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Tillstyrkande av detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen 
Järnbrott  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, 
del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott upprättad den 26-11-2019 och revi-
derad den 15-12-2020.  
 

2. Översända förslag till detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, 
del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott upprättad den 26-11-2019 och revi-
derad den 15-12-2020 till kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

  
3. Paragrafen justeras omedelbart.  

 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bussdepå med tillhörande 
servicefunktioner, parkeringshus samt tillfart ifrån Radiovägen och ny anslutning till Dag 
Hammarskjöldsleden/Järnbrottsmotet. Planområdet ligger nordväst om Järnbrottsmotet 
och gränsar i söder till Västerleden, i öster till Dag Hammarskjöldsleden/Järnbrottsmotet, 
i norr till en skola och kontorsbyggnader och i väster till ett grönområde med 
odlingslotter. 

En överenskommelse har tecknats med Trafikverket rörande ny utfart till Järnbrottsmotet. 
Ett medfinansieringsavtal rörande projekteringen av utfarten har tecknats med 
Trafikverket.  

Byggnadsnämnden återremitterande ärendet vid beslut 17 november 2020 §26. 
Handlingarna har kompletterats i enlighet med återremissen med en promemoria ifrån 
Trafikkontoret avseende trafiksäkerhet och en promemoria ifrån Trafikverket rörande 
alternativ till utfarter och infarter till depån. 

Det ursprungliga uppdraget innefattade området norr och väster om planområdet men 
detaljplanen har sedan delats i tre detaljplaner. Helhetsperspektivet kvarstår och 
handlingar har tagits fram med övriga delar som en förutsättning.  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 20-12-08 
Byggnadsnämnden 2020-12-15 
Diarienummer 0409/16 
 

Handläggare 
Linnéa Finskud 
Telefon: 031-368 19 29 
E-post: linnea.finskud@sbk.goteborg.se  
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 Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  

Stadens intäkter består av exploateringsbidrag, försäljning av kvartersmark för bussdepå 
och intäkt till följd av samfinansiering för flytt av odlingsområde. Stadens utgifter består 
till bl.a. av utbyggnad av allmän plats gata, kostnader för avetablering och nyetablering 
av befintligt odlingsområde, viss ledningsflytt, projektering av allmän plats, kostnader för 
genomförandestudie av allmän plats, fastighetsbildning, kompensationsåtgärder för 
biotopskyddade objekt, projektledning mm. 

Projektets intäkter beräknas till ca 53,5 miljoner och projektets utgifter beräknas till ca 50 
miljoner kronor. Fastighetskontorets beräkningar visar att Staden gör ett positivt resultat 
om ca 3,7 miljoner kronor. Denna bedömning förutsätter att detaljplanen antas enligt 
nuvarande förslag.  

I granskningsskedet för detaljplanen redovisades till BN ett ekonomiskt underskott för 
Staden. Detta har reglerats i genomförandeavtal med Västfastigheter.  

Trafiknämnden får kostnader för drift, i form av ränta och avskrivningar, och för skötsel 
och underhåll av kommunaltekniska anläggningar inom allmän plats gata. 

Kretslopp och vattennämnden får inkomster från brukningstaxan och kostnader för ränta 
och avskrivningar samt drift av kommunaltekniska va-anläggningar. 

Ingen parkutbyggand som Park- och naturförvaltningen ansvarar för ska genomföras 
varpå Park- och naturförvaltningens budget eller likviditetsplanering inte redovisas.  

Då Staden bekostar drygt hälften av den allmän plats som tillkommer genom detaljplanen 
skulle en eventuell förändring av föreslagna trafiklösningar, så som planskildhet, med 
största sannolikhet innebära ett negativt ekonomiskt resultat. I dagsläget bedöms en 
planskildhet innebära ett underskott mellan 25 – 45 miljoner kronor för Staden beroende 
på vald lösning men då ingen detaljerad studie har gjorts råder stor risk för ytterligare 
kostnadsökningar. Kostnadsökningen som en eventuell planskildhet skulle innebära för 
Västfastigheter är heller inte förankrad. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Detaljplanen innebär att ett grönområde med visst naturvärde tas i anspråk och hårdgörs. 
Recipienten för dagvatten är Stora ån som är klassad som en mycket känslig recipient 
vilket ställer högre krav på rening. Området utgörs av en lågpunkt, skyfallslösningar ska 
utformas så att läget inte förvärras uppströms eller nedströms.  

