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Detaljplan för Trafikplats Hisingsleden/Björlandavägen inom stads-
delen Björlanda i Göteborg 

 

Samrådsredogörelse  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 22 november 2016 att genomföra samråd och granskning 

för detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över sam-

rådskrets, bilaga 1, under tiden 7 december 2016 till 17 januari 2017.  

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret under samrådstiden. Förslaget 

finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggpro-

jekt/. 

Sammanfattning 
Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter gäller att det saknas redovisning 

av de geotekniska och bergtekniska säkerhetsfrågorna enligt länsstyrelsen och SGI. 

Detta har kompletterats inför granskning.  

Dagvattenfrågan behöver utredas enligt Miljönämnden, vilket har gjorts inför gransk-

ning. 

Business Region Göteborg (BRG) och Göteborgs Hamn är positiva till planförslaget. 

Miljöförvaltningen anser att planen saknar en tydlighet i hur projektet i sin helhet kan 

bidra till en reducering av antalet fordon i staden och regionen. Även om inte antalet 

fordon minskar i sin helhet så är ett av syftena att höja standarden på Hisingsleden och 

att få den tunga trafiken att välja Hisingsleden istället för den mycket hårt belastade 

Lundbyleden med många boende i närheten. Även gång- och cykelstråk förbättras i pro-

jektet som helhet. 
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SDN Västra Hisingen och SDN Lundby föreslår att en social- och barnkonsekvensana-

lys görs med tanke att området används för sport, rekreation och friluftsliv. För detalj-

planen tas ingen särskild social- och barnkonsekvensanalys fram då dessa frågor fram-

förallt hanteras inom ramen för vägplanen. 

Flera nämnder och sakägare påpekar vikten av hänsyn till ridstigar och utformning av 

gång- och cykelvägar. Dessa frågor hanteras av Trafikverket inom projektet för vägpla-

nen.  

Flera sakägare (Helgereds gårdar 7 och 9) påpekar negativa konsekvenser för hästverk-

samheten med minskade betes- och rasthagar, stängd överfart för hästar och buller. Möj-

ligheten att passera Hisingsleden tas inte bort men flyttas. Däremot minskas betesytan. 

Synpunkter på negativ påverkan av naturvärden, djurliv, landskapsbild och kulturvärden 

framkommer också. Dessa frågor hanteras inom vägplanen och dess miljökonsekvens-

beskrivning vilket i vissa delar leder till att kompensationsåtgärder görs. 

Synpunkt om att minska ner planområdet har inkommit (ej sakägare). En sådan minsk-

ning är inte möjlig om vägplanen ska kunna fastställas. 

Synpunkter har också inkommit om en fortsatt utbyggnad på norra delen av Hisingsle-

den vilket inte behandlas i denna detaljplan. 

Kontoret har bedömt att miljöförvaltningen, fastighetsägare/boende på Helgereds gårdar 

7 och 9 samt boende på Nansensgatan 9 inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. 

Framförda synpunkter har i övrigt till viss del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 

planhandlingarna. En del av synpunkterna har inte kunnat hanteras inom ramen för de-

taljplanen då de berör andra frågor. Utöver detta har ändringar gjorts i planhandlingar 

för att anpassas efter förändringar i arbetet med vägplanen, bl.a. ett förändrat och utökat 

planområde där dagvattendammar innefattas i vägområdet. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret och berörda konsul-

ter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Ingen erinran.  

Kommentar: 

Noteras. 

2. Göteborg Energi AB 

Göteborg Energi Nät (GENAB) informerar att samråd har skett med Trafikverket och 

att GENAB har lämnat förslag till flyttning av de kablar och stationer som kommer i 

konflikt med vägplanen. Meddelar att ledningsstråk ska placeras inom vägstruktur och i 

första hand inom GC-banor för att minimera störningar för bil- och kollektivtrafik. Re-

spektive byggherre ska, såvitt inget annat avtalats, initiera och bekosta flyttning av led-

ningsnät och nätstationer i de fall det krävs, för att möjliggöra förändrad markanvänd-

ning enligt detaljplan. Ledningsrätt för ledningsstråk och nätstationer behöver erhållas 

inom planområdet. Önskar delta vid detaljplanens slutarbete samt att få antagandehand-

ling tillsänd när den finns tillgänglig. 

Kommentar: 

Beaktas. Ledningsrätt ges inte inom allmän plats. Hela planområdet utgörs av allmän 

plats (VÄG) och inom planområdet finns det därmed möjlighet att förlägga allmänna 

underjordiska ledningar.  

3. Nämnden för Kretslopp och vatten 

Ser inga behov av ändringar i planhandlingarna.  
 
