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Tjänsteutlåtande över detaljplan för skola och 
bostäder med mera vid Önneredsvägen - 
alternativ 1 och 2 dnr 0645/15 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden tillstyrker byggnadsnämndens alternativ 1 till detaljplan för skola och 
bostäder med mera vid Önneredsvägen samrådsförslag. 

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden som 

trafiknämndens eget yttrande. 

Sammanfattning 
Detaljplanen har två alternativa samrådsförslag eftersom Byggnadsnämnden i april 2020 

återremitterade tidigare förslag för omarbetning. Syftet med omarbetningen var att 

minska och anpassa exploateringsgraden till befintlig bebyggelse. Stadsbyggnadskontoret 

har tagit fram ett nytt förslag med lägre bebyggelse med främst småhus enligt nämndens 

yrkande (krav). Vid framtagande av alternativ 2 framkom det att storleken på vård- och 

omsorgsboendet inte var lika stort varför skalan på vård- och omsorgsboendet därför 

sänkts i båda alternativen. Samråd sker nu därmed för två alternativa förslag, alternativ 1 

och alternativ 2. 

Båda alternativa planförslag syftar till att öka bostadsbeståndet, ersätta befintligt vård- 

och omsorgsboende med nytt samt att tillskapa nya utbildningslokaler genom att ersätta 

befintliga Önneredsskolan med en ny skolbyggnad. Syftet är också att förbättra 

tillgänglighet för fotgängare och cyklister och att öka trafiksäkerheten vid 

Önneredsvägen.  

Förslagen skiljer sig åt i antalet bostäder, möjliggörande av idrottshall, bostadsnära park 

och torg. Alternativ 1 medger utöver nytt vård- och omsorgsboende och ny skola en 

utbyggnad av cirka 250 bostäder med olika bostadstyper och upplåtelseformer, nytt torg 

med intilliggande bebyggelse med lokaler i bottenvåning samt en ny idrottshall. 

Alternativ 2 medger utöver nytt vård- och omsorgsboende och ny skola, flexibla 
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byggrätter för antingen totalt 116 radhus eller 83 radhus och 57 lägenheter om totalt 140 

bostäder och en bostadsnära park. 

Sammantaget innebär båda planförslagen omprioritering av Önneredsvägens gaturum 

vilket ger ökade förutsättningar att nå Stadens långsiktiga mål om ökat hållbart resande 

och goda stadsmiljöer. Alternativ 1 möjliggör för ett nytt torg med bebyggelse som har 

lokaler i bottenvåning intill samt en ny idrottshall, vilket innebär en lokal utveckling som 

kan öka tillgången till nära service vilket i högre grad uppfyller trafikstrategin än 

samrådsförslag för alternativ 2. 

Utbyggnaden av detaljplanens allmänna platsmark kommer enligt Fastighetskontoret att 

belasta exploateringen. En mer detaljerad kalkyl kommer att tas fram när det är tydligt 

vilken inriktning planförslaget kommer att få. Driftkostnaden ökar med ca 150 000 kr / år. 

Utbyggnaden bidrar till en ekologisk och social förbättring av området och följer stadens 

styrande dokument samt översiktsplanen. 

Trafikkontoret har medverkat i detaljplanens arbetsgrupp vid framtagande av detaljplanen 

och ställer sig positiva till fortsatt planering av rubricerat ärende samt föreslår att 

trafiknämnden tillstyrker byggnadsnämndens alternativ 1 till detaljplan för skola och 

bostäder med mera vid Önneredsvägen samrådsförslag.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Samrådsförslag alternativ 1 
Den totala kostnaden för utbyggnad av allmän platsmark, exklusive parkmark, uppgår till 
45,9 miljoner kr (2019-års prisnivå). Utbyggnad av allmän plats ska bekostas av 
exploateringen. Planens genomförande innebär därför inga investeringskostnader för 
trafiknämnden. 

Den ökade kostnaden för drift och underhåll för trafiknämnden uppgår till ca 150 000 kr / 
år. 

Mindre tydlig ekonomisk fördel av alternativ 1 är: 

- Alternativ 1 kostar mindre än alternativ 2 och uppfyller även trafikstrategin bättre 
genom att möjliggöra nytt torg med bebyggelse som har lokaler i bottenvåningen 
intill samt en ny idrottshall som därmed ökar tillgång till nära service. 

