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Yttrande över samrådshandling av detaljplan 
för blandad stadsbebyggelse vid Frölunda 
torg   
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

1. Trafiknämnden tillstyrker detaljplan för Frölunda torg, under förutsättning att 
trafikkontorets synpunkter beaktas. 

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden 
som trafiknämndens eget yttrande. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Frölunda Torg och Marconigatan 
med bland annat cirka 1 000 lägenheter, 50 000 kvm verksamheter och en förskola. 

Exploateringen innebär ökad trafik i området och för att motverka försämring av 
kollektivtrafikens framkomlighet samt negativ påverkan på Frölundamotet föreslås en 
förlängning av befintliga busskörfält på Radiovägen samt en ny cirkulationsplats vid 
Södra Dragspelsvägen.  

Trafikkontoret ser en risk att föreslagen bebyggelse i västra delen av planområdet riskerar 
att avsevärt minska möjligheterna att utveckla en metrobusstation integrerat med 
stadsutvecklingen och övrig kollektivtrafik vid Frölunda torg. Trafikkontoret bedömer att 
detaljplanen kan tillstyrkas under förutsättning att fortsatta utredningar efter samrådet 
visar att en sådan utveckling inte hindras av föreslagen bebyggelse i västra delen av 
området.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Föreslagen utbyggnad av allmän plats GATA har kostnadsbedömts till 123 mnkr. 
Avskrivning 1 760 000 och internränta 520 000 kr per år (70 års avskrivningstid och 1 % 
ränta). Finansieras via exploateringsbidrag och trafiknämnden bedöms inte få några 
utgifter till följd av utbyggnad av detaljplanen. Den föreslagna utbyggnaden bedöms 
medföra ökade kostnader för drift och underhåll med cirka 365 000 kronor per år när 
planen är fullt utbyggd. De ökade kostnaderna tillkommer successivt med start kring år 
2026 och fullt ut kring 2035.   
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Kompensationsåtgärder som kommer att bli aktuella på mark ägd av Göteborgs stad är 
nyplantering av träd i gatumiljö, som kompensation för befintliga träd som påverkas av 
trafikförslaget men som inte kan flyttas.  

Detaljplanen ligger i linje med stadens målsättningar om att kraftsamla i strategiska 
platser. Planen ger förutsättningar för fler att bo och arbeta där förutsättningarna för 
hållbart resande med gång, cykel och kollektivtrafik är goda. Förtätning av bostäder och 
arbetsplatser i anslutning till Frölunda torg där det redan finns ett mycket stort utbud av 
service, ger också förutsättningar för att lösa en större del av sina vardagliga behov 
genom korta resor med gång och cykel.  

Bedömning ur social dimension 
Området utgörs idag huvudsakligen av hårdgjorda asfalterade ytor och impediment som 
skapar barriär för människor och en miljö som är svårt att vistas i. Med detaljplanens 
tillkommande föreslagna byggrätter samt nya allmänna stråk och parker skapas 
förutsättning för fler sociala platser där människor kan bo, arbeta, umgås och vistas 
tillsammans. 

I samband med planarbetet har det genomförts två workshops med tjänstepersoner i 
Staden samt externa deltagare, inriktade mot barn och social konsekvensanalys. 
Resultatet av workshoparna presenteras i sin helhet i planbeskrivningen. 

Samverkan 
Samverkan med fackliga organisationer har inte varit aktuellt. 

Förhållande till styrande dokument 
• Trafikstrategin 
• Målbild Koll 2035 
• Cykelprogrammet 
• Utbyggnadsstrategin 
• Miljö- och klimatprogrammet 

I Figur 1 görs en sammanfattande bedömning över detaljplanens bidrag till uppfyllelse av 
trafikstrategins mål, där grönt innebär att målen uppfylls, gult att målen uppfylls delvis 
eller rött att de inte uppfylls. Grått innebär att målen ej är applicerbara på aktuell 
detaljplan: 
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Figur 1: Bedömning av detaljplanens uppfyllelse av trafikstrategins mål 

Kommentarer till röd bedömning av delmål 1: Detaljplanen i stort ligger i linje med 
Trafikstrategins målsättningar men avseende planområdets västra del innebär förslaget 
enligt trafikkontorets en risk att motverka målet om att stärka resmöjligheterna till, från 
och mellan stadens tyngdpunkter och viktiga målpunkter. 