Allmänna VA-ledningar 

I planområdet finns ett ledningsnät som utgörs av vatten- och spillvattenledningar. Led-

ningarna i området kommer bitvis att ligga under planerade vägsträckor. För att reparat-

ioner skall kunna utföras utan att trafiken påverkas föreslås att ledningarna som ligger 

under av- och påfarten från Björlandavägen till Hisingsleden flyttas så att de ligger norr 

om vägen. Ledningen som ligger under Sörredsvägen kan ligga kvar, men bör förses 

med skyddsrör för den sektion som ligger under cirkulationsplatsens södra del. Allmän 

VA-ledningsutbyggnad inom planområdet bedöms inte nödvändig i dagsläget. Om 

markarbeten planeras närmare än 10 m från VA-anläggning kräver Kretslopp och vatten 

remiss. En ny tryckledning för avlopp ska troligen förläggas norr om Björlandavägen 

genom planområdet, men projektet är ej påbörjat ännu. Vidare information från Krets-

lopp och vatten kommer när projektet startats upp.  
 
Dagvatten- och skyfallshantering 

Hisingsleden och Björlandavägen är prioriterade vägar för Räddningstjänsten. Plane-

ringsriktlinjer från TÖP Översvämningsrisker ska uppfyllas vad gäller skyfall och höga 

vattennivåer. Höjdsättningen ska koncentrera vatten till parker, torg, parkeringsplatser 

och andra områden där vatten kan fördröjas.  Lågpunkter ska utformas så att vatten 

sprids över en större yta.  
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Klimatanpassning 

Då planområdet inte ligger i närheten av några vattendrag bedöms det som osannolikt 

att översvämningar av området sker till följd av ökade havsnivåer eller ökade flöden i 

vattendrag.  
 
Trädplantering 

Skyddsavståndet på minst 4 m mellan trädets rothals och ytterkant ledning ska hållas. 

Avsteg från grundregeln kan endast göras efter godkännande av Kretslopp och vatten. 

Krav på skyddsåtgärder kan komma att ställas. 
 
Ekonomi 

Kretslopp och vatten anser att ändring av allmänna VA-ledningar inom planområdet be-

kostas av påkallande part. 

Kommentar: 

Allmänna VA-ledningar: Noteras. Synpunkterna har vidarebefordrats till Trafikverket.  

Dagvatten- och skyfallshantering: Avvattningssystemet är dimensionerat så att trummor 

får kapacitet för 100-årsregn. Kapaciteten är dimensionerat så att en viss uppdämning i 

vattendraget kan accepteras. Lågpunkter i väganläggningen har studerats särskilt gäl-

lande höjdsättningen. Detaljplanen har kompletterats med PM Avvattning tillhörande 

vägplanen för Hisingsleden. Enligt TÖP:en klarar räddningstjänsten framkomligheten 

med ett översvämningsdjup på 0,2 meter vilket bedöms klaras för trafikplatsen.  

Klimatanpassning: Noteras 

Trädplantering: Noteras. Synpunkterna har vidarebefordrats till Trafikverket. 

Ekonomi: Trafikverket bekostar flytten av de VA-ledningar som behöver att flyttas på 

grund av vägplanen. Kostnader för höjning av standard eller andra önskemål bekostas 

dock inte av projektet. 

4. Miljönämnden 

Tillstyrker planförslaget under förutsättning att nedan synpunkter beaktas. 

Allmänt  

Göteborgs stad har tydliga mål om att bli en attraktivare cykelstad, öka andelen kollek-

tivtrafikresor och bli en klimatneutral stad. Att satsa på nya bilvägar leder till att främja 

fler fordon. Miljöförvaltningen anser att planen saknar en tydlighet i hur projektet i sin 

helhet kan bidra till en reducering av antalet fordon i staden och regionen.  
 
Luftmiljö  

Vi instämmer i bedömningen att miljökvalitetsnormer för kvävedioxid klaras efter ut-

byggnaden. Vi anser dock att det är allt för optimistiskt att förlita sig på utvecklingen av 

en mer fossilfri fordonsflotta, på det sätt som görs i planen, särskilt eftersom bedöm-

ningen är att trafikmängderna i området förväntas öka.  
 
Ljudmiljö  

Den ökade trafikmängden och byggnationen av trafikplatsen ger en större bullerpåver-

kan på värdefulla frilufts- och naturmiljöer. Överskott av jordmassor bör kunna använ-

das för att skapa bullervallar för att så långt som möjligt skydda omgivande natur- och 

rekreationsområden från höga ljudnivåer.  
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Naturmiljö 

De kompensationsåtgärder som föreslås är bra och det är viktigt att angivna tider hålls. 

De biotopskyddade miljöerna som ianspråktas ska kompenseras. 

 
Dagvatten  

En dagvattenutredning behöver tas fram för att specificera placering och utformning av 

dagvattenhanteringen. Utredningen bör inkludera uppgifter om flöden och förorenings-

belastningar samt dimensionering och utformning för att klara förväntade flöden och 

vad för reningsgrad som är förväntad. Detta för att kunna arbeta in ett förslag i planpro-

cessen och att tillräcklig med yta avsätts.  

En hänvisning finns i MKB för Hisingsleden till ”PM Avvattning”. Detta PM har inte 

inkommit till oss och vi har inte heller hittat det på Trafikverkets hemsida bland övriga 

dokument kopplade till vägplanen. Om PM:et inkluderar uppgifter som efterfrågas en-

ligt ovan är därför oklart.  
 
