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Planprocessen 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-

ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-

ras.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demo-

kratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detal-

jerat i program.  

 

Information 
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: 

Tea Cole, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 19 87 

Sirpa Antti-Hilli, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 09 

Jeanette Eriksson, Fastighetskontoret, tfn 031-368 09 56 

Sasson Marcusson, Trafikkontoret, tfn 031-368 26 27  

 

Samrådstid: 7 december 2016 – 17 januari 2017 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Samrådsskede 2016-11-22 

Aktbeteckning: 2-xxxx 

Diarienummer SBK: 0640/14  Diarienummer FK: 5939/14 

Handläggare SBK  Handläggare FK 

Tea Cole   Jeanette Eriksson 

Tel: 031-368 19 87  Tel: 031-368 09 56 

tea.cole@sbk.goteborg.se  jeanette.eriksson @fastighet.goteborg.se 

    

Detaljplan för Trafikplats – Hisingsleden/Björlandavägen 
 

Detaljplanen är upprättad enlig PBL 2010:900,SFS 2014:900 standard förfarande 

Planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med bestämmelser 

• Illustrationskarta 

 

Övriga handlingar: 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 

• Grundkarta 

 

Underlag: 

• Trafikverkets vägplan E6.20 Hisingsleden, södra delen http://www.trafikverket.se 

• Miljökonsekvensbeskrivning till vägplan E6.20, Hisingsleden, södra delen, Tra-

fikverket 2016-09-06, reviderad 2016-11-10 

mailto:tea.cole@sbk.goteborg.se
http://www.trafikverket.se/
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Sammanfattning 

Trafiken på västra Hisingen har ökat i snabb takt och på Hisingen råder tidvis stora 

trängselproblem på E6 sträckan Kungälv-Göteborg och Lundbyleden. Dessa skulle kun-

na minskas om fler trafikanter valde Hisingsleden. För att förbättra tillgängligheten till 

bland annat Volvo och Göteborgs hamn samt för att avlasta Lundbyleden och E6, plane-

ras Hisingsleden att byggas om till fyrfälts väg med planskilda korsningar vid Björlan-

davägen, John Bunyans väg och Assar Gabrielssons väg. Denna detaljplan avser vägtra-

fikkorsningen Hisingsleden/Björlandavägen.  

Vid Björlandavägen föreslås en trafikplats av typen halvt klöverblad vilket innebär att 

Björlandavägen leds på bro över Hisingsleden som ligger kvar i befintligt höjdläge. 

Ramperna ansluts till Björlandavägen i två cirkulationsplatser, en på var sida om Hi-

singsleden. Den västra cirkulationen ansluter också till Sörredsvägen. I samband men 

nybyggnation kommer gång- och cykelvägnätet att byggas om för att möjliggöra en 

trafiksäker passage för gående och cyklister kring trafikplatsen. Utbyggnaden av trafik-

platsen bedöms kunna ske samtidigt som befintlig korsning är i drift.  

 

 
Möjlig utformning av trafikplatsen Hisingsleden/Björlandavägen 

Trafikverkets arbete med att ta fram en vägplan pågår parallellt med detta planarbete 

och planområdet omfattar en del i projektet E6.20 Hisingsleden, södra delen, som ingår 

i nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Då en vägplan inte kan fastställas i 

strid med gällande detaljplan, krävs en planändring för att den föreslagna vägutbyggna-

den ska kunna genomföras.  

Enligt PBL (5 kap. 7 § och 4 kap. 35 §) kan förenklat förfarande tillämpas för detaljpla-

ner som endast gäller åtgärder som har prövats eller ska prövas genom vägplan eller 

järnvägsplan. Man kan förenkla samrådet, kungörelsen och granskningen. Det är också 

tillräckligt att använda den miljökonsekvensbeskrivning eller annan utredning som upp-

rättats i väg- eller järnvägsplanen. Denna detaljplan bedöms kunna genomföras med ett 

sådant förenklat standard förfarande.  
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Överväganden och konsekvenser 
Detaljplanen innebär att plankorsningen Hisingsleden/Björlandavägen ska kunna byg-

gas om till planskild trafikplats, där Björlandavägen går som bro över Hisingsleden.  

En utbyggnad ger en ökad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister samt en ökad 

framkomlighet och högre standard för cykelväg. Även trafiksäkerheten för fordonstrafi-

ken bedöms få en positiv effekt både vad gäller trafiksäkerhet och konsekvenser av 

olyckor med farligt gods till följd av att skyddsåtgärder genomförs i anslutning till Hi-

singsleden. Den planskilda trafikkorsningen bedöms också bidra till en ökning av kapa-

citeten för trafikflödet. 

Negativa effekter är att förslaget innebär en stor förändring av landskapsbilden, ingrepp 

i fornlämningsmiljöer, biotopskyddade objekt och intrång i värdefulla naturmiljöer i och 

kring Kålseredsbäcken/Osbäcken. Till viss omfattning begränsas konsekvenserna ge-

nom att förslaget medför mindre risk för föroreningsspridning till Kålseredsbäck-

en/Osbäcken genom att avvattningssystemet utformas för att fördröja dagvattnet.  