Detaljplanen innebär att en bussdepå etableras vilket är en förutsättning för en fungerande 
kollektivtrafik. Placeringen av depån nära kollektivtrafiknätet innebär mindre 
tomkörningar av bussarna vilket bedöms som positivt med hänsyn till påverkan av 
luftkvaliteten generellt. Påverkan på luftkvaliteten i närområdet ifrån depån har bedömts 
som liten.  

Genomförandet av detaljplanen medför industribuller ifrån depån, detta regleras genom 
en bullerskyddsbestämmelse i detaljplanen så att riktvärdena innehålls för befintlig och 
tillkommande bebyggelse. Området är idag starkt påverkat av trafikbuller ifrån 
Västerleden.  
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 Inom området finns även tre objekt med biotopsskydd, en allé, ett dike samt en mur. 
Dessa ska ersättas.  

Bedömning ur social dimension 
Etableringen av bussdepåer är en förutsättning för utveckling av kollektivtrafiken som 
bidrar till en sammanhållen stad på en övergripande nivå. Det blir enklare för alla att åka 
kollektivt och ta sig över barriärer för att nå arbete, fritidsaktiviteter, skola och vänner. 
Det stärker även en jämställd och jämlik struktur i staden.  

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 
beaktats vid framtagande av planförslaget. Planområdet ligger i direkt anslutning till en 
skola och en fördjupad barnkonsekvensanalys är genomförd med elever ifrån denna. 
Barnen var oroade över hur de kommer att märka att det finns en parkering och bussdepå 
i anslutning till deras skola. Upptagningsområdet för skolan är större än närområdet och 
många barn kommer med bil men det finns även barn som bor närmare och som kan 
cykla och gå. Skolvägen ifrån buss och med lämning ifrån bil upplevs fungera relativt bra 
i dagsläget. Barn och pedagoger oroar sig för buller och avgaser som en bussdepå skulle 
kunna betyda samt hur trafiken kring skolan kan komma att fungera. Det är viktigt att 
skolvägarna upplevs trygga även fortsättningsvis. Befintliga skolvägar kommer i 
huvudsak inte påverkas genom utveckling av bussdepån. Korsningen mellan gång- och 
cykelvägen med ny tillfart för bussarna är utformad utifrån hänsyn till trafiksäkerhet. 
Bestämmelse som reglerar industribuller ifrån depån har införts i plankartan. Depåns 
påverkan på luftmiljön i närområdet har bedömts som liten.   

Bilagor 
Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  
2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 
3. Grundkarta  
4. Illustrationsritning  
5. Samrådsredogörelse  
6. Granskningsutlåtande  
7. Fastighetsförteckning  
8. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar och PM 
9. Bullerutredning, ÅF 2018-09-03, reviderad 2020-06-24 
10. Bullerutredning, Brekke&Strand AB 2020-09-17 
11. PM, Trafikkontoret 2020-12-04 
12. PM, Trafikverket 2020-12-03 
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 Ärendet  
Beslutet avser tillstyrkande av detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå. Beslutet om antagande ska fattas av KF. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bussdepå med tillhörande servicefunktioner, 
parkeringshus samt tillfart via Antenngatan och ny anslutning till Dag 
Hammarskjöldsleden/ Järnbrottsmotet.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 
Planområdet ligger nordväst om Järnbrottsmotet i stadsdelen Järnbrott i södra Göteborg, 
cirka 6 kilometer sydväst om Göteborgs centrum. Syftet med planen är att möjliggöra 
byggnation av bussdepå med tillhörande servicefunktioner, parkeringshus samt tillfart 
ifrån Radiovägen och ny anslutning till Dag Hammarskjöldsleden/ Järnbrottsmotet. 
Depån utgör ca 50 000 m², servicebyggnaden omfattar ca 8 000 m² bruttoarea (BTA). 
Planförslaget möjliggör utöver servicebyggnaden även skärmtak vid bussuppställningarna 
samt parkeringshus. Det västra parkeringshuset kan uppföras som 
gemensamhetsanläggning med syftet att rymma parkering som behövs för bostäder och 
verksamheter inom del 2.  