Samrådsförslag alternativ 2 
Den totala kostnaden för utbyggnad av allmän platsmark, exklusive parkmark, uppgår till 
49,6 miljoner kr (2019-års prisnivå). Utbyggnad av allmän plats ska bekostas av 
exploateringen. Planens genomförande innebär därför inga investeringskostnader för 
trafiknämnden. 

Den ökade kostnaden för drift och underhåll för trafiknämnden uppgår till ca 150 000 kr / 
år. 
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Mindre tydlig ekonomisk nackdel av alternativ 2 är: 

- Alternativ 2 kostar mer än alternativ 1 och uppfyller trafikstrategin sämre. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Samrådsförslag alternativ 1 
Byggnaderna och tillkommande gång- och cykelbana kommer att placeras på redan i 
anspråkstagen mark och bedöms därför inte medföra särskilt stora miljöeffekter och ha en 
begränsad miljöpåverkan.  

Mindre tydlig ekologisk fördel av alternativ 1 är: 

- Alternativ 1 följer i stora drag stadens trafikstrategi. Detta bör i sin tur leda till 
omfördelning av mer hållbara färdmedelsval och därmed minskade halter av 
partiklar och kvävedioxid från vägtrafik. 

Samrådsförslag alternativ 2 
Byggnaderna och tillkommande gång- och cykelbana kommer att placeras på redan i 
anspråkstagen mark och bedöms därför inte medföra särskilt stora miljöeffekter och ha en 
begränsad miljöpåverkan.  

Alternativ 2 möjliggör en ny bostadsnära park med syfte att tillgodose sociala behov som 
mötesplats och vila för de som bor och vistas i området, och kan också öka den 
biologiska mångfalden i stadsmiljön. 

Mindre tydlig ekologisk nackdel av alternativ 2 är: 

- Alternativ 2 uppfyller inte trafikstrategin i lika hög omfattning som alternativ 1. 

Bedömning ur social dimension 

Samrådsförslag alternativ 1 
Planförslaget alternativ 1 föreslår en tillkommande bebyggelse som syftar till att skapa en 
mer varierad bebyggelse med blandade upplåtelseformer och en varierad skala. 
Bebyggelsen kommer att innehålla blandade funktioner med bostäder, vård- och 
omsorgsboendet, skolor, idrottshall samt verksamhetslokaler för centrumändamål. 
Detaljplanen föreslår ett nytt torg i den södra delen av området i anslutning till den nya 
bebyggelsen i kvarter E, mellan det nya vård- och omsorgsboendet och kvarter F med 
bostäder och idrottshall. Torgets strategiska placering mellan olika verksamheter för barn 
och äldre möjliggör även för olika generationer att mötas.  

Målet med omdisponeringen av Önneredsvägens gaturum är att skapa mer ytor där 
människor vill vistas och röra sig och samtidigt få bättre möjlighet att trafiksäkert korsa 
Önneredsvägen. Att samla de olika trafikslagen i samma stråk innebär även en bättre 
upplevd trygghet då det blir fler personer i rörelse i stråket samt att det går att samnyttja 
god belysning. 

Den ökade tryggheten är positivt från ett jämställdhetsperspektiv och även för att 
möjliggöra vistelse för barn och äldre. 

Mindre tydlig social fördel av alternativ 1 är: 
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- Alternativ 1 möjliggör för ett nytt torg som kan bli en mötesplats i området med 
bebyggelse som har lokaler i bottenvåningen intill samt en ny idrottshall. Detta 
innebär en lokal utveckling som kan öka tillgången till nära service vilket 
uppfyller en av strategierna inom trafikstrategin. 

Samrådsförslag alternativ 2 
Planförslaget alternativ 2 föreslår komplettering av befintlig bebyggelse som syftar till att 
öka bostadsbeståndet. Bebyggelsen kommer att innehålla bostäder av liknande 
bebyggelse som området har idag, vård- och omsorgsboendet och skolor. Detaljplanen 
föreslår en ny park mellan de nya och befintliga bostäderna i den södra delen av området. 
Ambitionen är att skapa en park med främsta syfte att tillgodose sociala värden som 
mötesplats och vila.   