Konsekvenser och åtgärder av förslaget 
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Planens syfte och förutsättningar 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny planskild trafikplats vid korsningen 

Björlandavägen/Hisingsleden. Detaljplanen utgör ett delområde i Trafikverkets projekt 

som innebär att Hisingsleden, mellan Vädermotet och Björlandavägen, byggs ut till en 

fyrfältsväg, Avsikten är att öka trafiksäkerheten på den aktuella sträckan, genom att 

bygga bort signalreglerade korsningspunkter som idag är relativt olycksdrabbade. Ut-

över syftar projektet också till att öka kapaciteten på vägnätet, som idag är hårt belastat.  

Trafikverkets arbete med vägplan utgår som en förutsättning för detaljplanearbetet och 

detta arbete pågår parallellt med detaljplanens. Som grund för hela projektet ligger re-

geringens övergripande transportpolitiska mål att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv. 

Hisingsleden är tillsammans med bland annat E6 och Lundbyleden en del av det över-

gripande statliga vägnätet på Hisingen i Göteborg. På västra Hisingen finns flera bety-

dande målpunkter för godstrafik såsom Göteborgs hamn och därtill knuten logistikverk-

samhet, Volvo och raffinaderier. Mängden tung trafik i det övergripande vägnätet är 

därmed väldigt stor. På västra Hisingen finns även omfattande bostadsbebyggelse och 

stora förnyelseområden för såväl bostäder som verksamheter. 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet omfattar trafikkorsningen Hisingsleden/Björlandavägen och Sörredsvä-

gen/Björlandavägen ca åtta kilometer väster om Göteborgs centrum. Planområdet om-

fattas cirka 11 hektar och ägs till största delen av Göteborgs stad. Fastighetsägare och 

rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 
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Planförhållanden 

Översiktsplanen pekar ut Hisingsleden som trafikled och riksintresse för kommunika-

tion väg. Björlandavägen är från korsningen Hisingsleden markreservat för kommunika-

tion, väg. Planområde berör också mark utpekat att ha särskilt stora värden för natur-

vård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap.  

Inom området finns två gällande detaljplaner som berörs, akt nr. 4171 och 3416. Mark-

användningen är i huvudsak trafikområde och natur samt hästsport.  

Riksintressen 

Hisingsleden, är av riksintresse för kommunikation, väg och en viktig förbindelse från 

Ytterhamnarna och Volvo till Göteborg och övriga europavägar av riksintresse. Planom-

rådet ligger också inom område för riksintresset kommunikation, luftfart, bullerpåverkat 

område. 

Mark, vegetation och fauna 

Planområdet består av ianspråktagen mark för befintliga vägnät, ängs- och betesmarker 

samt vattendrag. Öppet jordbrukslandskap ligger nordväst och sydost om planområdet. 

Landskapet har en lantlig karaktär som används för betesmarker som bryts av lövskogs-

ridåer vid vattendrag eller ädellövskogsklädda mindre kullar. 

   

   

Korsningen Hisingsleden/Björlandavägen och kringliggande mark ligger på runt +19.  
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Geotekniska förhållanden 

Hisingsleden löper dels inom bergspartier och dels genom jordpartier med för Göte-

borgsområdet förhållandevis goda grundförhållanden.  

Trafikplatsen ligger i ett relativt utbrett slättmarksparti med en mindre bäckravin norr 

om Björlandavägen. Berg-i-dagen och områden med litet jorddjup återfinns utmed Hi-

singsleden, strax söder om Björlandavägen. Jorddjupen varierar mellan 0 och cirka 15 

meter. Jordlagren utgörs i huvudsak av 1–1,5 meter siltig torrskorpelera vilken under-

lagras av siltig lera ovan ett lager av friktionsjord på berg. I bäckens botten utgörs jord-

materialen delvis av dy eller gyttja. Lerans odränerade skjuvhållfasthet (okorrigerad) 

varierar mellan cirka 12 och 18 kPa. Leran bedöms vara överkonsoliderad med cirka 30 

kPa strax under torrskorpeleran och erosionskänslig. 

Förorenad mark 

Inför framtagande av vägplanen har miljöprovtagning genomförts på vägdikesmassor 

och på asfalt samt på fyllnadsmassor utmed sträckan. Provtagning av vägdikesmassor 

påvisar att dikesmassorna på sträckan har halter av olja över Trafikverkets riktlinjer. 

Provtagning av asfaltmassor från Hisingsleden visar inte på något innehåll av stenkols-

tjära. De prov som tagits på fyllnadsmassor påvisar halter under mindre känslig mark-

användning. Användning av förorenade massor kräver anmälan till kommunal tillsyns-

myndighet. 

Fornlämningar och kulturhistoria 

Inom området finns flera fornlämningsmiljöer som kan påverkas av planförslaget. Ar-

keologiska utredningar har genomförts våren 2015 och sommaren 2016. I området finns 

tidigare boplatslämningar från stenåldern, (Björlanda 314:1) och bronsåldern (Björlanda 

636). Inom området kring Björlandavägen finns också två äldre stenbroar. En av broar-

na som är relativt välbevarad ligger längs Osbäckens sträckning, den andra bron ligger 

söder om Björlandavägen, vid Kålseredsbäcken. Broarna inventerades vid den arkeolo-

giska utredningen 2015 och är att betrakta som övriga kulturhistoriska lämningar. Norr 

om vägkorsningen, öster om Hisingsleden, ligger platsen för Östergarde gamla bytomt, 

fornlämning Björlanda 418:1. 