Markmiljö  

I de fall markarbeten ska utföras i förorenad mark behöver en anmälan göras till miljö-

förvaltningen. 

Kommentar: 

Allmänt: Ett syfte till att höja standarden på Hisingsleden är att få den tunga trafiken att 

välja Hisingsleden istället för den mycket hårt belastade Lundbyleden med många bo-

ende i närheten. En annan anledning är att höja säkerheten i de korsningar som har drab-

bats av flertalet olyckor genom att göra dem planskilda. Detta medför även en jämnare 

körning som då medför mindre avgaser. När det gäller gång- och cykeltrafik så kommer 

standarden på befintlig gång- och cykelväg mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons 

väg att höjas och ny gång- och cykelväg kommer att byggas mellan Assar Gabrielssons 

väg och Björlandavägen.  

Luftmiljö: Noteras. Projektet syftar till att föra över den tunga trafiken från Lundby-

leden, inte att öka den totalt. Trafiken ökar på Hisingsleden men den minskar istället på 

Lundbyleden. När trafiken har omförflyttats minskar även utsläppen från att stå i kö 

samt körvägarna minskas. 

Ljudmiljö: Synpunkten har vidarebefordrats till Trafikverket som meddelar att de tar 

synpunkten med sig i följande arbete. 

Naturmiljö: Beaktas inom projektet för vägplanen.  

Dagvatten: ”PM Avvattning” kommer finnas tillgänglig under granskningstiden av de-

taljplanen och vägplanen har även kompletterats med ”PM Föroreningsanalys väg-

dagvatten” samt MKB till ansökan om vattenverksamhet för Kålseredsbäcken, vilka in-

kluderar de övriga efterfrågade uppgifterna. 

Markmiljö: Noteras. 

5. Park- och naturnämnden 

Avstår från yttrande i planärendet.  

Kommentar: 

Noteras. 

6. Idrott och föreningsnämnden 

Idrotts- och föreningsnämnden vill understryka vikten av att största möjliga hänsyn tas 

till befintliga ridvägar så att de säkras vid förändringar av trafikplatsområdet.  
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Kommentar: 

Trafikverket kommer att kravställa detta i kommande förfrågningsunderlag. I god tid in-

nan arbeten startar kommer dialoger återupptas med de samrådsparter gällande detta 

som Trafikverket hade i samrådsskedet. 

7. Kulturnämnden 

Inom området för detaljplanen finns fornlämningarna Björlanda 314:1, en boplatsrest 

sannolikt från äldre stenåldern och Björlanda 636, en boplats sannolikt från bronsåldern. 

Två brolämningar som betraktas som s.k. övriga kulturhistoriska lämningar berörs 

också. 2016 gjordes en förundersökning av området av Göteborgs stadsmuseum med 

anledning av vägprojektet. Då konstaterades att fornlämningarna Björlanda 314:1 och 

Björlanda 636 kräver slutundersökningar om vägprojektet genomförs så som planerat. 

Om de två brolämningarna måste tas bort ska de dokumenteras innan borttagandet.  

Kommentar: 

Ansökan till Länsstyrelsen om slutundersökning lämnas av Trafikverket efter att detalj-

planen vunnit laga kraft. 

8. SDN Lundby 

Den nya trafikplatsen blir en barriär för människor och fauna. Stadsdelsförvaltningen 

tillstyrker dock förslaget då stadsdelen anser det är av stort intresse att avlasta Lundby-

leden, trots de förstärkta barriäreffekterna förslaget medför. Lundbyleden är en trafikled 

som idag utgör en stor barriär i stadsdelen vars avdelande effekter skulle kunna minskas 

genom minskad tung trafik.  

 

Det är betydande att kommunens sammanhängande ridvägar behålls, då de även tjänar 

som promenadvägar. I nuvarande förslag skärs ridvägen av i korsningen Björlandavä-

gen/Hisingsleden men behålls söderut. En lösning för detta bör hittas då ridning inte är 

tillåtet på gång- och cykelvägar. 

 

Förslaget innebär att trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter 

ökar vilket är positivt. Förvaltningen vill också framhäva att utformning av busshållplat-

ser och tunnel samt belysning är viktiga aspekter utifrån den upplevda tryggheten för 

gång- och cykeltrafikanter samt kollektivtrafikresenärer.  

Sedan miljökonsekvensbeskrivningen för vägplanen författades har eventuella planer på 

att bygga ett temporärt boende för nyanlända i närliggande området tillkommit. Trafik-

platsen och de nya vägarna skulle få negativa konsekvenser för de boende i form av 

t.ex. ökat buller. Förvaltningen föreslår att en social- och barnkonsekvensanalys görs 

med tanke på planen samt för att området används för sport, rekreation och friluftsliv av 

många människor från hela staden. 

Kommentar: 

Noteras. 