Målet med omdisponeringen av Önneredsvägens gaturum är att skapa mer ytor där 
människor vill vistas och röra sig och samtidigt få bättre möjlighet att trafiksäkert korsa 
Önneredsvägen. Att samla de olika trafikslagen i samma stråk innebär även en bättre 
upplevd trygghet då det blir fler personer i rörelse i stråket samt att det går att samnyttja 
god belysning. 

Den ökade tryggheten är positivt från ett jämställdhetsperspektiv och även för att 
möjliggöra vistelse för barn och äldre. 

Mindre tydlig social fördel av alternativ 2 är: 

- Alternativ 2 möjliggör en ny bostadsnära park med syfte att tillgodose sociala 
behov som mötesplats och vila för de som bor och vistas i området. Alternativ 2 
uppfyller inte trafikstrategin i lika hög omfattning som alternativ 1. 

Samverkan 
Ärendet har inte samverkats. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 5 (12) 
   
   

Förhållande till styrande dokument 

Samrådsförslag alternativ 1 

Trafikstrategin 
Detaljplanen följer i stort trafikstrategins intentioner och trafikstrategin har varit styrande 
vid utformning av gaturummen inom planområdet. Nedan presenteras trafikstrategins 
delmål och hur väl trafikförslagets utformning överensstämmer med dem.  

Delmål 1 uppfylls endast delvis. Detta eftersom planen bidrar till att stärka övergripande 
och pendelcykelnätet men inte till stärkt kollektivtrafik. 

Figur 1. Trafikkontorets bedömning hur trafikförslaget uppfyller trafikstrategins delmål. Grön = uppfyller till 
största del, orange = uppfyller delvis, röd = uppfyller inte alls, svart = inte aktuellt för denna plan. 

Övriga styrande dokument 
Detaljplanen överensstämmer med Göteborgs Översiktsplan. Översiktsplanen anger 
”bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor”. Detta omfattar bostäder, 
arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor mm. Detaljplanen överensstämmer även 
med strategin för utbyggnadsplanering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 6 (12) 
   
   

Samrådsförslag alternativ 2 

Trafikstrategin 
Detaljplanen följer i stort trafikstrategins intentioner och trafikstrategin har varit styrande 
vid utformning av gaturummen inom planområdet. Nedan presenteras trafikstrategins 
delmål och hur väl trafikförslagets utformning överensstämmer med dem.  

Delmål 1 uppfylls endast delvis. Detta eftersom planen bidrar till att stärka övergripande 
och pendelcykelnätet men inte till stärkt kollektivtrafik. 

Delmål 2 uppfylls inte alls. Detta eftersom alternativ 2 inte planerar för ytterligare service 
i området trots att bostadsbeståndet kommer att öka. 

Figur 2. Trafikkontorets bedömning hur trafikförslaget uppfyller trafikstrategins delmål. Grön = uppfyller till 
största del, orange = uppfyller delvis, röd = uppfyller inte alls, svart = inte aktuellt för denna plan. 

Övriga styrande dokument 
Detaljplanen överensstämmer med Göteborgs Översiktsplan. Översiktsplanen anger 
”bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor”. Detta omfattar bostäder, 
arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor mm. Detaljplanen överensstämmer även 
med strategin för utbyggnadsplanering. 

Bilagor 
1. Plankartor, illustrationsritningar och grundkartor alternativ 1 

2. Trafikförslagsskisser alternativ 1 (bilagor 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) 

3. Planbeskrivning alternativ 1 

4. Plankartor, illustrationsritningar och grundkartor alternativ 2 

5.  Planbeskrivning alternativ 2  
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Ärendet  
Byggnadsnämnden beslutade den 24 augusti 2021 om samråd av detaljplan för skola och 
bostäder med mera vid Önneredsvägen. Samrådet genomförs mellan 8 september – 20 
oktober. Förlängd remisstid har beviljats till 1 december. Detaljplanen är upprättad med 
utökat planförfarande. 

Planens syfte är att ersätta befintligt vård- och omsorgsboende med nytt samt att skapa 
nya utbildningslokaler i form av en ny skola samt att möjliggöra att befintliga 
Önneredsskolan på sikt kan ersättas av en ny skolbyggnad. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
I december 2017 beslutade Byggnadsnämnden att detaljplan ska upprättas. 
Stadsbyggnadskontoret tog fram ett samrådsförslag för beslut i Byggnadsnämnden i 
februari 2020. Byggnadsnämnden återremitterade förslaget i april 2020 för omarbetning, i 
syfte att minska och anpassa exploateringsgraden till befintlig bebyggelse. 
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett nytt förslag med lägre bebyggelse med främst 
småhus enligt nämndens yrkande (krav). Vid framtagande av alternativ 2 framkom det att 
storleken på vård- och omsorgsboendet inte var lika stort varför skalan på vård- och 
omsorgsboendet därför sänkts i båda alternativen. Samråd sker nu därmed för två 
alternativa förslag, alternativ 1 och alternativ 2. 