Fornlämning med tillhörande skyddsområde är skyddade enligt kulturminneslagen.  
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Befintlig bebyggelse 

Lexby odlarförening ligger delvis inom planområdet med odlingslotter och så kallade 

dagbodar, en enklare byggnad som inte får användas för övernattning.  

 

Lexby odlarförening 

Nordost om Björlandavägen ligger Östergärde verksamhetsområde.  

Service 

Ingen offentlig service finns inom planområdet. I planområdets närhet finns verksam-

hetsområde med mindre industrier. Volvo Tuve ligger cirka tre kilometer norr ut.  

Störningar 

Risk 

Hisingsleden är primär transportled för farligt gods, och en riskbedömning har tagits 

fram till vägplanen. De platser som identifierats där det finns människor eller byggnader 

nära vägen inom ramen för denna detaljplan är, Lexby odlarförening, som ligger på kort 

avstånd mellan Sörredsvägen och Hisingsleden. Inom området finns odlingslotter och 

dagbodar som inte används för övernattning. Människors vistelsetid varierar med årsti-

den och flest människor bedöms vistas vid odlingslotterna under vår- och sommarmå-

naderna.  

Hisingsleden utgör också en kraftig barriär för djur och människors rörelser och utgör 

en risk vid övergång.  
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Buller 

I Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning till vägplanen har bullereffekterna beräk-

nats. Planområdet ligger i ett bullerutsatt område från omgivande vägar. Vägtrafiken 

kan medföra störande påverkan på miljön vid bostäder, framförallt genom buller och 

vibrationer, luftföroreningar, säkerhetsrisker och barriäreffekter. 

Beräkningar visar att med nuvarande trafikförutsättningar ligger den ekvivalenta buller-

nivån vid de två närmast liggande bostadshusen under gällande riktvärden för nybygg-

nad, 55 dBA. Området med odlingslotter, Lexby odlarförening, är utsatt för trafikbuller 

från flera håll och de högsta bullernivåerna är i områdets västra del, utmed Sörredsvä-

gen. Det är endast i den södra delen av området som nivåerna ligger under 55 dBA. 

Detaljplanens innebörd och genomförande 

Hisingsleden föreslås utformas som en fyrfältsväg med en bredd av 17,6 meter. Vägen 

dimensioneras för en tillåten hastighet på 80 km/h. I huvudsak kommer Hisingsleden 

följa befintlig vägprofil. Breddning av vägen sker på olika sidor längs sträckan med 

hänsyn till rådande förutsättningar. Vid Björlandavägen föreslås en trafikplats av typen 

halvt klöverblad. Björlandavägen kommer att ledas på bro över Hisingsleden som ligger 

kvar i sitt befintliga höjdläge. Norrgående ramper placeras sydöst om bron medan sö-

dergående ramper placeras i nordväst. Ramperna ansluts sedan till Björlandavägen i två 

cirkulationsplatser, en på var sida om Hisingsleden. Sörredsvägen ansluter till den väst-

ra cirkulationsplatsen.  

 

Möjlig utformning av trafikplatsen vid Hisingsleden/Björlandavägen 

Bron som leder trafiken över Hisingsleden kommer ha en total brolängd på cirka 91 

meter. Den fria brobredden är cirka 19 meter och fri höjd för Hisingsleden är större än 

4,7 meter. 
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Öster om Hisingsleden kommer den nya cirkulationsplatsen innebära ett intrång i be-

tesmarker för hästar samt att Kålseredsbäcken behöver grävas om och ges en ny sträck-

ning. Bäcken placeras öster om cirkulationsplatsen och ansluter till Osbäcken norr om 

Björlandavägen.  

Förslaget innebär också ett intrång i Lexby odlarförening och i samband med byggna-

tionen av trafikplatsen behöver anslutningen från Sörredsvägen till odlarföreningen 

stängas. En ny anslutning föreslås längre söderut på Sörredsvägen. Några av stugorna 

kommer också behöva flyttas till annat läge inom området. Intrång kommer också ske 

på betesmarker.  

På sträckor där det ur risksynpunkt är aktuellt att hindra tung trafik från avåkning, förses 

vägen med räcke. På de vägsträckor som gränsar mot odlingslotterna utformas vägen för 

att minska risken för skador vid olyckor med farligt gods.  

Läget för den västra cirkulationsplatsen är vald för att möjliggöra en utbyggnad av tra-

fikplatsen samtidigt som befintlig korsning är i drift. 

Hela trafikplatsen inklusive över- underfarter och ramper planläggs som område för 

VÄG. Björlandavägen, fram till den östra cirkulationsplatsen planläggs som VÄG, tra-

fik mellan områden. Inom allmänplats VÄG får också gång- och cykelbana uppföras 

samt dagvattenhantering och plantering anordnas.  

