. För denna krävs vidare utredning för att bedöma servitutens inverkan på byggrätten.
I övrigt innebär servituten ingen inskränkning i användning av befintliga byggnader
eller utnyttjande av befintliga byggrätter för de berörda fastigheterna.
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Servitutsområdena berör även de kommunalt ägda fastigheterna Biskopsgården
730:527, Brämaregården 737:739-740 och 737:752 samt Rambergsstaden, 12:16,
71:3, 733:43, 733:59, 733:72, 733:75, 733:137, 733:167, 733:348, 733:370, 733:391
733:393-398 och 733:403-404.

Avtal
Befintliga avtal som berörs

Befintliga arrenden inom kommunalt ägd mark som påverkas av detaljplanen redovisas i tabell nedan
Avtal

Fastighet

Ändamål

Part

AL20140089

Rambergsstaden
733:167, 733:412,
733:59

Bravida
Arena

Higab

AA20010005

Rambergsstaden 71:3

Mc Donalds

McDonalds AB Svenska

AL20100104

Brämaregården
737:740, 737:739

Parkering

Riksbyggen (Rb Brf Göteborgshus nr 22)

AL-1667-0012

Rambergsstaden 71:1

Bensinstation

OKQ8

Arrendeavtal med OKQ8 ska sägas upp till löpande avtalsperiods slut 2021-06-30.
Arrendet med McDonalds påverkas i viss mån under byggtiden för linaban.
Avtal mellan kommun och övriga fastighetsägare

Avtal avses tecknas mellan kommunen och berörda fastighetsägare avseende överlåtelse av allmän platsmark.
Avtal avses tecknas mellan kommunen och ägare till de fastigheter som berörs av servitutsbildning för linbanan.
Avtal mellan ledningsägare och kommun

Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av markupplåtelseavtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi, som reglerar Göteborg Energikoncernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad.
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommunen
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid omläggning av ledningar ska avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommunen för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ledningsrätt.
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Dispenser och tillstånd
Linbanespecifika tillstånd

Linbanor faller under Plan- och bygglagen, Vad som krävs för att linbanan ska godkännas och driften startas regleras fr.o.m. 21 april 2018 i ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424/EU om linbaneanläggningar” som då blir lag. Dagens
föreskrift ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS 2016:11-H17)” som innehåller det nu gällande EU-direktivets skrivning, förändras då och kommer endast att innehålla användarkraven. Vilka
krav som ställs på en linbaneägare eller den som sköter driften av anläggningen är
inte beskrivet i detalj i något av de här studerade dokumenten.
De drifts- och säkerhetsföreskrifter som är nödvändiga för driften grundas i en säkerhetsanalys som ingår i en säkerhetsrapport.
Kommunen (byggnadsnämnden) ansvarar för tillsyn av linbanan. Besiktning av anläggningen sker både före idrifttagandet och med regelbundna intervall därefter och
utförs av ackrediterat organ.

Tidplan
Samråd:

2 kvartalet 2018

Granskning:

4 kvartalet 2018

Antagande:

2 kvartalet 2019

Om planen inte överklagas fastställs den fem veckor efter antagande
Förväntad byggstart:

2020

Färdigställande:

2021

Genomförandetid
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet
med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram ny plan
eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen
rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.
Planens genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då planen vunnit laga kraft.
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Överväganden och konsekvenser
Överväganden har gjort mellan olika intressen för hela linbanans sträckning:
Planen utgör ett infrastrukturprojekt med syfte att skapa en ny kollektivtrafiklänk. Det
gör att planen har stor betydelse både för de lokala stadsdelarna och för en större del
av Göteborg stad genom att ett bättre underlag skapas för ett resande med kollektivtrafik. Detta har avvägts mot lokala intressen, där en byggrätt längs med sträckan får
restriktioner för att inte möjliggöra brandfarlig verksamhet. Dessutom kommer vissa
boende att få tillfälliga störningar i form av skuggpåverkan från torn och gondoler.