Detta tjänsteutlåtande hanterar två samrådsförslag alternativ 1 och alternativ 2. 
Skillnaderna mellan förslagen är alla inblandade parter införstådda med. 

Bebyggelse 

     



 

Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 8 (12) 
   
   

Figur 3. och 4. Illustrationsplan över planområdet. Samrådsförslag alternativ 1 till vänster och alternativ 2 
till höger. 

Planområdet är beläget i stadsdelen Önnered, Önneredsvägen cirka 10 km sydväst om 
Göteborgs centrum och 2,5 km sydväst om Frölunda torg. Norr om planområdet löper 
Skattegårdsvägen med cirka 7700 fordon / dygn (ÅMVD, årsmedeltrafik för årets 
vardagsdygn). Genom planområdet går Önneredsvägen vilket är områdets huvudgata och 
sammanbinder Önnered med närliggande områden. Trafikmängden på Önneredsvägen 
uppmättes år 2017 till 3700 fordon / dygn (ÅMVD). Detaljplanens planerade exploatering 
beräknas alstra cirka 650 fordon / dygn (ÅMVD). 

Detaljplanen kommer att omdisponera Önneredsvägen och Juteskärsgatan kommer att 
dras om för att ge plats åt skolgård. 

Det tillkommande parkeringsbehovet som uppstår till följd av detaljplan ska lösas på 
kvartersmarken för den tillkommande bebyggelsen. 

Detaljplanens innehåll 
Detaljplanens innehåll sammanfattas här och detaljerad beskrivning återfinns i 
planhandlingarna, se bilaga 3 och 5. 

Syfte och förutsättningar 
Syftet med detaljplanen är att komplettera befintlig bebyggelse för att skapa en attraktiv 
stadsdel, där människor vill och kan bo kvar länge genom alla faser i livet. Planens syfte 
är att ersätta befintligt vård- och omsorgsboende med ett nytt samt att skapa nya 
utbildningslokaler i form av en ny skola samt att möjliggöra att befintliga Önneredsskolan 
på sikt kan ersättas av en ny skolbyggnad. Syftet med planen är även att förbättra 
tillgänglighet för fotgängare och cyklister och att öka trafiksäkerheten utmed 
Önneredsvägen.   

Planområdet omfattar cirka 70 000 m² och ägs av Göteborgs stad och markanvisning för 
bostäderna har skett till Stena Fastigheter AB i samverkan med Magnus Månsson 
Fastigheter AB.  

Innebörd och genomförande 
Detaljplanen medger användning allmän plats GATA som huvudgata, och behåller 
huvudsakligen sin nuvarande markanvändning längs Önneredsvägen. 

Planförslaget innebär en sektion som omfördelar ytor för hållbara transportslag. Totalt 
innebär förslaget en breddning från cirka 12 till 15 meter. Se referensbild för sektion i 
figur 5 nedan. 
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Figur 5. Referensbild hämtad från Krokslätts parkgata. Sektionen ritad i rött är den som planeras i Önnered 
(källa: maps.google.se) 

Önneredsvägens körbana smalnas av till 7 meter med en mittremsa i avvikande material 
för att hålla hastigheter nere samtidigt som bussar på ett tryggt sätt kan mötas. Med en 
smalare körbana i Önneredsvägens sektion går det att bygga en gångbana på den östra 
sidan av Önneredsvägen och en separerad gång- och cykelbana på den västra sidan på den 
ytan som idag är körbana/vägren. Det innebär en kostnadseffektiv lösning då fler 
funktioner ryms på samma yta som idag endast rymmer bilar, dessutom behövs inte stora 
nya underbyggnader tillskapas.  

I samband med omdisponeringen av Önneredsvägen planeras gång- och cykeltunnlarna 
som finns i området att rivas och ersättas med hastighetssäkrade passager i plan. Genom 
att ersätta gång- och cykeltunnlarna med passager i plan kommer tillgängligheten i 
området att förbättras eftersom behovet av ramper och trappor ner till tunnlarna byggs 
bort.  