Gång och cykel 

Ombyggnationen av vägkorsningen till en planskild trafikplats innebär också att gång- 

och cykelvägnätet byggs om. Gång- och cykelvägen separeras antingen med skiljeremsa 

om 4 meter alternativt en barriär beroende på hur omgivningen ser ut. 

Kollektivtrafik 

Björlandakorsningen trafikeras med sex busslinjer varav fyra linjer är industribusslinjer. 

Hållplatslägen kommer finnas längs Björlandavägen i angränsning till planområdet. 

Inga hållplatslägen är inplanerade längs Hisingsleden.  

Parkering 

Anläggning av parkeringsplatser är inte aktuellt inom planområdet. 
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Friytor 

Naturmiljö  

Ett genomförande av planförslaget innebär att Kålseredsbäcken i delar kommer att be-

höva grävas om och läggas i ny sträckning. Idag rinner Kålseredsbäcken och Osbäcken 

parallellt på ömse sidor Björlandavägen längs en sträcka av drygt 100 meter. Den nya 

trafikplatsen innebär att Kålseredsbäcken försvinner på detta avsnitt till förmån för nya 

vägytor, och istället leds vattnet över till Osbäcken på norra sidan Björlandavägen.  

Projektet innebär också att lövskogsmiljöer som bland annat inhyser medelgrov till grov 

ek kommer att tas i anspråk.  

Strandskydd 

Enligt miljöbalken kapitel 7 råder strandskydd vid bl.a. insjöar och vattendrag och syftet 

är att tillgodose allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för växt-och 

djurlivet. Den planerade trafikplatsen ligger till stora delar inom strandskyddat område, 

framförallt öster om Hisingsleden vilket kan komma i konflikt med strandskyddets be-

stämmelser om att livsvillkoren för djur och växtarter inte får förändras. För åtgärder 

som omfattas av vägplanens fastställelsebeslut krävs inte särskild strandskyddsdispens.  

Frågan om strandskydd kommer att prövas som en del av vägplanens samrådsprocess 

och hanteras av Trafikverket.  

Generella biotopskydd  

Diken och åkerholmar som omfattas av generella biotopskydd kommer påverkas av 

exploateringen, eftersom trafikplatsen till viss del kommer att breda ut sig över biotop-

skyddsobjekt. Bilden nedan redovisar de objekt som omfattas av generella biotopskyd-

det. Objekt B1 är ett dike och objekten B2, B3 och B4 är åkerholmar som kommer på-

verkas av exploateringen.   
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Barriäreffekter  

Likt dagens trafikplats utgör utbyggnadsförslaget en barriär för faunan och människor.  

Passager för Osbäcken för Hisingsleden och Björlandavägen utformas så att vandrings-

hinder inte uppstår för öring. Ambitionen är att skapa strandzoner som kan användas av 

mindre däggdjur. Ledarmar som leder groddjur till passagerna bör också eftersträvas. 

För människor kommer anläggandet av nya gång- och cykelstråk att skapa tryggare 

övergångar över vägnätet. En konsekvens blir dock att cyklister och gående får en något 

längre sträcka för att passera Hisingsleden i riktning öster till väster, dvs från staden till 

havet.  

Teknisk försörjning  

Ledningar 

I området finns flertalet ledningsslag som kommer i konflikt med den nya trafikplatsen. 

Optoledning kommer att läggas under mark i ny gång- och cykelväg. Längst i norr kor-

sar en markförlagd gasledning Björlandavägen som behöver läggas om på en sträcka av 

cirka 160 meter. Under projekteringsarbetet har Trafikverket samrått löpande med be-

rörda ledningsägare angående de förändringar av befintligt ledningsnät, telemaster och 

kablar som krävs för projektets genomförande. 

Dagvatten 

Avvattningen av vägområdet är utformad för att uppnå en trög avledning av dagvattnet. 

Trög avledning tillämpas för typiska flöden vilket avser regn med en total mängd på 

maximalt 10 millimeter och en varaktighet på maximalt en timme. Från minst 80 pro-

cent av vägytan ska då ingen avrinning ske till recipient utan vatten ska fördröjas eller 

infiltreras. Där vägen avvattnas med grunda eller djupa diken ordnas trög avledning av 

dagvatten genom översilning på vägslänt. Där vägbana avvattnas mot barriärelement i 

vägens mitt, vilket inträffar när vägen ligger i skevning, avleds vattnet med rännstens-

brunnar och ledningar. Dagvattnet behöver då renas och fördröjas vilket sker i planerade 

fördröjningsmagasin, översilningsytor och diken. 

Grundläggning 

Grundförstärkning i form av lättfyllning eller bankpålning bedöms erfordras för höga 

vägbankar och cirkulationsplatser. Lättfyllning i form av lättklinker eller cellplast kan 

användas vid övergång mellan grundläggning på berg och jord. 

Buller 

De bullerskyddsåtgärder som kan bli aktuella är fastighetsnära åtgärder, t ex fönsteråt-

gärder, vid ett bostadshus. Trafikverket kommer i det fortsatta arbetet att inventera 

byggnaden i samråd med berörd fastighetsägare. 