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att ingen linbana byggs. Dessutom omöjliggörs genomförandet av innebörden i åtgärd 66 i Göteborgs Stads miljöprogram, som innebär att förutsättningarna för att bygga en linbana ska utredas för att uppnå stadens miljö- och tillgänglighetsmål. Åtgärden bidrar även till att uppfylla delmålen minskade utsläpp av
koldioxid, lägre halter av partiklar, lägre halter av kvävedioxid och en god ljudmiljö.
Stadens möjlighet att överbrygga barriärer för gång- och cykel och att binda samman
staden över älven minskar och behovet av tvärlänkar och kopplingar över älven kommer att kvarstå.
Göteborgs Stads möjlighet att inför en ny och attraktiv kollektivtrafik som en del i arbetet med att forma Göteborg – en stad i världsklass minskar. Samtidigt påverkas
även möjligheten att uppnå Vision Älvstaden som innebär att vi ska hela staden, möta
vattnet och stärka kärnan.
På Wieselgrens-platsen innebär nollalternativet att befintliga verksamheter kan bevaras inom området.

Sociala konsekvenser och barnperspektiv
Nedan redovisas de konsekvenser som kan ses i detta skede av planeringen. Konsekvensbeskrivningen kommer att utvecklas inför granskning.
Sammanhållen stad

Linbanan kommer att bidra till att binda samman staden bättre än idag genom att
komplettera kollektivtrafiknätet med en direktkoppling mellan Järntorget, Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen. På en övergripande nivå bidrar linbanan till att överbrygga inte en utan flera av de stora öst-västliga barriärer som bidrar
till den fysiska segregationen mellan centrala Göteborg, norra älvstranden och centrala Hisingen.
Ett nytt färdsätt tillsammans med en ny sträckning kommer att få människor att röra
sig på andra sätt och få nya relationer till varandra och till platser. Direktkopplingen
innebär också att det kommer gå snabbare att transportera sig från Lundby till centrum vilket innebär att Lundbyleden, Hamnbanan och Göta älv inte kommer att upplevas som lika stora barriärer jämfört med idag. Det innebär också att områden med
olika socioekonomiska förutsättningar kopplas samman, vilket kan ge en större variation av resenärer och personer som vistas i och runt stationsområdena.
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För Wieselgrensplatsens del kan den nya kopplingen innebära en stärkt roll som lokalt
centrum och som en del av stadsutvecklingen längs Hjalmar Brantingstråket vars
tyngdpunkt annars kan tendera att ligga i området kring Backaplan och Vågmästareplatsen. Kopplingen till två andra viktiga stadsutvecklingsområden på Hisingen –
Norra älvstranden vid Lindholmen och Volvoområdet vid västra Ramberget – bidrar
till att sätta Wieselgrensplatsen mer i händelsernas centrum och skapar nya förutsättningar för det programarbete som drivs kring platsen parallellt med planarbetet för
linbanestationen.
Samspel, lek och lärande

Förutom att vara transportmedel tillför linbanan nya upplevelsevärden, genom att
möjliggöra en överblick över Göteborg. Höjden och utsikten som linbanan tillför är
unik i staden och kommer att kunna nyttjas av alla som åker i gondolerna.
Linbanan och alla dess linbanestationer bedöms bidra till att stärka underlaget för offentlig och kommersiell service vid de föreslagna stationslägena då platserna kan utvecklas till starka knutpunkter i staden. Wieselgrensplatsens roll som knutpunkt kan
stärkas då en stationsplacering här möjliggör en bättre koppling till den omkringliggande service som finns vid stationen.
Linbanestationen blir ännu en storskalig byggnad med hårdgjorda ytor i området. Den
arkitektoniska utformningen av stationen och torgytorna blir därför viktig för att
skapa en mänskligare skala vid mötesplatserna.
Vardagsliv

Linbanan och alla dess linbanestationer bedöms bidra till att stärka underlaget för offentlig och kommersiell service vid de föreslagna stationslägena då platserna kan utvecklas till starka knutpunkter i staden.
En framtida station vid Wieselgrensplatsen ger möjlighet att skapa ett tryggare kvällsliv genom mer rörelse i området. Framför allt miljön kring spårvagnshållplatsen och
gångförbindelsen dit upplevs om otrygga idag men får en ny utformning genom planförslaget. men det förutsätter en tydlig platsbildning i anslutning till stationen.
Linbanans sträckning kan bidra till ökad trygghetskänsla genom att fler ögon ”ser”
området. Utformning och gestaltning av både gondol, torn och station blir viktigt. I
Trafikkontorets och Västtrafiks dialogarbete med olika referensgrupper väcktes flera
frågor av deltagarna, exempelvis att det krävs flera trygghetsåtgärder i gondoler och
på stationer för att resenärer ska känna sig trygga. Det blir också viktigt med stationernas fysiska utformning och typ av bemanning på plats. En för stor, robust och icke
transparent byggnad kan ge en otrygghetskänsla, likt ett parkeringshus. Vakter i uniform kan upplevas tryggt av vissa, men otryggt av andra. I synpunkter från dialogen
påpekas också att ett alltför solitt och stort torn kan bli en barriär som upplevs skrämmande, särskilt för barn.
Demografiskt är det tonvikt på en äldre befolkning och många har bott här länge. Det
finns en oro kring den socioekonomiska förändring som pågår i hela Lundby stadsdel.
Att det kan uppstå utträngningseffekter för såväl boende och för verksamheter som ett
led i det potentiella uppsving som området kan få är en viktig aspekt av social hållbarhet att bevaka och styra från.
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Identitet