Bilagor 
1. Trafik- och utformningsförslag, översiktsritning 
2. Plankarta 
3. Planbeskrivning 
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Ärendet  
Byggnadsnämnden beslutade den 20 september 2022 om samråd för detaljplan för 
blandad stadsbebyggelse vid Frölunda torg. Samrådet genomförs från 9 november till 31 
december 2022. Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande.  

Beskrivning av ärendet 
Detaljplanen 
Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Frölunda Torg och Marconigatan 
som ett kraftsamlingsområde, i enlighet med stadens Strategi för utbyggnadsplanering, 
Göteborg 2035. 

 

 
Figur 2: Illustrationsplan över planområdet 

Planområdet är beläget i södra Järnbrott cirka sex kilometer sydväst om Göteborgs 
centrum. Det ligger strax norr om Västerleden vid Frölunda torg och omfattar området 
enligt Figur 2. 

I det ursprungliga planbeskedet ingick samtliga delområden enligt Figur 3. Delområde A 
(öster om Marconigatan) har i sin helhet utgått ur detaljplanen i samband med att 
byggnadsnämnden i september beslutade om samråd av detaljplanen. Trafikkontorets 
utredningar som sammanfattas i detta tjänsteutlåtande har inte hunnit uppdateras i 
enlighet med den förändringen (se mer under rubrikerna ”Trafik- och utformningsförslag” 
och ”Trafikanalys”). 
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Figur 3:Detaljplanens delområden inför beslut om samråd, då BN beslutade att delområde A skulle utgå 

Ytorna runt Frölunda Torgs köpcentrum föreslås byggas ut med cirka 1 000 lägenheter i 
lamellhus och kvarter med kringbyggda gårdar, en förskola med fyra avdelningar, cirka 
50 000 m2 verksamhetslokaler i friliggande punkthus, funktionsblandade kvarter, utbyggt 
köpcentrum samt parkering i garage under bostadskvarter. Därtill uppförs två parker, en 
områdeslekplats samt påbyggnader på befintligt köpcentrum. 

Delområde B innefattar nya bostadskvarter på befintliga markparkeringar öster om 
Frölunda torg, påbyggnad av befintliga lamellhus, nya radhus ovanpå befintligt 
parkeringsgarage samt viss komplettering av handel. Ett nytt parkeringsgarage byggs 
under de nya bostadskvarteren. 

Delområde C innefattar ett nytt bostadskvarter direkt väster om köpcentret samt en 
kontorsetablering längst västerut i planområdet. Ett nytt parkeringsgarage anläggs under 
det nya bostadskvarteret, kompletterad med viss markparkering mellan bostadskvarteret 
och kontorshusen.  

Befintlig allmän plats GATA som ingår i planområdet är delar av Lergöksgatan, 
Marconigatan och Radiovägen. Dessutom tillkommer nya allmänna lokalgator och 
gågator på ytor som idag är kvartersmark. 

Samråd sker under första kvartalet 2023, granskning av detaljplan planeras första 
kvartalet 2024 och antagande första kvartalet 2025. 

Trafik- och utformningsförslag 
Ett trafik- och utformningsförslag har tagits fram i detaljplanearbetet, se Figur 4. 