Risk 

Hisingsleden utformas med skydd, (högkapacitetsräcke eller vall) mot att olyckor med 

farligt gods transporter leder till skador på liv, hälsa eller egendom där vägen gränsar 

mot Lexby odlarförenings koloniområde. 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  15 (23) 

Markmiljö 

Dikesmassorna på Björlandavägen kan användas för vägändamål men inte för extern 

användning. Användning av förorenade massor kräver anmälan till kommunal tillsyns-

myndighet.  

Vägens avvattning utformas så att föroreningar med mera i första hand kvarhålls i diken 

men ytor för kompletterande fördröjningsanläggningar ingår i vägplanens förslag. 

Kulturmiljö 

Ett genomförande av detaljplanen medför intrång i fornlämningar (Björlanda 314:1 och 

636). Lämningarna bedöms ha en vetenskaplig betydelse och bör slutundersökas om de 

inte kan bevaras. Utbyggnadsförslaget medför också negativa konsekvenser för områ-

dets upplevelsevärden då kulturhistoriskt värdefulla lämningar såsom en stenbro och en 

väglämning i sin helhet försvinner. 

Trafikverket har inlämnat in ansökan om att få ändra och ta bort lämningar som påver-

kas av förslaget.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats. Kommunen upp-

låter allmän platsmark till Trafikverket för allmänna vägar med tillhörande anläggningar 

som Trafikverket är väghållare för. Detta gäller område markerat med VÄG. Trafikver-

ket ansvarar för att utföra och bekosta all utbyggnad av anläggningar på allmän plats 

inom planområdet. 

Ett genomförandeavtal kommer att tecknas mellan kommunen och Trafikverket vilket 

reglerar att Trafikverket bekostar och ansvarar för projektering och utbyggnad av alla 

anläggningar inom planområdet som hör till ombyggnationen av Hisingsleden, Björlan-

davägen och Sörredsvägen till ny planskild trafikplats, nedan benämnt vägprojektet. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Planområdet innehåller ingen kvartersmark.  

Anläggningar utanför planområdet 

Trafikverket avser att utföra och bekosta arbeten kopplade till vägprojektet även utanför 

detajlplaneområdet, bland annat omläggning av befintlig ridväg norr om Björlandavä-

gen, ny infart till odlingsområdet, ny gång och cykelväg längs Hisningsleden.  

Trafikverket ansvarar för omdragning av de befintliga bäckarna Kålseredsbäcken och 

Osbäcken samt ansvarar för eventuell anmälan/tillståndsansökan. 

Drift och förvaltning 

Trafikverket ansvarar för framtida drift och förvaltning av allmän plats VÄG för Hi-

singsleden inklusive Björlandavägens bro över Hisingsleden, Björlandavägen i väster-

gående riktning samt tillhörande cirkulationsplatser, grönytor och gång- och cykelvägar 

inom trafikplatsen.  
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Kommunen, genom trafikkontoret, ansvarar för framtida drift och förvaltning av allmän 

plats VÄG för Björlandavägen i östergående riktning från trafikmotet samt gc-väg norr-

ut.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Inom detaljplanelagt område har kommunen enligt väglagen en skyldighet att tillhanda-

hålla mark eller utrymme som behövs för väg där staten (Trafikverket) är väghållare. I 

enlighet med Trafikverkets vägplan, planlägger kommunen mark som krävs för vägpro-

jektet som allmän plats VÄG. 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Del av tomträtt på fastigheten Östergärde 2:8 är utlagt som allmän plats VÄG.  

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen.  

Tomträtten och underliggande fastighet Östergärde 2:8 påverkas av detaljplanen och 

minskas med utrymme avsatt för allmän plats.  

Ledningsrätt 

Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen ska eventuell ledningsrätt om-

prövas att gälla ledningens nya läge. Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättighe-

ter samt upplysa kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinneha-

vet. Respektive ledningsägare ansöker om ledningsrätt. 

Ledningsrätten 1480K-2003F38.1 avseende naturgas berörs av vägprojektet. Ledningen 

behöver sannolikt flyttas och därmed ledningsrätten omprövas. 

Ledningsrätten 1480K-2001F140.1 avseende VA-ledningar kan eventuellt beröras av 

vägprojektet.  

Markavvattningsföretag  

Inom planområdet finns inga kända markavvattningsföretag. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning till följd av den nya detaljplanen avseende 

fastighetsreglering av fastigheten Östergärde 2:8. Kostnader för de fastighetsrättsliga 

åtgärderna till följd av planen bekostar Trafikverket.  

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny 

ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter.  

  



 

Göteborgs Stad, Planhandling  17 (23) 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Nedan anges de fastighetsrättsliga konsekvenserna som detaljplanen innebär.  

Fastighet Erhåller mark Avstår mark Markanvändning 

Östergärde 2:8  4000kvm Allmän plats VÄG 

Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Tomrättsavtal nr TR20040043 berörs då allmänplats VÄG behövs utvidgas för att in-

rymma den nya trafikplatsen. Avtalsområdet kommer minskas och ett nytt avtal upprät-

tas. 