I vägplanen förslås att ryttare passerar Hisingsleden vid Stenebyvägen i stället för Björ-

landavägen. En tryckknapp anpassad i höjdled till ryttare monteras vid signalen.  En 

grusväg föreslås att anläggas på bägge sidor av Hisingsleden.  

Synpunkt om detaljutformning för ökad trygghet för oskyddade trafikanter har vidarebe-

fordrats till Trafikverket. 

Detaljplanen och vägplanen har kommit långt i planeringen och har tagit hänsyn till de 

förutsättningar som rådde vid planeringen och har inte möjlighet att i sent skede anpas-

sas till nya planer om eventuellt boende. För detaljplanen tas ingen särskild social- och 
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barnkonsekvensanalys fram då dessa frågor framförallt hanteras inom ramen för vägpla-

nen. I Trafikverkets process med vägplan har dialog skett med bl.a. odlarföreningen, 

hästgården och ryttare som passerar Björlandakrysset samt genom flera samrådsmöten 

med allmänheten. 

9. SDN Västra Hisingen 

Förvaltningen tillstyrker förslag till detaljplan. Förvaltningen vill framföra att i det Lo-

kala utvecklingsprogram för Västra Hisingen(LUP), som nämnden antog 2015, finns in-

riktningar som har betydelse för utformning av vägar, gång/ cykelbanor och kollektiv-

trafik i området. Förvaltningen ska arbeta för att:  

• utöka bussförbindelserna till de stora arbetsplatserna i Västra Hisingen  

• fler gång- och cykelvägar till och från arbetsplatser och skolor  

• för en busslinje mellan Biskopsgården och Torslanda  

I LUP framhålls att det behövs bra tvärförbindelser med kollektivtrafik, bil och cykel 

mellan Torslanda och Biskopsgården, för att underlätta vardagen och öka integrationen. 

Det måste gå att ta sig från bostaden till arbetsplatsen utan att behöva köra bil. Västtra-

fik behöver därför trafikera Biskopsgården - Torslanda via Arendal och ha bra placerade 

hållplatser t.ex. vid logistikcentren i området. Det behöver även finnas bra gång- och cy-

kelvägar. Förvaltningen vill framhålla att det är viktigt att vägplanen underlättar för att 

inriktningarna i LUP blir verklighet. 

 
Då området används mycket för ridning och annan hästsport är det viktigt att ridvägarna 

och övergångar görs säkra vid byggandet av de nya vägarna och vägplatserna. 
 

Förvaltningen föreslår att en social- och barnkonsekvensanalys görs. Dels på grund av 

de eventuella planerna på att bygga ett temporärt boende för nyanlända i närliggande 

område och dels för att området nyttjas för sport, rekreation och friluftsliv av ett stort 

antal människor från hela Göteborg.  

Kommentar: 

Noteras.  

Västtrafiks linjedragning kan inte hanteras inom ramen för detaljplanen och Trafikver-

ket kan inte heller påverka hur kollektivtrafiken planeras. Trafikverket meddelar att de 

möter Västtrafiks synpunkter så långt de kan inom projektets ramar.  

Se övriga kommentarer till nr.8 ovan. 

10. Räddningstjänsten i Storgöteborg 

Räddningstjänsten Storgöteborg har övervägt risker med transporter av farligt gods och 

noterar att skyddsåtgärder mot konsekvenser av dessa olyckor anges i förslaget till de-

taljplan. Räddningstjänsten Storgöteborg har således inget att erinra mot föreslagen de-

taljplan.  

Kommentar: 

Noteras. 

11. Göteborgs Stads Parkering AB 

Parkeringsbolaget har inga synpunkter på förslaget och vill påtala att man ser positivt på 

att cykelsituationen i staden förbättras.  

Kommentar: 

Noteras. 
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12. Trafiknämnden 

Trafikkontoret har deltagit i planprocessen och vill meddela att trafikförslag samt pro-

jekteringen av anslutning till lokalt vägnät måste godkännas av Trafikkontoret.  

Kommentar: 

Beaktas. 

13. Göteborgs Hamn AB 

Göteborgs Hamn är mycket positiva till planförslaget. Det pågår byggnation av en helt 

ny logistikpark, Port of Gothenburg Logistics Park, där områdena Halvorsäng, Tankga-

teområdet och Logistikcentrum också ingår. Sammanlagt erbjuder hamnen tillsammans 

med dessa områden en kapacitet att bygga lokaler om ca 600 000 kvadratmeter. Det är 

viktigt att staden tillsammans med Trafikverket fortsätter utbyggnaden av Hisingsleden 

med planskilda korsningar även norr om Björlandavägen för att Hisingsleden ska bli 

den naturliga vägen norrifrån till hamnen och inte belasta Lundbyleden. 