Lergöksgatan 

Frölundamotet 

Västerleden 
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Figur 4: Trafik- och utformningsförslag 

 

 

Från befintlig gångbro och söderut smalnas Marconigatans stenlagda mittrefug ner eller 
tas bort för att skapa utrymme för ett antal längsgående angöringsplatser vid befintliga 
och nya kvarter på västra sidan. Ett nytt öst-västligt lokalt cykelstråk möjliggörs från den 
öst-västliga delen av Pianogatan, via en ny gång och cykelpassage över Marconigatan och 
vidare genom den nya kvartersstrukturen vid Frölunda torg.  

Befintligt cykelstråk längs Lergöksgatan breddas till pendlingscykelstandard 3,6 meter. 
Intilliggande gångväg breddas till mellan 2,5 och 3,5 meter.  

Längs Radiovägen föreslås befintliga busskörfält förlängas på sträckan mellan 
Näsetvägen och Södra Dragspelsgatan, ombyggnad av hållplatsen Västra Frölunda kyrka 
samt en ny cirkulationsplats vid Södra Dragspelsgatan.  

Vid de nya kvarteren väster om Marconigatan anläggs lokalgator. Den norra lokalgatan 
fungerar som tillfart till ny förskola. Angöring till förskolan ordnas på kvartersmark i 
anslutning till vändplatsen. Längs det norra kvarterets västra och södra sidan föreslås 
gågata. Gestaltningsförslag för gågatorna ska tas fram efter samråd. 

Befintlig cirkulation på Lergöksgatan som fungerar som infart till nuvarande parkeringar 
väster om torget tas bort och ersätts av en ny cirkulation för infart till parkeringsgarage 
under ny bebyggelse.  
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Gågata 

Pianogatan 

Ny cirkulation 

Cirkulation tas bort 

Busskörfält 

Ny cirkulation 

Nytt gång- och cykelstråk 

Delar i trafikförslaget som 
utgår med anledning av att 
delområde A utgått. 

Gångbro 

Ny förskola 
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Utöver det som framgår i trafik- och utformningsförslaget ingår i detaljplanen även en 
uppgradering av gång- och cykelstråket direkt väster om köpcentret. Ett 
gestaltningsförslag ska tas fram efter samråd.  

De delar av förslaget som inte blir aktuella att genomföra med anledning av att delområde 
A utgått är:  

- Breddning av gångbanor och cykelbanor längs Marconigatan.  
- Breddning av gångbanor och cykelbanor längs Radiovägen.  
- Ombyggnad av norra delen av Marconigatan för mer stadsmässighet 

Trafikanalys 
En trafikprognos har tagits fram som underlag till miljöutredningar och 
kapacitetsanalyser. Prognosen inkluderar bedömd biltrafikalstring från DP Frölunda torg 
(inklusive delområde A) samt andra kända exploateringar i närområdet som kan påverka 
trafikflödet. Ungefär 11 procent av trafikalstringen var kopplat till delområde A som 
utgått. Slutsatserna från kapacitetsanalysen bedöms dock fortsatt gälla i stora drag. 

Analysen visar att det med nuvarande utformning av gator finns risk för köbildning på 
avfarten österifrån i Frölundamotet samt på bron över Frölundamotet. På Radiovägen 
påverkas kollektivtrafiken negativt av köbildning från öster som sträcker sig längre än 
befintliga busskörfält på Radiovägen. För att motverka försämring av kollektivtrafikens 
framkomlighet föreslås att befintliga busskörfält på Radiovägen förlängs fram till Södra 
Dragspelsgatan, vilket finns med i trafik- och utformningsförslaget. Den cirkulationsplats 
som föreslås för att lösa utfart från ICA-butiken ger även ökad kapacitet från väster 
jämfört med dagens utformning, vilket i sin tur medför att köbildningen mot 
avfartsrampen och över bron i Frölundamotet hålls inom acceptabla gränser. 