Detaljplanen föreskriver fastighetsindelningsbestämmelser i den södra delen av 
planområdet. Bestämmelserna innebär att utbredningen för en av exploatörens blivande 
fastigheter för bussdepåändamål fastställs. Fastighetsindelningsbestämmelserna är ett led 
i att säkra detaljplanens genomförande.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommun-
fullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplaner akt 2-3154 samt 2-3144 anger allmänt ändamål och trafikområde 
respektive enbart trafikområde. Genomförandetiden har gått ut.   

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Bakgrund och förändringar efter granskning 
Byggnadsnämnden beslutade 2019-11-26 att låta granska detaljplan för stadsutveckling 
nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå. Granskning har hållits under tiden 2019-12-
11 – 2020-01-15. Förslaget till detaljplan har under granskningstiden funnits tillgängligt 
på kommunens webbplats samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram. 

Efter granskningen har följande mindre ändringar gjorts i detaljplanen. 

- Planbestämmelsen angående drivmedelshantering har ändrats från m2 till m1. 
Bestämmelsen m2 har tagits bort inom den centrala byggrätten för bussdepån. 
Bestämmelsen har preciserats som innebär att tankstation som innebär fossil- och 
biobränslehantering inte får förekomma. 

- Fördröjningsmagasinsbestämmelsen har givits beteckningen f4 istället för b1. 

- Planbestämmelsen om vilka bullerkrav som behöver uppfyllas för bussdepån har 
ändrats från startbesked till en skyddsbestämmelse. Den nya bestämmelsen är m2 
som gäller 10 meter från kvartersmark och i plangräns vid kvartersmark vid 
infarten i norr. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt


Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, TU detaljplan 5 (9) 

 - Planbestämmelse angående svepljus har preciserats så att bussdepån behöver 
utformas så att befintliga byggnader norr och väster om bussdepån ska skyddas 
mot påverkan av svepljus, m3 och m4. 

- Planbestämmelse a1 angående att startbesked inte får ges för bussparkering förrän 
skyddsåtgärd har uppförts för att avgränsa svepljus mot angränsande bebyggelse i 
norr och väst har tillkommit. 

- Tidigare m1 har omformulerats till f3 avseende ljuskällor. 

- Byggrätten i norr delas upp genom att prickmark har lagts in på två ställen. 
Byggnadshöjden sänks till 9 meter för byggrätten öster om det planerade 
parkeringsgaraget. Detta medför också att e4 inte behövs och har tagits bort. 

- Under upplysningar har information angående hur skyfallshantering ska ske 
skrivits in samt exempel på hur skyddsåtgärder för svepljus kan utformas. 

- Bestämmelsen avseende telestation har ändrats från e3 till e2. 

- Egenskapsbestämmelser för transformatorstationer e2 och e5 har tagits bort då 
dessa bedöms kunna inrymmas i övrig byggrätt samt inom korsmark. 

- Korsmarken har preciserats så att mur och plank möjliggörs. 

Utöver detta har planbeskrivningen kompletterats och förtydligats. De mindre ändringar 
som har gjorts i planhandlingarna syftar till att förtydliga och precisera förslaget. 

En överenskommelse har tecknats mellan staden och Trafikverket rörande den utfart som 
planen medger mot Järnbrottsmotet. Överenskommelsens syfte är att tydliggöra 
förutsättningarna för genomförandet av aktuella åtgärder och hur det framtida 
väghållningsansvaret ska fördelas. Vidare ska parterna på sikt verka för att hitta en annan 
lösning i samband med att Järnbrottsmotet ses över.  

Ett medfinansieringsavtal har tecknats med Trafikverket avseende projekteringen av 
utfarten.  