Kommentar: 

Noteras. Övrig utbyggnation av Hisingsleden kan inte hanteras inom ramen för detalj-

planen, synpunkten har vidarebefordrats till Trafikverket som svarat att i den rådande 

ekonomiska planen finns det inga medel för fortsatt projektering och byggnation. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

14. Länsstyrelsen 

Vägplanen är inte färdigställd och det saknas visst underlagsmaterial rörande geoteknik 

som även behöver infogas i detaljplanen för att ett antagande av detaljplanen inte ska 

riskera att prövas av Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget kan komma att 

prövas med avseende på att: 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion 

Länsstyrelsen saknar en redovisning av de geotekniska och bergtekniska säkerhetsfrå-

gorna. Området ligger i nära anslutning till vattendrag och delar av planområdet består 

av lera. Trafikplatsen ska också placeras på höga bankar. Planområdets stabilitet måste 

därför klarläggas och redovisas.  
 

Råd enligt PBL och MB 

Då Kålseredsbäcken grävs om till en ny fåra krävs tillstånd för vattenverksamhet. Tra-

fikverket har angett att de kommer att söka tillstånd för vattenverksamhet. Omgräv-

ningen ligger till viss del inom aktuell detaljplan och till viss del utanför den. Skyddsåt-

gärder för dagvatten finns helt utanför aktuell detaljplan. Länsstyrelsen förutsätter att 

det finns stöd i gällande detaljplan för omledning av de delar av bäcken som inte ryms i 

aktuell detaljplan, liksom för den yta som behövs för skyddsåtgärder för dagvatten. 
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning  

Artskydd  
Det är viktigt att detaljplanen inte utgör hinder för Trafikverket att genomföra nödvän-

diga åtgärder till skydd för hasselsnok och mindre hackspett vilka är skyddade enligt 4 § 

Artskyddsförordningen (2008:845). 

Fornlämningar  
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Detaljplanen berör två fornlämningar som är skyddade enligt bestämmelserna i kultur-

miljölagen och tillstånd krävs för ingrepp i dessa. Tillståndsansökan hanteras av Trafik-

verket. 
 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömde på Larkmöte 2016-06-10 att någon miljöbedömning inte behövde 

göras särskilt för detaljplanen då de tillämpar samordnat förfarande. Länsstyrelsen hade 

ingen erinran. Beslut om betydande miljöpåverkan har fattats av Länsstyrelsen inom ra-

men för vägplanen och MKB för vägplanen godkändes 2016-11-21 av Länsstyrelsen. 

Kommentar: 

Planförslaget har kompletterats med geoteknisk utredning enligt synpunkter. 

Råd enligt PBL och MB: Planområdet har utökats i nordväst för att inrymma dagvatten-

dammar. För området för omgrävning som ligger utanför planområdet (söder om Björ-

landavägen) saknas detaljplan och därmed utgör inte någon detaljplan hinder för om-

grävningen. För åtgärder i bäck norr om Björlandavägen bedöms inte gällande detalj-

plan (parkmark) utgöra hinder för åtgärderna. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning: 

Artskydd: Beaktas. Trafikverket deltar i planarbetet.   

Fornlämningar: Noteras.  

Behovsbedömning: Noteras. Detaljplanområdet omfattar ett något större område än väg-

planen och har utökats sedan samrådet. Kommunen har efter samrådet genomfört en be-

hovsbedömning för de delar av planområdet som inte ingår i vägplanen. Kommunens 

bedömning är att miljöbedömning inte behöver göras för de områden som inte innefattas 

av vägplanen. Det är förhållandevis små områden och dessa ligger i direkt anslutning till 

vägplanens område. Påverkan på Kålseredsbäcken/Osbäcken hanteras i vägplanen och 

dess MKB. 

15. SGI 

Meddelar att planområdets geotekniska förutsättningar är översiktligt beskrivna i plan-

beskrivningen. Däremot saknar SGI en bedömning av de geotekniska och bergtekniska 

säkerhetsfrågorna. Då området ligger i nära anslutning till två vattendrag och då jordlag-

ren i delare av planområdet består av lera där höga bankar planeras för trafikplatsen 

måste hela planområdets stabilitet klarläggas och redovisas. Eventuella skärningar i jord 

och berg och övriga slänter måste även bedömas stabilitetsmässigt. 

 

Geotekniska och bergtekniska säkerhetsfrågor såsom skred, ras och erosion ska alltid 

klarläggas i planskedet. Är de faktiska förhållandena sådana att det inte klart och enty-

digt kan uteslutas risker för att detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, 

av skred eller ras ska stabilitetsutredning utföras. Framkommer det att det erfordras åt-

gärder eller restriktioner för att marken ska vara lämplig efter utredning ska dessa regle-

ras i detaljplanen. Utredning ska alltid utföras utifrån de förhållanden som planen med-

ger. 

Kommentar: 

Planförslaget har kompletterats med geoteknisk utredning enligt synpunkter. 

16. Trafikverket 

Trafikverket har varit delaktig i utformandet av detaljplanen och har ingen erinran. Tra-

fikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 
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Kommentar: 

Noteras. 

17. Lantmäterimyndigheten 

Påpekar att för tydlighetens skull bör gällande detaljplaner skrivas ut med sin fullstän-

diga beteckning, tex 1480-II-4171. En av berörda planer har skrivits ut med fel beteck-

ning, den korrekta ska vara 1480-II-3614 (ej 3416).  