Arrendeavtal nr AJ19880002, jordbruksarrendet berörs då allmänplats VÄG behövs 

utvidgas för att inrymma den nya trafikplatsen. Avtalsområdet kommer ändras och ett 

nytt avtal upprättas. 

Arrendeavtal nr AL19980164, lägenhetsarrende för Lexby odlarförening kommer berö-

ras då allmänplats VÄG utvidgas för att inrymma den nya trafikplatsen . Avtalsområdet 

avses ändras och ett nytt avtal upprättas. 

Arrendeavtal nr AJ19730006, jordbruksarrendet berörs då allmänplats VÄG utvidgas 

för att inrymma den nya trafikplatsen . Avtalsområdet kommer ändras och ett nytt avtal 

avses upprättas. 

Arrendeavtal nr AJ20030001 jordbruksarrendet berörs då allmänplats VÄG utvidgas för 

att inrymma den nya trafikplatsen . Avtalet avses att sägas upp alternativt omförhandlas. 

Arrendeavtal nr KI20090015, kommunal upplåtelse till park och natur berörs då vägom-

rådet utvidgas för att inrymma den nya trafikplatsen . Avtalet kommer att ändras och ett 

nytt avtal kommer upprättas.  

Kommunen och Trafikverket tecknade 2009 ett genomförande och medfinansiering för 

projektet E6.20 Hisingsleden, södra delen. Samt avtal om utbyggnad och medfinansie-

ring av trafikplats vid Logistikcentrum. 

Avtal mellan kommun och Trafikverket 

Ett genomförandeavtal ska upprättas mellan kommunen och Trafikverket. Avtalet skall 

reglera åtaganden, ansvarsfördelning och förutsättningar för vägprojektets respektive 

detaljplanens genomförande. Bland annat regleras kostnader och utbyggnad av nya och 

befintliga gator, gång och cykelvägar, marköverlåtelser och inlösen av allmän plats. 

Avtalet ska träffas innan detaljplanen antas.  

Avtal mellan kommun och övriga fastighetsägare 

Inga avtal mellan kommunen och övriga fastighetsägare avses tecknas.  

Avtal mellan Trafikverket och övriga fastighetsägare 

Avtal avses tecknats mellan Trafikverket och Lexby odlarförening berörande ny infart 

till odlingsområdet, ny parkeringsyta inom odlingsområdet samt flytt av kolonistugor. 
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Avtal mellan ledningsägare och Trafikverket 

Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av markupplåtelseav-

tal 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 samt 

Trafikverket avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid omlägg-

ning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommunen samt Trafik-

verket för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ledningsrätt. 

Dispenser och tillstånd 

Trafikverket ansvarar för att ansöka och bekosta erforderliga dispenser och tillstånd till 

följd av vägprojektet. 

Trafikverket har gjort arkeologiska utredningar inom planområdet. Trafikverket ansva-

rar och bekostar nödvändiga åtgärder inom området för vägprojektet enligt gällande 

lagstiftning. 

Tidplan  

Samråd:  4 kvartalet 2016 

Granskning: 1 kvartalet 2017 

Antagande:  2 kvartalet 2017 

Om planen inte överklagas fastställ den fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: 1 kvartalet 2019  

Färdigställande: 3 kvartalet 2021  

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlig-

het 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 pla-

nen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är tio år från det datum då planen vunnit laga kraft. 

Överväganden och konsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplig-

hetsprövning 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. 
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Väg E6,20, Hisingsleden är av riksintresse för kommunikation väg. Planområdet ligger 

också delvis inom det område som är klassat som riksintresse för luftfart, bullerpåverkat 

område (Göteborg City Airport). Det går en naturgasledning, som är av riksintresse, 

längs Sörredsvägen som sedan fortsätter norrut, och väster om Hisingsleden.  

Planförslaget bedöms stärka riksintresset för kommunikation. 

Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt 

mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen be-

döms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med 

kommunens översiktsplan. 

MKB/Behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap. 18 § och Miljöbalken 

(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 

Enligt PBL (5 kap. 7 § och 4 kap. 35 §) kan förenklat förfarande tillämpas för detaljpla-

ner som endast gäller åtgärder som har prövats eller ska prövas genom vägplan eller 

järnvägsplan. Enligt lagstiftning kan förfarandet för samråd, kungörelse och granskning 

förenklas. Det är också tillräckligt att använda den miljökonsekvensbeskrivning eller 

annan utredning som upprättats i väg- eller järnvägsplanen.  

Vägprojektets konsekvenser för miljön, människors hälsa och hushållningen med natur-

resurser redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen, (MKB), för Trafikverkets vägplan. 

Trafikverkets MKB ska godkännas av länsstyrelsen innan vägplanen kan fastställas. 

Kommunen har genomfört en behovsbedömning för detaljplanen, vilken är avstämd 

med länsstyrelsen 2016-06-10. Länsstyrelsen och kommunen har bedömt att Trafikver-

kets miljöbedömning med tillhörande MKB också kan ligga till grund för detaljplanens 

miljöbedömning. Nedan följer en kort sammanställning av planens konsekvenser.  

Miljömål 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål för en hållbar samhällsutveckling. 