Med en linbana som en del av kollektivtrafiken i Göteborg görs något innovativt som
förväntas väcka intresse både nationellt och internationellt. Linbanan i sin helhet kan
bidra till att skapa en bild av Göteborg som en stad som är nytänkande och innovativ
när det gäller att lösa trafikproblem och att överbrygga barriärer. Stationen och stationsområdet blir en del av denna identitet, liksom tornen som håller upp linbanan.
Tornen tillför en identitet som beroende på utformning kan upplevas olika, men oavsett vilket förslag det blir kommer tornen att ge ett stort avtryck i stadsbilden på avstånd. I närheten av tornen finns också möjlighet att använda utformning och gestaltning för att bidra med värden även för dem som inte kan, vill eller har behov av att
använda linbanan. Genom att bli en mötesplats för människor kan stationen bli en positiv del av identiteten för Wieselgrensplatsen och staden i stort.
Stationer, torn och passerande gondoler kommer att påverka närmiljön för dem som
bor nära linbanan.
Hälsa och säkerhet

En vanlig fråga i de dialoger som Trafikkontoret och Västtrafik har genomfört är säkerhet på stationerna med dess omgivning, samt i gondolerna. Dessa aspekter kan inte
åtgärdas eller möjliggöras i detaljplanen, men finns med i Trafikkontorets och Västtrafiks planering av linbanans trafikering och genomförande.
Linbanans gondoler kommer färdas på höjder över 100 meter över marken. Vissa
människor kan därför känna sig begränsade för resande med linbanan på grund av
höjdrädsla.
Då stora flöden av människor kan förväntas passera över torgytan framför stationen
och passagen ner till spårvagnshållplatsen är det av stor vikt att trafiklösningen kring
planområdet utformas med tanke på säkra övergångar, exempelvis genom en utformning som uppmuntrar till låg hastighet. Eftersom busshållplatserna kommer att ligga
kvar i sitt nuvarande läge kan många som passerar övergångstället norr om stationen
förväntas ha bråttom för att hinna med en anslutning. Detta gäller främst vid byte till
spårvagn då linbanegondolerna avgår kontinuerligt med korta intervall.

Miljökonsekvenser
Hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Vid utarbetande av denna detaljplan har Stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap.
Miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet
med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från
allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande
behov. Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för Göteborg.
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MKB/Behovsbedömning

Kommunen har gjort en samlad behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken (MB) 6 kap. 11 § för alla de detaljplaner och ändringar av detaljplaner som
krävs längs med linbanans sträckning. Kommunen har bedömt att ett genomförande
av detaljplanerna för linbana längs sträckan Järntorget till Wieselgrensplatsen kan
komma att medföra betydande miljöpåverkan främst avseende kulturmiljön. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt beaktats. Planförslaget medger användning av planområdet för ändamål som anges i PBL 4 kap. 34
§, varför även kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 särskilt beaktats.
I de flesta aspekter innebär ett genomförande av detaljplanerna positiva miljökonsekvenser. Dagvattenhantering och vattenrening kommer att förbättras i och med att förorenad mark saneras. Linbanan genererar inga utsläpp då den drivs av elmotorer.
Buller som genereras av linbanan ska enligt Boverket bedömas enligt Naturvårdsverkets vägledning för industribuller. Då linbana i PBL bedömts vara ett trafikslag anser
kommunen att linbaneändamålet även bör införas i bullerförordningen och kollektivtrafikförordningen. Det skulle innebära att buller genererat av linbanan ska bedömas
som trafikbuller.
I utredningen har linbanans bullerpåverkan beräknats utifrån de strängare riktlinjerna
för industribuller i enlighet med Boverkets bedömning. De beräkningar som genomförts visar på att riktvärden för industribuller för ekvivalenta ljudnivåer överskrids vid
vissa fastigheter. Överskridanden har jämförts med befintliga ljudnivåer från väg-,
spår- och tågtrafik för respektive fastighet. Jämförelse visar på att linbanans ljudbidrag är försumbart i relation till befintlig ljudmiljö. Några avvikelser finns där linbanans bidrag till de kumulativa ljudnivåerna inte bedöms som försumbart. Dessa redovisas utförligt i bullerutredningen. Inför granskning studeras bullerpåverkan ytterligare. Möjliga åtgärder för att vid behov minska bullerpåverkan kommer att studeras
tillsammans med vald leverantör.
I enlighet med beslut efter avstämning med länsstyrelsen 1 mars 2018 kommer kontoret att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning och samråda denna. Miljökonsekvensbeskrivningen läggs ut på stadens hemsida 2 maj. Samrådstiden för miljökonsekvensbeskrivningen är 2 maj – 22 maj. Följderna av planens genomförande ska dock
alltid redovisas enligt PBL.
Nedan följer en kort sammanställning av planens miljökonsekvenser.
Miljömål