 

Lantmäterikostnader för fastighetsreglering mellan kommunen och div. fastighetsägare 

kan inte bekostas av Trafikverket (se s. 16). Ett separat avtal om vem som ska betala 

kostnader får upprättas mellan kommunen och Trafikverket. 

 

Under rubriken Fastighetsrättsliga konsekvenser, på s. 17, bör arealen som avstås anges 

som cirka, då det beslutas i en kommande lantmäteriförrättning. 

Kommentar: 

Beaktas.  

18. Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har inget att erinra mot upprättat förslag. Då Svenska kraftnät inte har 

några ledningar i anslutning till aktuellt område anser de ärendet avslutat från Svenska 

kraftnäts sida och önskar inte medverka i det fortsatta remissförförandet för aktuellt 

ärende, förutsatt att planområdet inte förändras.   
 

Svenska kraftnät passar på att informera om att deras anläggningsobjekt finns att hämta 

via Geodataportalen (www.geodata.se). Informationen innehåller den geografiska posit-

ionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och stationsområden. 

Kommentar: 

Noteras. Eftersom planområdet förändrats efter samråd kommer utskick ske vid gransk-

ning. 

19. Vattenfall 

Vattenfall Eldistribution har inga anläggningar inom planområdet och inget att erinra.  

Kommentar: 

Noteras. 

20. Västtrafik 

Västtrafik har haft dialog med Trafikverket under framtagandet av förslaget till detalj-

plan och har inget att erinra. 

Kommentar: 

Noteras. 

21. Business Region Göteborg (BRG) 

Meddelar att BRG är positiv till planförslaget och att beskrivna åtgärder helt ligger i 

linje med det arbete som görs inom ramen för den nationella vägplanen för transportsy-

stemet 2014 - 2025. BRG anser att förslaget ökar framkomligheten vilket är bra både ur 

ett näringslivsperspektiv och ett miljöperspektiv samt leder till ökad trafiksäkerhet. 

Kommentar: 

Noteras. 
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22. Skanova/Telia Sonera 

Har inget att invända mot planförslaget. Skanova har bifogat en lägeskarta för aktuellt 

område där Skanovas anläggningar är markerade. Skanova har ett antal kanalisations-

/kabelstråk som kommer i konflikt med planerad vägbyggnation. Flytt av dessa till nya 

lägen kommer att göras i samråd med Trafikverket.  

Kommentar: 

Noteras. 

Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har 

inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att samrådsredogö-

relsen publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade 

till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

23. Fastighetsägare, boende på Helgered 1:23  

Befarar att trafikmängden på Björlandavägen kommer att öka och även att tung trafik, 

lasttrafik och entreprenadmaskiner ökar i omfattning i samband med byggskedet. Redan 

idag upplever de att det tidvis är svårt att komma in från och ut på Björlandavägen. När 

signalregleringen försvinner befarar de att det blir ännu svårare. Då bullernivåerna vän-

tas öka och den aktuella fastigheten ligger precis intill Björlandavägen anser de att bul-

lerskydd bör studeras närmare. 

Kommentar: 

Vad gäller buller är bedömningen att detta projekt inte ska öka trafiken på Björlandavä-

gen och därmed inte bullernivåer. 

Trafikverket meddelar att vägprojektets mål är att generera så få störningar som möjligt 

under byggtiden vilket är ett av projektets större fokusområden. Dock pågår många 

andra stora byggnationer under de år som detta projekt byggs. Det kommer att märkas 

när det byggs men framkomligheten är viktig. 

24, 25 och 26. Fastighetsägare, boende på Helgered 1:155 (Helgereds gårdar 7) 
och fastighetsägare, boende på Helgered 1:139 (Helgereds gårdar 9) 

Sakägarna menar att stora kulturhistoriska värden kommer att gå förlorade, då den över 

hundra år gamla stenbron som tidigare utgjorde vägen mot Björlanda kommer att rivas 

och förstöras. Den gamla kvarn som funnits vid bäcken och kvarnhjulet som fortfarande 

finns kvar i bäcken kommer att tas bort då Osbäcken leds om. Naturvärden går också 

förlorade såsom ekdungen med träd som är flera hundra år gamla. Fågellivet kommer 

också att påverkas negativt. 
 
Planförslaget inkräktar även på hästverksamheten i området. Efter utbyggnaden kommer 

beteshagar, ridvägar samt störande trafik att kraftigt påverka verksamheten. Sakägarna 

menar att risken är att trafikplatsen medför så stora konsekvenser att hästverksamheten 

måste tas bort p.g.a. minskade beten, rasthagar samt svårigheter med ridvägar som ej 

kan korsa leden. Trafikverket har vid ett samrådsmöte sagt att man kan göra en överfart 

för hästar vid Stenebyvägen, detta vid en korsning man avser att stänga.  