Göteborgs stad har tagit fram lokala delmål. För planförslaget bedöms miljömålen 1 

begränsad miljöpåverkan, 2 frisk luft, 8 levande sjöar och vattendrag, 13 ett rikt odlings-

landskap, och 15 god bebyggd miljö. 

Planförslaget innebär att en ökad kapacitet av trafikflödet genom området och att trans-

porter kan utföras mer effektivt på sikt med ny förbindelse ner till hamnen för omlast-

ning till sjöfarten. Eftersom transportsystemet på land har koppling till Göteborgs Hamn 

kan projektet bidra till att göra sjötransporter mer konkurrenskraftiga. 

Möjligheten att nå mål 2 frisk luft, bedöms gynnas av att tung trafik till hamn och indu-

stri på västra Hisingen ges bättre möjlighet att välja andra vägar än de hårt belastade 

lederna i centrala Göteborg.  

Möjligheten att nå målet 8 levande sjöar och vattendrag kan komma att påverkas ge-

nom påverkan på Kålseredsbäcken/Osbäcken. Den samlade bedömningen är dock att en 

väl utformad väganläggning med rening på sikt gynnar möjligheten att nå målen.  

Planen bedöms bidra till att miljökvalitetsmålen 13 ett rikt odlingslandskap och 15 god 

bebyggd miljö uppnås genom att projektet i största möjliga mån anläggs i redan ian-
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språktagen befintlig infrastruktur vilket gynnar en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv. 

Naturmiljö 

Naturmiljö i området kommer att 

tas i anspråk till förmån för trafik-

platsen. Utbyggnaden både för-

stärker barriäreffekten för djurlivet 

samt skapar en positiv effekt ge-

nom att faunapassager anordnas på 

annan plats inom ramen för väg-

planen och utbyggnaden av hela 

sträckan Hisingsleden.  

Planförslaget innebär att Kålse-

redsbäcken i delar kommer grävas 

om och läggas i ny sträckning. Vid 

omgrävningen är avsikten att om 

möjligt skapa naturliknande bäck-

miljöer även efter omgrävning och 

de negativa effekterna bedöms att, 

i ett inledande skede, bli större än 

vad de på sikt uppskattas bli efter 

att restaurering skett.   

Projektet innebär också att lövskogsmiljöer som bland annat inhyser medelgrov till grov 

ek kommer att tas i anspråk. Många arter bland t ex insekter, svampar och kryptogamer 

är knutna till ek, och ingreppen är således negativa även för ekens så kallade följearter.  

Biotopskydd 

Biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken gäller generellt för vissa objekt i jordbruks-

landskapet. Ett dike, och tre åkerholmar påverkas av planförslaget.  Det krävs dock ing-

en särskild dispens av biotopskyddet vid byggande av allmän väg som omfattas av fast-

ställd vägplan enligt väglagen (1971:948).   

Eventuella kompensationsåtgärder hanteras av Trafikverket, också dessa genom vägpla-

nen. 

Kulturmiljö 

Ett genomförande av detaljplanen medför intrång i fornlämningsmiljöer som utgörs av 

förhistoriska boplatser. Boplatserna har ett kunskapsvärde som påverkas negativt. Ut-

byggnadsförslaget medför också negativa konsekvenser för områdets upplevelsevärden 

genom ett förändrat gränsland mot ett historiskt odlingslandskap samt att stenbron och 

en väglämning i sin helhet försvinner. 

Landskapsbild 

Planförslaget innebär att Björlandavägen går över i bro över Hisingsleden och korsar 

den uppodlade dalgången kring Osbäcken. Landskapet, som har en lantlig karaktär an-

vänds för odling/bete men som bryts av lövskogsridåer vid vattendrag eller ädellöv-
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skogsklädda mindre kullar. Idag dominerar vare sig Hisingsleden eller Björlandavägen 

landskapet, mycket på grund av den täta lövskogen närmast vägen och eftersom vägarna 

ligger i nivå med omgivande mark. Efter byggnation bedöms effekten på landskapsbil-

den blir stor då trafikplatsen efter byggnation kommer vara dominerande i landskaps-

rummet. 

 

 

Påverkan på luft 

Ombyggnaden av Hisingsleden förväntas leda till ökade trafikmängder och Trafikverket 

har studerat luftmiljöfrågorna i ett särskilt PM Luft till vägplanen. Gränsvärden för hal-

ter föroreningar i utomhusluft finns i miljökvalitetsnormerna. Det är dygnsmedelvärdet 

för kvävedioxid och för partiklar (PM10) som riskerar att överskridas längs vissa vägar i 

Göteborgsområdet. Utifrån resultaten av spridningsberäkningar längs Hisingsleden i 

nuläge och beräkningar av nuvarande och framtida utsläppsmängder konkluderas att det 

inte finns någon risk att miljökvalitetsnormen för kvävedioxidhalt överskrids. 