Trots det förlängda busskörfältet på Radiovägen visar analyserna risk för att köerna 
österut växer sig längre än de nya busskörfälten och att bussar därmed blir fördröjda i 
blandtrafik med bilar. En möjlig åtgärd att väsentligt minska denna risk är att komplettera 
med ett kort tillkommande allmänt körfält på Radiovägen in mot cirkulationen vid 
Näsetvägen, se Figur 5. Åtgärden är dock inte möjlig att genomföra när delområde A 
utgått ur planarbetet, eftersom åtgärden förutsätter att utrymme skapas genom att flytta 
befintlig allmän gångbana till kvartersmark norr om trädraden.   
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Figur 5: Förslag på förlängda busskörfält och cirkulationsplats på Radiovägen, samt behov av tillkommande 
körfält. 

Ett alternativ till det korta körfältet är att förlänga det östgående busskörfältet ytterligare, 
men för att nå samma effekt behöver ytterligare ca 300 meter busskörfält byggas.  

På Lergöksgatan längst i väster av planområdet finns risk för köbildning som påverkar 
kollektivtrafikens framkomlighet. Detta noterades först i samband med analyser i sent 
skede efter att detaljplanen kompletteras med ca 25 000 BTA kontor i västra delen. En 
möjlig åtgärd är att förlänga befintligt busskörfält väster om infarten till bussterminalen, 
men åtgärden behöver studeras vidare tillsammans med. Preliminära resultat från 
pågående trafikanalys av Tynneredsmotet, inom ramen för Frölunda och Tynnereds 
planprogram, indikerar också höga belastningar i vägnätet kring Tynneredsmotet.  

Buller 
För att förbättra bullersituationen för bostadskvarteret i delområde C kan det bli aktuellt 
att höja befintlig bullerskärm längs Västerleden.  

Luft 
Det finns risk att halterna för luftföroreningar överskrids vid pendlingscykelstråket längs 
Radiovägen och Lergöksgatan. Det nya lokala öst-västliga cykelstråket innebär dock att 
ett alternativt stråk med bättre luftkvalité skapas för de som går och cyklar i öst-västlig 
riktning och genom planområdet. 

Dagvatten och skyfall 
För huvudgatorna uppnås enligt dagvattenutredningen erforderlig fördröjningsvolym i de 
tillkommande grönytorna längs gatorna. För de nya lokal- och gågatorna behöver 
trafikförslaget efter samråd kompletteras med ett gestaltningsförslag som visar hur 
fördröjningsbehovet ska lösas. 

Enligt skyfallsutredningen behöver minst 120 m3 fördröjningsvolym tillskapas för att 
riskbilden ska motsvara dagens. Fördröjningen föreslås ske antingen i ett underjordiskt 
magasin i den södra lokalgatan, ytligt i den planerade parken eller i det tillkommande 
underjordiska parkeringsgaraget under de nya kvarteren. Alternativt genom en 
kombination av dessa åtgärder. 

Behov av kort tillkommande allmänt 
 

ICA 
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Hållbart resande, mobilitet och parkering 
Befintlig bussterminal och spårvagnshållplatsen vid Frölunda torg ingår inte i 
planområdet. Det ökade resbehovet som genereras av detaljplanen planeras att tillgodoses 
enligt åtgärder beslutade i Målbild Koll 2035, vilket i första hand innebär ökad kapacitet 
på spårvägen med längre spårvagnar, samt ökad kapacitet och nya resmöjligheter i det 
nya metrobussystemet som planeras att bli en del av kollektivtrafikens stomnät i 
Göteborg.  

Mobilitets- och parkeringsutredning visar att dagens drygt 2 500 parkeringsplatser – trots 
tillkommande exploatering – kan minskas till ca 2 250 platser. Det möjliggörs genom att 
tillämpa nu gällande parkeringstal, nyttja befintlig ledig kapacitet, genomföra 
mobilitetsåtgärder samt samnyttja parkeringsplatser mellan olika ändamål.   

All bil- och cykelparkering ska lösas på kvartersmark, bortsett från del av 
cykelparkeringen för besökare vid Frölunda torg som kan behöv lösas på allmän plats. 
Trafikkontoret tar fram förslag efter samråd. 