 

Vid samrådmötet framkom att tillfarten till Logistikcentrum Volvo och Tuve kommer 

att få en ny sträckning då man avser att stänga Stenebykorsningen. En ny tillfart kom-

mer att byggas från korsningen Säve flygplast/Stora Holmsvägen. Detta innebär att tra-

fiken som ska till Tuve kommer att belasta Björlandavägen då man inte längre kan köra 
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bakvägen via Volvo Lastvagnar. Den föreslagna lösningen skulle dessutom innebära att 

all tung trafik från hamnområdet/övriga Volvo behöver ledas upp till korsningen Säve 

flygplats/Stora Holm och därifrån tillbaka till Volvo Tuveområdet. Detta innebär längre 

resvägar och ökade utsläpp. Trafikverket och Göteborgs stad behöver se över hela tra-

fiksituationen för Norrleden/Björlandavägen samt inkludera Stenebyvägen i lösningen. 
 

Sakägarna efterlyser en helhetslösning för sträckan från korsningen Norrleden/Björ-

landavägen fram t.o.m Stenebyvägen och menar att det är helt nödvändig för att få till 

en lösning för trafikanter som blir kostnadseffektiv för skattebetalarna. Enligt projektet 

blir resterande ombyggnad av Norrleden och stängning av Stenebyvägen ett senare pro-

jekt med en annan budget. Detta kommer att bli ineffektivt och mer kostsamt. Istället 

bör ett helhetsgrepp kring sträckningen tas och allt göras samtidigt.  

 
Slutligen anser sakägarna att den föreslagna lösningen är ett resursslöseri vad gäller 

skattepengar och miljö. Trafikverkets föreslag kan inte godkännas innan man gjort en 

ordentlig plan och utredning över hur man kan införliva Björlandakrysset och Steneby-

vägen i en trafiklösning som är trafik- och miljömässigt godtagbar, den föreslagna lös-

ningen kommer enbart att öka utsläppen med längre resvägar. Man bör utreda om trafik-

platsen kan flyttas närmare åkermarken vid Stenebyvägen (för att även införliva denna) 

och närmare galoppbanan för att minimera påverkan på kringboende och koloniområde. 

 

Kommentar: 

Den kulvertliknande stenbron från 1800-talet kommer tyvärr att behöva tas bort på 

grund av vägförslaget. Denna har inget lagskydd men kommer att dokumenteras av spe-

cialister inom området inom vägprojektet. Detta gäller samtliga kulturhistoriska värden. 

 

Vägförslaget kommer att påverka storleken på den åkerholme med ekbestånd som om-

nämns i yttrandet. Cirka 400 kvm tas bort av dom 1700 kvm som finns idag. De största 

ekarna kommer dock att finnas kvar. Kompensationsåtgärder för mindre hackspett är en 

del av de miljöåtgärder som föreslås i projektet. 

 

Vägförslaget påverkar hästverksamheten negativt genom att betesytor försvinner, dock 

kommer inte möjligheten att passera Hisingsleden tas bort. Det finns förslag på att 

stänga denna i samband utbyggnation av norra delen av Hisingsleden sen förstudien 

2008. Det finns dock varken en beställning eller medel till detta. Om detta förändras 

kvarstår behovet av en faunapassage vilket tas med i det projektet.  

 

Angående Stenebykorsningen så gäller det den norra delen av Hisingsleden som saknar 

medel. Det gäller alltså inte aktuell vägplan och detaljplan. Om dock medel tillskjuts be-

höver en översyn av hela området göras.  

 

I den rådande ekonomiska planen finns inga medel för fortsatt projektering och bygg-

nation. 

 

Det har under årens lopp skissats och utretts där olika intressen har vägts in. Ert förslag 

på en trafikapparat innehållande Björlandakrysset och Stenebyvägen har presenterats. 

Denna uppfyller inte de funktioner och krav som Trafikverket och Göteborgs stad har. 

Trafikverket och Göteborgs stad kommer inte att utreda saken vidare.    
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Övriga 

27. Boende på Fjällgatan 3G, Göteborg 

Hoppas att planarbetet tar hänsyn till ryttare, kuskar och gående som rör sig i området 

och undrar om det finns möjlighet för anlagda underfarter utan biltrafik. Genom att man 

enkelt och säkert kan transportera sig utan bil mellan de olika grönområden på var sida 

om Hisingsleden, menar den boende att områdets attraktivitet stärks. Den boende hop-

pas på att anläggningsskedet sker på smidigast sätt, så att det inte stör trafikflödet. 

Kommentar: 

Trafikverket studerade möjligheten till en planskild passage kring Björlandakrysset nära 

ridvägarna. På grund av besvärlig geoteknik med ökade kostnader både i byggskede och 

underhållskede uteslöts detta alternativ. Den ridpassage som finns idag under Hisingsle-

den söder om planområdet kommer att finnas kvar. Den kommer i vägförslaget att bli en 

faunapassage och ha en bredd på 12-15 meter och en höjd på 4 meter. 