Busshållplatserna i området ses över då det finns ett begränsat användande av hållplatsen 
Stenkärsgatan. Hållplatserna Stenskärsgatan och Klåveskärsgatan planeras att samordnas 
till en gemensam hållplats. Detta innebär färre stopp för kollektivtrafiken och därmed en 
bättre förutsättning för restiderna. Hållplatserna planeras som enkelstopp-hållplatser för 
att stärka säkerheten vid passagerna i anslutning till hållplatserna då bilar inte kan köra 
om bussen vid ett stopp, det tillåter även ett vilplan på mitten av passagen. 

Mellan de planerade skolbyggnaderna är tanken att det skall finnas en samordnad 
skolgård vilket innebär att det inte kan dras trafik rakt igenom. Detta leder till att dagens 
dragning av Juteskärsgatan ändras till att istället löpa norr om den nya skolbyggnaden. 
Denna gata planeras att ha gångbana på båda sidor. 

Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida drift 
och underhåll. 

Överväganden och konsekvenser 
Avvägningar har gjorts mellan olika intressen. I första hand avseende de allmänna 
intressena, hållbart resande och trafiksäkerhet. Sammantaget innebär förslaget en 
omprioritering i gaturummet vilket medför ökade förutsättningar att nå stadens 
långsiktiga mål om ökat hållbart resande, inte minst på längre sikt. Planförslagen innebär 
att framkomligheten och tillgängligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik förbättras i 
området. En konsekvens är att platser som tidigare tillägnats bilen nu omfördelas till 

2 3 3,25 3,25 0,5 2 0,5 
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andra trafikslag. Resultatet är ett mer attraktivt gaturum för gående och cyklister där 
biltrafikens dominans förändras till att utformas på stadsrummets villkor. 

Gående får ökad tillgänglighet och framkomlighet genom att gångbana och separerad 
gång- och cykelbana kommer till längs en gata som tidigare endast varit ämnad för 
motorfordon. De nya passagerna minskar barriäreffekter, förbättrar stråk samt förbättrar 
orienterbarheten. Vad gäller gåendes trafiksäkerhet ger passagerna positiva effekter då 
bilarnas hastighet minskar och fotgängare kan med god uppsikt korsa gatan.  

Enligt planeringsprinciper från Göteborgs stads cykelprogram ska cykelbanorna i allt 
högre utsträckning vara enkelriktade. Principen har övervägts men på Önneredsvägen har 
dubbelriktad cykelbana valts och motiverats av vilken typ anslutande befintligt och 
planerat cykelvägnät har, utformning i korsningar samt funktioner och ytanspråk som 
finns på östra sidan av gatan i övrigt. 

Kollektivtrafikens tillgänglighet är i dagsläget god och kommer att förbli relativt 
oförändrad när hållplatserna Stenskärsgatan och Klåveskärsgatan samordnas till en 
gemensam hållplats. 

Biltrafikens tillgänglighet och framkomlighet försämras något som en konsekvens av 
föreslagen omprioritering. Ersättandet av gång- och cykeltunnlar till passager i plan 
innebär att Önneredsvägen kommer att omvandlas från ett transportrum till ett integrerat 
transportrum, en miljö som är bättre lämpad för gående och cyklister. Anledningen är att 
skapa attraktiva stadsmiljöer samt säkerställa trafiksäkerheten och i detta fall även öka 
framkomlighet för gående och cyklister. 

Planförslaget får en positiv påverkan på flera sociala aspekter, då mer tydliga och trygga 
stråk och kopplingar skapas i området och mot omgivningen. Gångbanor längs 
Önneredsvägens båda sidor ger mer plats för hållbart resande och ett mer 
promenadvänligt och skapas längs vägen i och med anläggandet av en ny 
sammanhängande gång- och cykelväg. Flera passager skapas över gatan och 
utformningen med mittremsa i mitten ger bättre förutsättningar till att hålla hastigheterna 
nere. 

Förvaltningens bedömning 
Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig positiva till fortsatt planering av 
rubricerat ärende. Nedan är tydliggörande kring beslut som tagits i detaljplanearbetet 
samt information om viktiga aspekter att beakta i det fortsatta arbetet.  