Ledningsflytt på delområde C 
För att möjliggöra föreslagen bebyggelse på delområde C befintliga allmänna VA-
ledningar flyttas. Exploatören har tagit fram en förstudie för ledningsflytten, som bland 
annat innefattar förslag på nödvändiga trafikomläggningar.  

Förvaltningens bedömning 
Detaljplanen ligger i linje med stadens målsättningar om att kraftsamla i strategiska 
platser, och trafikkontoret ser positivt på att Frölunda torg stärks och förtätas.  

Den föreslagna bebyggelsen i detaljplanen bidrar, tillsammans med annan exploatering i 
staden, till behovet att utveckla kollektivtrafiken enligt Målbild Koll 2035 genom bland 
annat utbyggnad av metrobussystemet. Bebyggelsen på delområde C riskerar dock att 
avsevärt minska handlingsfriheten för möjligheterna att utveckla en metrobusstation 
integrerat med stadsutvecklingen och övrig kollektivtrafik vid delområde C. Vidare kan 
den föreslagna bebyggelsen försvåra för en koppling över Västerleden mellan Frölunda 
och Tynnered. En sådan koppling studeras i de två pågående planprogrammen för 
Frölunda och Tynnered.  

Den planerade nödvändiga ledningsflytten av befintliga allmänna VA-ledningar inom 
delområde C, som exploatören på egen bekostnad ansvarar för, kommer att bli både 
kostsam och tekniskt svår och riskerar att påverka tidplanen för kommande byggrätter 
liksom samt befintliga trafikslag under byggtid. I det fortsatta arbetet inom detaljplanen 
och planprogrammen behöver det göras en sammanvägd bedömning om det finns 
alternativa strukturer för området väster om köpcentret, som dels ger goda förutsättningar 
att integrera metrobuss med stadsutvecklingen, dels innebär att ledningarna kan ligga 
kvar i befintligt läge. Den föreslagna bebyggelsen på delområde C bör inte ges planstöd 
om den påtagligt försämrar möjligheten att integrera metrobussystemet med 
stadsutvecklingen och övrig kollektivtrafik. 

Trafikförslaget innebär en förbättring av infrastrukturen för gång- och cykel längs med 
delar av planområdet (Lergöksgatan). Att delområde A har utgått ur detaljplanen innebär 
dock att de övriga gång- och cykelstråken längs Marconigatan och Radiovägen inte 
förbättras i enlighet med cykelprogrammet. Dagens standard är godtagbar i nuläget, 
trafikkontoret förutsätter att fysiskt utrymme och finansiering för breddning av gång- och 
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cykelbanor längs med Marconigatan och Radiovägen säkras när detaljplanearbete öster 
om Marconigatan återupptas. På motsvarande sätt behöver kollektivtrafikens 
framkomlighet längs Radiovägen säkras genom att man i kommande detaljplan ger 
möjlighet att ta visst utrymme som i nuläget är kvartersmark.  

Efter samrådet behöver planarbetet beakta pågående arbete med trafikanalysena i 
Tynneredsmotet och de förslag på åtgärder som kan bli aktuella. Det kan enligt 
trafikkontoret bli nödvändigt att diskutera delfinansiering inom ramen för aktuell 
detaljplan. 

Fortsatt arbete med bullerutredning efter samrådet behöver säkerställa att eventuella 
nödvändiga åtgärder på allmän plats klargörs samt får finansiering och fysiskt utrymme 
inom detaljplanen. 

Val av lösningar för dagvatten och skyfall behöver studeras vidare efter samrådet och 
innan granskning av detaljplan. Trafikkontoret ser också att fortsatt arbete behöver ske 
med beaktande av de framtagna strukturplanerna för skyfall, samt det pågående arbetet 
med att ta fram områdesplaner för dagvatten 
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