28. Boende på Nansensgatan 9, Göteborg 

Den boende menar att planområdet tangerar ett storslaget jordbrukslandskap som har 

potential att inrymma och utveckla självförsörjningsgrad, stadsnära odling samt eko- 

och matturism, vilket den boende anser är nyckelbegrepp för det framtida samhället. I 

området finns också flera fornminnen och kulturvärden, bl.a. de uråldriga stenbroarna 

vid Kålseredsbäcken och Osbäcken som riskerar att gå förlorade. Dessutom finns inom 

planområdet i dagsläget en barriär för friluftsstråket från Hisingsparken som följer Os-

bäcken. Det vore önskvärt att det skapades en passage under vägkroppen så att denna 

barriär kan brytas.  

Den boende menar att planområdet är alldeles för vidlyftigt tilltaget och att det är Hi-

singsledens kapacitet som ska öka, inte Björlandavägens. Den boende befarar en ”infra-

strukturspagetti” på den hisingska landsbygden och tycker att planområdet ska krympas 

ned. Hisingsleden bör, enligt den boende, utformas som en port till jordbrukslandskapet 

där det finns möjlighet att passera under vägen.  

Kommentar: 

Det tilltagna planområdet följer mestadels det föreslagna vägområdet i Trafikverkets 

vägplan. När Trafikverket dimensionerar sina väganläggningar används ett prognosår 20 

år fram i tiden när det gäller trafikflöden. Detta för att bygga robusta lösningar. Samti-

digt finns det lagkrav att vägens ändamål skall uppnås med minsta intrång och även 

hänsyn till landskapsbilden bland annat ska tas.  

Det planområde som visades under samrådet saknar de detaljer som finns med i vägför-

slaget. Ett vägområde innehåller inte bara vägen utan även slänter, dagvattendammar, 

ytor som gynnar skyddade arter m.m.  

Trafikverket har arbetat med gestaltningsfrågor i arbetet med vägplanen och dessa vi-

darearbetas in i byggskedet. Stor vikt läggs bland annat just på gestaltning och förhål-

landet till landskapet.  

29. Boende på Sjöhagevägen 9, Uddevalla  

Saknar en plan för fortsatt ombyggnad av Hisingsleden och Norrleden till fyrfilsväg 

norr om Björlandamotet upp till E6:an. Detta borde, enligt den boende, ha minst lika 

hög prioritet. 

Kommentar: 

Övrig utbyggnation av Hisingsleden kan inte hanteras inom ramen för detaljplanen, syn-

punkten har vidarebefordrats till Trafikverket som meddelar att i den rådande ekono-

miska planen finns det inga medel för fortsatt projektering och byggnation. 
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30. Boende på Flötevägen 6, Vallda  

Den boende upplever att cyklister och gående får långa omvägar och påpekar att cykel-

banan har skarpa 90-graderssvängar vilket inte är bra ur cyklingssynpunkt. Den boende 

anser att fler "genvägar" för cyklister och gående bör undersökas. Vid eventuella cykel-

tunnlar under vägarna, bör brofundamenten inte ligga för nära cykelbanan om cykelba-

nan gör en sväng i tunneln. Med breda tunnlar förbättras sikt och säkerhet för cyklister 

menar den boende.  

 

Slutligen undrar den boende hur detta projekt påverkar kommunens ambitioner om att 

minska biltrafiken med 25 procent fram till 2035? Den boende befarar att förbättrad 

framkomlighet för biltrafiken gör det attraktivare att köra bil, och att köerna riskerar att 

återkomma efter ett par år.  

Kommentar: 

När det gäller synpunkten med skarpa 90-graderssvängar så är detta något som bör und-

vikas, men det finns ställen där det är svårt att undvika på grund av hur de befintliga 

kopplingarna ser ut. I det vidare arbetet hos Trafikverket kommer projektet att jobba 

kring bland annat dessa punkter gestaltningsmässigt, för att uppmärksamma fotgängare 

och cyklister på en korsningsyta.  

När det gäller tunnlarna för gång- och cykeltrafiken har vägprojektet arbetat med breda 

tunnlar, belysning och annan gestaltning för att öka tryggheten.  

Syftet med vägprojektet är att öka framkomligheten på Hisingsleden, för att tung trafik 

med bland annat Hamnen som målpunkt skall flyttas över från den hårt belastade 

Lundbyleden till Hisingsleden. Det är ingen åtgärd för att öka framkomligheten på Björ-

landavägen. 

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget.  

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

• Kompletterande geoteknisk utredning.  

• Föroreningsberäkningar vägdagvatten.  

• Planområdet utökas med dagvattendammar och ändringar görs i plangräns för att 

anpassas efter förändringar i arbetet med vägplanen, bl.a. ett förändrat och utökat 

planområde där dagvattendammar innefattas i vägområdet. 

• Behovsbedömning för de delar av planområdet som inte ingår i vägplanens om-

råde. 

 

 

Karoline Rosgardt 

Planchef 

Sirpa Antti-Hilli 

Konsultsamordnare 
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2. Länsstyrelsens yttrande 
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