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål för en hållbar samhällsutveckling. Göteborgs stad har tagit fram 12 lokala delmål. I behovsbedömningen har en bedömning gjorts om genomförandet av linbanan leder till att måluppfyllelsen blir bättre
eller sämre jämfört med nuläget och med nollalternativet.
En utökad och förbättrad kollektivtrafik innebär att fler kan nyttja kollektivtrafiken
och att bilberoendet minskar, vilket är positivt.
Detaljplanerna för linbana bedöms bidra positivt till följande miljömål i Göteborg: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, hav i balans, en god bebyggd miljö samt ett
rikt växt- och djurliv.
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Möjligheten att uppnå delmålet god ljudnivå för miljömålet God bebyggd miljö bedöms vara oförändrat jämfört med nuläget och nollalternativet.
Följande miljömål bedöms inte beröras av en planläggning av linbana: grundvatten av
god kvalitet, ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker samt levande skogar.
Naturmiljö

Bebyggelsen tar ingen värdefull naturmiljö i anspråk, så planens genomförande bedöms inte innebära någon påverkan på befintliga naturvärden.
Genom anläggandet av en linbanestation strax intill Ramberget förbättras tillgängligheten med kollektivtrafik till ett populärt naturområde.
Fågelliv

Fågellivsutredningen (Calluna 2017) drar slutsatsen att det är troligt att vissa individer
av fågel och fladdermöss kan komma att påverkas av linbanan genom exempelvis kollision med gondol eller vajer. Däremot är bedömningen enligt denna utredning att bevarandestatus för arterna sannolikt inte kommer påverkas negativt.
I samband med att linbanan är igång så anses den höga andelen trafik vara nog rörelse
för området dagtid, men nattetid rekommenderas någon form av markering av linan.
För fladdermössen föreslås holkar och att eventuella hålträd bevaras, alternativt placeras ut som högstubbar om de måste avverkas till följd av exploateringen.
Kulturmiljö

Inga kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller miljöer påverkas av förslaget av linbana mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen.
Påverkan på luft

En linbana ger ingen negativ effekt på luftmiljön då den drivs av elmotorer och därför
inte genererar några utsläpp av avgaser.
Påverkan på vatten