Påverkan på vatten 

Vägbyggen innebär en ökad andel hårdgjord yta, vilket i sin tur leder till minskad infil-

tration och ökad avrinning. Avvattningen av vägområdet är utformad för att uppnå en 

trög avledning av dagvattnet. Från minst 80 procent av vägytan ska ingen avrinning ske 

till recipient utan vatten ska fördröjas eller infiltreras. Dagvattnet från vägen kommer 

likt idag att via bl a Kålseredsbäcken ledas till Osbäcken som mynnar i Nordre älvs 

fjord. Med hänsyn till föreslagna åtgärder bedöms det att föroreningsbelastningen på 

recipienten reduceras jämfört med om inga åtgärder skulle genomföras. För mer detalje-

rade uppgifter om reningsåtgärderna hänvisas till vägplanens MKB.  

Störningar 

Förorenad mark kommer att saneras av Trafikverket i samråd med tillsynsmyndigheten 

(miljöförvaltningen). 
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Bullerskyddsåtgärder för att uppnå uppsatta riktvärden för befintlig bostad som är belä-

gen utanför planområdet redovisas i vägplanen. Trafikverket ansvarar för genomföran-

det. 

Risk 

Skyddsåtgärder mot att olyckor med farligt gods transporter avses utföras där Hisings-

leden gränsar mot Lexby odlarförenings koloniområde. Skyddsåtgärderna kommer att 

fastställas som en del av vägplanen och genomföras av Trafikverket i samband med 

utbyggnaden av vägarna. Kontorets bedömning är att föreslagna åtgärder inte kräver 

planbestämmelser för att säkerställas.  

Konsekvenser under byggtiden 

Verksamheten under byggnadstiden bedöms orsaka mindre negativa konsekvenser för 

landskapets miljövärden, människors hälsa och hushållningen med naturresurser. Dessa 

utgörs av störningar för närboende och påverkan på vattendrag i samband omgrävningar 

och arbeten med trummor under vägen. 

Effekterna av den påverkan som anläggningsarbetena i sig ger på miljö och hälsa be-

döms inte vara bestående. De intrång som orsakas av tillfälliga trafiklösningar ger även 

den en tillfällig påverkan. Den berör områden i direkt anslutning till nuvarande och 

framtida väganläggning, men konsekvenserna är beroende av hur väl planerade åter-

ställningsarbeten utformas och genomförs. På längre sikt bedöms att naturvärdena åter-

kommer, under förutsättning att återställningsarbeten genomförs på ett omsorgsfullt sätt.  

Sociala konsekvenser 

Utformning av busshållplatser ska ske med hänsyn till tillgänglighets- och trygghets-

aspekter. Separering av gång- och cykeltrafiken från fordonstrafiken och planskild 

korsning för passage av Hisingsleden ökar trafiksäkerheten och framkomligheten för 

oskyddade trafikanter i området. Belysning uppförs längs gång- och cykelvägarna och 

hållplatser vilket bidrar till ökad upplevelse av trygghet. Även utformningen av broar är 

viktig för överblicken och synbarheten vilket har betydelse för den upplevda tryggheten 

för gående till och från hållplatserna. 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att korsningen fortsätter vara i plan, behålla sin sträckning och 

standard samt ha en trafikföring som regleras med ljussignaler. Separerade övergångar 

för den oskyddade trafikanten kommer inte genomföras vilket innebär fortsatt risk vid 

övergångar. Hisingsleden kommer också fortsättningsvis vara ett mindre attraktivt alter-

nativ jämfört med E6 och Lundbyleden. 

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

Kommunens investeringsekonomi 

Ett antagande av detaljplanen innebär för kommunen en direkt skyldighet att lösa sådan 

mark som ingår i allmän plats. Vidare kan krav ställas på att allmän plats iordningställs 

av kommunen inom genomförandetiden. Finansiering av inlösen av allmän plats regle-

ras i avtal mellan kommunen och Trafikverket.  

Samtliga investeringar i anläggningar på allmän plats regleras i avtal med Trafikverket.  
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Fastighetsnämnden får inkomster för upplåtande av mark till Trafikverket.  

Trafiknämnden får inga utgifter till följd av planen.  

Park- och Naturnämnden får inga utgifter till följd av planen. 

Kretslopp och vattennämnden får inga utgifter till följd av planen. 

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Fastighetsnämnden får minskade intäkter från tomträttsavgäld samt arrenden till följd av 

minskade nyttjanderättsområden.  

Trafiknämnden bedöms få marginellt ökade kostnader för framtida drift och underhåll 

av kommunala anläggningar inom VÄG.  

Ekonomiska konsekvenser för Trafikverket 

Trafikverket svarar för samtliga kostnader som hör till projektering och utbyggnad av 

det vägprojektet inklusive anslutningar till det lokala vägnätet.  

Vidare svarar Trafikverket för kostnader till följd av inlösen av fastigheter och tomträtt 

ingående i allmän plats för vägprojektet, omläggningar i det lokala vägnätet, omlägg-

ningar av ledningar inom planområdet, ny och befintlig gång- och cykelväg samt buller-

åtgärder, dagvattenanläggningar, kompensationsåtgärder mm.  

Trafikverket ska även svara för övriga eventuella kostnader som uppkommer för enskil-

da fastighetsägare och verksamhetsutövare och som är en direkt följd av vägprojektet.  

Trafikverket har väghållningsansvaret för Hisingsleden och ansvarar där med för fram-

tida drift och underhåll.  
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