Gång- och cykeltunnlar 
I båda alternativen föreslås gång- och cykeltunnlar att rivas och läggas igen för att 
ersättas av passager i plan. Det finns flera anledningar varför projektgruppen har valt att 
planera bort gång- och cykeltunnlarna och det rör främst tillgänglighet och trafiksäkerhet. 
Planskilda korsningar är avsedda för transportrum, där gatan har stora anspråk på 
framkomlighet för biltrafik med stora trafikflöden och höga hastigheter. Önneredsvägen 
har inte stora trafikflöden och borde istället prioritera att bli ett attraktivt stråk att resa 
längs och över som gång- och cykeltrafikant.  

Borttagandet av gångtunnlarna ökar tillgängligheten i området då dagens tunnlar inte är 
anpassade efter gällande tillgänglighetskrav med dess branta ramper. Genom att lägga 
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igen dem kan Önneredsvägens planerade sektion med både separerad gång- och 
cykelbana och gångbana möjliggöras. 

Gång- och cykeltunnlar kan även ge en falsk säkerhetskänsla för bilister om de inte 
används på det tänkta sättet, exempelvis syntes fotspår i snön vintertid som korsar gatan 
på platser där ingen passage finns. Trafiksäkerheten förbättras när passagen istället sker i 
plan och kan utformas på ett säkert sätt. 

Gällande barnperspektiv ses gång- och cykeltunnlarna som säkra planskilda passager. 
Denna aspekt behöver utredas vidare i fortsatt planarbete. 
 
Önneredsvägen utanför planområdet 
I båda alternativen föreslås en omdisponerad sektion av Önneredsvägen över hela 
planområdet. För ett orienterbart och sammanhängande gatunät behöver denna sektion 
även planeras in i vidare sträckning av Önneredsvägen, utanför planområdets 
avgränsning. Specifikt behöver Önneredsvägens sträckning norr om Silleskärsgatan och 
söder om Juteskärsgatan utredas vidare i fortsatt planarbete. 
 
Längsgående parkering och lastplats på allmän plats vid vård- och 
omsorgsboende och Kvarter F 
I samrådsförslag alternativ 1 föreslås längsgående parkering på Önneredsvägen vid 
Kvarter F. Parkering och lastplats på allmän platsmark till fastighet är en avvikelse från 
trafikkontorets Teknisk Handbok då denna lösning låser allmän platsmark till 
kvartersmarkens funktioner och komplicerar även driftsaspekter. Trafikkontoret ser också 
helst att gator håller sig till en kontinuerlig struktur och denna lösning blir ett avbrott med 
längsgående angöring för en fastighet när resten av gatan inte har detta. 
 
I båda alternativen föreslås längsgående angöring och lastzon vid vård- och 
omsorgsboende för tillgänglighet till entré. Besökare till vård- och omsorgsboende är ofta 
äldre personer som behöver släppas av nära entré. Gällande lastplats så finns ej möjlighet 
att anordna vändplats längre in på Klåveskärsgatan och tung trafik bör inte heller dras in i 
detta bostadsområde. 
 
Avvikelserna från Teknisk Handbok gällande längsgående angöring och lastplats har 
bedömts som platsspecifikt lämpliga jämfört med annan lösning som hade behövt 
vändplatser. Längsgående angöring och lastplats ska regleras som korttidsangöring.  
 
I framtida illustrationer och skisser ska inte rutor ritas ut för längsgående angöring 
eftersom trafikkontoret ej vill ha utmålade platser, denna funktion kan istället skrivas ut i 
text.  
 
Parkering och mobilitet 
Mobilitet- och parkeringsutredning saknas för samrådsförslag alternativ 2 och framtagna 
utredningar för alternativ 1 är inte godkänd av trafikkontorets granskningsgrupp. Detta är 
en avvikelse från Stadens rutiner då mobilitet- och parkeringsutredningen i vanliga fall 
ska vara färdig till samråd och kan revideras till granskning. Avvikelsen är godkänd och 
kan justeras efter samråd till aktuellt planförslag eftersom justeringarna som 
granskningsgruppen efterfrågade för godkännande ej kunde arbetas in som konsekvens av 
arbetet med samrådsförslag med två alternativ. 
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Illustrationer över vård- och omsorgsboendet redovisar sin parkeringslösning och behöver 
utredas och redovisas i fortsatt planarbete. 
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