Recipienterna Göta Älv – Säveåns inflöde till mynningen vid Älvsborgsbron, och
Ryaverket anses båda vara mindre känsliga recipienter. Den ekologiska potentialen är
klassad som otillfredsställande och god kemisk ytvattenstatus uppnås inte. Förutom
kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) som bedöms överskridas i hela
landet överskrids miljökvalitetsnormerna för Tributyltennföreningar (TBT).
Föroreningsberäkningar för dagvatten
Föroreningsberäkningar har gjorts (Ramböll 2017-11-02) dels för alla stationsområdena på 0,3 ha och dels för ett större utredningsområde på 0,6 ha för att inbegripa
torgytor och angöring. Resultaten visar att exploateringen innebär en förbättring av
föroreningshalter i dagvattnet. Det beror på att ytor som tidigare varit väg eller parkering nu blir till en takyta. Endast kadmium och TBT överskrider riktvärden efter exploatering. Dessutom minskar alla föroreningshalter efter exploatering förutom kväve
och arsenik
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Möjligheten att uppnå god kemisk status enligt MKN får inte försämras av detaljplanen. Enligt beräknade föroreningsmängder ökar dock mängden kväve, krom och arsenik efter exploatering. Varken kväve, krom eller arsenik överskrider dock riktvärden
enligt stadens riktlinjer. Det innebär att halterna innan exploatering är så låga att de
inte anses påverka möjligheterna att uppnå god kemisk status. Följaktligen utgör Linbanans stationsbyggnader, ingen verksamhet som riskerar att orsaka en försämring
av status eller att uppnåendet av god kemisk status äventyras. Den beräknade mängden kadmium och TBT anses vara oförändrad efter exploatering men de beräknande
föroreningshalterna överskrider aktuella riktvärden. Förhöjda halter kadmium från
takytor kan oftast härledas till ett takmaterial som släpper ifrån sig kadmium. På
samma sätt kan halter av TBT oftast härledas till målarfärg. Genom att undvika användandet av material som innehåller kadmium och målarfärg som innehåller TBT
kan förhöjda föroreningshalterna förmodligen avhjälpas. I övrigt gäller enklare rening
i form av exempelvis partikelavskiljning i enlighet med riktlinjer i Rening av dagvatten.
Föroreningsberäkningarna för utredningsområdena i den tillhörande dagvattenutredningen indikerar att fler föroreningar överskrider respektive riktvärde. Detta indikerar
att dagvattnet måste renas i en högre utsträckning inom de planerade planområdena.
Detta uppmärksammas enbart i dagvattenutredningen, inte i utredningen angående
markmiljön, och inspiration till reningsmetoder finns i densamma.
Insynspåverkan

Insyn har bedömts med hänsyn till personer i bostäder. Insyn från gondoler har bedömts som allvarligare än insyn från stationerna. Ett avstånd från gondolfönster till
bostadsfönster på cirka 40–50 meter har bedömts som acceptabelt. I de fall då en gondoler är närmare än 40-50 meter så har en avvägning gjorts: en resenär i gondolen bör
inte kunna se en person som befinner sig längre än cirka 0,5 meter in i bostaden. Alla
avstånd är ungefärliga. Minimeringen av insyn har framförallt gjorts genom att flytta
och höja tornen

Figur 27. Principillustration insyn i närliggande bostäder.
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Sol och skuggstudie

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en skuggstudie för att studera vilken påverkan
linbanan förväntas ha på omkringliggande byggnader, med fokus på bostäder. Skuggpåverkan har bedömts dels utifrån fasta konstruktioner (station, torn), och dels utifrån
gondoler (snabba skuggor). Påverkan från linbanans samlade skuggor har bedömts
med hjälp av ett ”worst case scenario”. Det mest utsatta bostadshuset har prövats. Antalet skuggtimmar per år har uppmätts. Linbanans skuggor innebär färre än 8 skuggtimmar per år för det mest utsatta bostadshuset.
Den generella bedömningen är att linbanans skuggor inte innebär en olägenhet.

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan
Göteborgs Stads utgifter

Utöver vad som nedan anges för enskilda förvaltningar och bolag kommer Göteborgs
Stad att få kostnader för utbyggnad och drift av anläggningar inom planområdet som
ännu inte har beslutats fullt ut. Detta avser marklösen samt investerings- och driftskostnader för linbaneanläggningens infrastruktur, stationer och torn. Dessa kommer
att falla antingen på trafiknämnden eller på ett av stadens bolag.
Kommunens investeringsekonomi

Trafiknämnden får utgifter för anläggandet av allmän platsmark samt erforderlig ledningsflytt.
Kretslopp- och vattennämnden får utgifter för utbyggnad av och framtida drift av allmänna Va-anläggningar samt inkomster i form av anläggningsavgifter.
Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Trafiknämnden får kostnader för driften av anläggningen i form av ränta och avskrivningar samt skötsel och underhåll av allmän platsmark.
Ekonomiska konsekvenser för exploatören

Trafiknämnden är att betrakta som exploatör. Dennes utgifter redovisas ovan.
Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare

Ägarna av Rambergsstaden 9:9 och 733:31 har rätt till ersättning för inlösen av allmän platsmark.
Ägarna av Brämaregården 73:5-7 samt Rambergsstaden 7:2, 7:8-9, 9:9, 9:14-16,
12:10, 12:14-5, 12:17, 23:1, 71:2, 73:3, 733:31 och 733:390 har rätt till ersättning för
upplåtelse av servitut för linbanetrafik och för skydd av linbanan mot brandpåverkan.
Ersättningar bör i möjligaste mån regleras genom avtal mellan kommunen och berörda fastighetsägare. Om avtal inte kan tecknas avgörs ersättningsfrågorna vid lantmäteriförrättning.
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Överensstämmelse med översiktsplanen
Detaljplanen och Ändringen av detaljplaner överensstämmer med översiktsplanen.
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Bilaga 1 Reglering i gällande detaljplaner

Stadsplan/Detaljplan (laga kraft,
genomförandetid)

DP/
ÄDP

Berörda fastigheter

Reglering inom
planområde

SP 1480K-II-618

ÄDP

Rambergsstaden
733:403

Allmän platsmark.

Fastställd 1916

Tomtind./
rättigh.

Ingen byggrätt berörs.
Syfte: Sammanfoga två allmänna platsmarker till en vid Keillers park.

SP 1480K-II-2438
Fastställd 1941

ÄDP

Brämaregården
737:739

Kvartersmark: Trafikändamål.

Ingen byggrätt berörs.
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Syfte: Stadsplan med ny bostadsbebyggelse, nya vägar.
SP 1480K-II-2823

ÄDP

Fastställd 1955

BRÄMAREGÅRDEN
733:61, 733:412,
733:59, 733:167,
733:72, 733:360,
733:739

Kvartersmark: Trafikändamål. Bostäder får uppföras i 10 våningar och
byggnaden får vara 70
meter över Göteborgs
nollplan.

Ingen byggrätt berörs.

Syfte: Förslaget avser, att området i huvudsak utnyttjas för flerfamiljshus. Delar av Hjalmar Brantingsgatan och, Inlandsgatan har upptagits som trafikområde, Hjalmar Brantingsgatan
skall enligt uppgjort förslag utbyggas med fyra körfiler för snabbtrafik, jämte utmed vissa delar lokalgator på sidorna, samt ett reservat för spårväg på egen banvall i mitten, I samband med trafikplatsen
vid Wieselgrensplatsen, där spårvägen föreslås planskild från övrig trafik, ordnas spårvagnshållplats
och en vändslinga för spårvagnar.
SP 1480K-II-2931

ÄDP

Fastställd 1959

RAMBERGSSTADEN
23:1

Kvartersmark:
Bostäder och skola och
prickmark.

Ingen byggrätt berörs.

SP 1480K-II-2966
Fastställd 1960

ÄDP

Rambergsstaden
733:61, 733:412,
733:59, 733:167,
733:72, 733:2360

Kvartersmark: Parkeringsändamål.

Ingen byggrätt berörs.

Brämaregården
737:739

Syfte: Förslaget avser att utnyttja området till idrottsanläggning, skola och industri.
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SP 1480K-II-3044

ÄDP

Fastställd 1962

Brämaregården
737:739, 737:740,
737:752
733:43
733:137
60:4, 74:3

Kvartersmark: Trafikändamål. En byggnad för
biluppställningsplats får
vara 40 meter över Göteborgs nollplan. En annan
byggnad för biluppställningsplats får byggnaden
uppföras till en höjd av
+33,5 meter över nollplanet. På ett annat ställe får
byggnad för billuppstälnning vara 2,5 meter.

Byggrätt för det norra
tornet längs sträckan berör den biluppställningsplats som är möjlig enligt
gällande plan.

Syfte: Förslaget avser att området utnyttjas för bostäder i flerfamiljshus. Förslaget innebär sålunda
ett intensivt markutnyttjande för bostadshus i tre till sex våningar och för dessa nödvändiga planteringar och lekytor, som bildar ett sammanhängande bilfritt stråk ledande till nyssnämnda närbelägna
anläggningar, medan biluppställningen för nybebyggelsen i huvudsak hänvisas till underjordiska garage i området.

SP 1480K-II-3292
Fastställd 1970

ÄDP

Biskopsgården
730:527

RAMBERGSSTADEN
33:2 -33:4

Kvartersmark: Trafikändamål. Bostads- och handelsändamål; dock få lokaler för annat, dock ej
industriellt, ändamål inredas i den utsträckning
byggnadsnämnden prövar detta lämpligt.

29:1, 29:2

30:1, 7:2, 7:8, 7:9,

Detaljplanen möjliggör 2
st 9-våningshus
med bostäder samt en
sammanbindande 1-vå-
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5:10, 5:13-5:16
9:9,9:15,9:16

733:392 – 398

ningsbyggnad, innehållande reception, cafeteria, kioskbutik, fritidslokaler, studierum m.m. Den
norra delen består av 4
st. 4-vånings bostadshus,
inbördes förbundna med
1-våningsbyggnader.

733:370

733:348

Byggrätt för garagebyggnad, som inte är uppförd,
mot rondellen berörs av
den södra tornplaceringen. Dessutom berörs
prickmark samt u-område
av detaljplanen för linbanan.

Syfte: Förslaget syftar närmast till att möjliggöra en planerad nybyggnad av bostadshotell.

DP 1480K-II-3952

DP

(lk 1992-01-10, 15 år)

RAMBERGSSTADEN
733:31

Kvartersmark. Ingen
byggrätt berörs.

Syfte: Att ge befintlig bebyggelse, som till största delen tillkommit genom dispenser, stöd i en gällande plan och möjligheter till vissa om- och nybyggnader.

DP 1480K-II-3975
(lk 1992-02-04, 5 år)

DP

RAMBERGSSTADEN
12:10
12:14

Kvartersmark: Högsta tilllåtna byggnadshöjd för
bostadshus får vara 7 meter.

12:15
12:16

Ingen byggrätt berörs.

12:17
733:403
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Syfte: Detaljplanen skall ge kvarteret Slåtterkarlen rätt att användas för bostadsändamål. Bebyggelsen inom kvarteret avses få behålla den form och omfattning som den befintliga bebyggelsen har.

DP: 1480K-II-4179

DP

(lk: 1995-01-12, 5 år)

BRÄMAREGÅRDEN
68:4
68:5

Kvartersmark: Centrum
och vård. Byggrätterna på
den västra sidan av byggnaden (COOP) berörs.

68:6
68:7
733:817

Allmän plats: Huvudgata
med egenskapen Allé för
östra sidan av Wieselgrensgatan. Lokalgata på
Hjalmar Brantingsgatan.

Ingen byggrätt berörs.

Syfte: Utöka Lundby sjukhus lokaler genom påbyggnad av en befintlig panncentral, förbättra parkeringssituationen i området genom att bygga ett parkeringsdäck mot Hjalmar Brantingsgatan, definiera särskilda områden flir markparkering inkl. trädplanteringar, slå fast vilka gångytor som skall vara
gemensamma för berörda fastigheter, få till stånd en upprustning av den utvändiga miljön.

DP 1480K-II-4586
(Lk: 2001-10 22, 5 år)

DP

RAMBERGSSTADEN
71:1
RAMBERGSSTADEN
71:2
RAMBERGSSTADEN
71:3

Kvartermark: Bensinstation, handel med livsmedel inom högst 100 m2
bruksarea. Byggnaderna
får vara +35 och +36 meter i nockhöjd över Göteborgs nollplan.

Byggrätten för bensinmacken berörs då den
istället planläggs för linbanetrafik. Staden äger
marken och planerar för
andra verksamheter när
bensinmacken har flyttat.
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Syfte: Syftet med detaljplanen är att skapa en plats för en "Drive-in" restaurang i samspel med befintligt parkeringsdäck och bensinstation. Parkeringsdäcket är idag bara utnyttjat till
hälften och behöver rustas upp. Genom restaurangens etablering skapas också ekonomiska förutsättningar för att rusta upp parkeringsdäcket. Parkeringsdäcket och bensinstationen ingår också i planen
för att ändras så att planen överensstämmer med befintliga förhållanden.

DP 1480K-II-4614
(LK:2001-02-11, 5 år)

DP

Brämaregården 73:5

Syftet med denna plan är
att tillse den befintliga
byggnaden och dess verksamhet (butik/ verk-stad)
överensstämmer med detaljplanen samt ge möjlighet till en mindre utbyggnad.

Ingen byggrätt berörs.

Alla detaljplaner ovan berörs av bestämmelsen a2 vilket Innebärande att inom området får
inte byggnader, anläggningar och upplag ge upphov till högre strålningsintensitet vid brand än
8kW/m2 på linbaneanläggning. Detta innebär dock inte några restriktioner för de byggnader
eller byggrätter som finns enligt nu gällande planbestämmelser.
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