Exploatören har sent i processen tagit fram en egen utredning avseende industribuller 
vilken visar att den bullerskärm som tidigare föreslagits inte fyller sin funktion. För att 
klara de riktvärden som planen reglerar behöver dieselbusstrafiken begränsas till max 30 
dieselbussar (av totalt ca 100 bussar) nattetid samt att trafiken med dieselbussarna styrs 
till den östra delen av depån. Västfastigheter och Västtrafik har förklarat att de kommer 
att reglera trafiken på detta sätt. Bullerbestämmelsen har omformulerats till en 
skyddsbestämmelse. I granskningshandlingarna var bullerskyddåtgärden villkorad till 
startbeskedet vilket inte längre går då det inte är en fysisk åtgärd som avses uppföras. Den 
ursprungliga bullerutredningen visade för låga värden för dieselbussar, utredningen har 
reviderats.  

Inför granskningen meddelade Västfastigheter att de avsåg att trafikera depån 
huvudsakligen med elbussar men de bedömer nu att de behöver en viss mängd 
dieselbussar för att klara oplanerade trafikuppdrag.  

I det ursprungliga uppdraget innefattades bussdepå, Radiovägen och områdena norr och 
söder om denna, samt området i väster mot Toftaåsen. Syftet var att utöver bussdepå 
möjliggöra bostäder, lokaler, BmSS och förskola, verksamheter samt tillbyggnad till 
befintliga kontor och att utveckla den befintliga skolan. Stadsbyggnadskontoret såg en 
fördel av att utreda området som en helhet och att samtliga utredningar genomfördes med 
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 helheten som förutsättning. Detaljplanen har därefter delats men helhetsperspektivet 
kvarstår.  

Ärendets handläggning 
Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen bedöms vara av den 
karaktären att den ska hanteras med utökat planförfarande och antas av 
Kommunfullmäktige. Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige eftersom den kan 
antas ha betydande intresse för allmänheten.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2017-03-21 att godkänna startplan för år 2017  

2017-03-21  att i det fortsatta arbetet med detaljplanen ha som inriktning 
”understryka vikten av att ersättningsplatser för odlarna blir färdiga 
för användande innan de avhyses från denna plats. Vidare ser vi vikten 
av att utforma detaljplanen så att skolgården blir en bra miljö för barn, 
trots sitt läge nära depån, samt att säkerställa att planen minimerar 
riskerna för översvämningar i de utsatta lägen som identifierats.   

 meddela sökanden att kommunen avser att start för Detaljplan för 
Bostäder, skola, verksamheter mm samt bussdepå nordväst om 
Järnbrottsmotet, inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg införs i 
startplanen för år 2017  

 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2018-12-11 att genomföra samråd om detaljplanen. 

2019-11-26 att låta granska detaljplanen 

2020-11-17  att återremittera planförslaget för att säkerställa en säker in- och utfart 
till depån.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Efter att ärendet återremitterades av Byggnadsnämnden har handlingarna kompletterats 
med en promemoria ifrån Trafikverket och en promemoria ifrån Trafikkontoret. 
Kontorets bedömning kvarstår att en säker in- och utfart till depån kan genomföras i 
enlighet med planförslaget.   

Trafikkontoret förtydligar i sin promemoria vilka åtgärder gällande trafiksäkerhet som 
föreslagits samt beskriver översiktligt alternativa utformningar av korsningspunkter och 
varför dessa inte bedömts som aktuella. I planens tidigare skeden fanns förslag på en 
avfart från Järnbrottsmotet till bussdepån. Då nyttan av en avfart värderades lägre på 
grund av att den endast skulle kunna användas av bussar som kommer norrifrån och då 
Trafikverket yttrade sig negativt om detta i samrådet valdes denna lösning bort.    

Trafikverket beskriver i sin promemoria att de inte bedömer det som lämpligt med en ny 
anslutning direkt mot Västerleden och inte heller en infart till depån ifrån Järnbrottsmotet 
då trafiksäkerheten skulle försämras. De meddelar att de inte kommer att godkänna 
förslag på ytterligare anslutningar mot lederna.  
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  De påpekar även att de i avtalet som tecknats med Göteborgs stad om ny tillfart till 
depån så ska staden på sikt eftersträva att ersätta den anslutning som avses byggas i 
enlighet med planförslaget med en anslutning med högre trafiksäkerhet.  

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 
kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett 
genomförande av planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, varför en 
miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 
Behovsbedömningen är avstämd med Länsstyrelsen 2019-10-18 som delar kommunens 
bedömning.   

Detaljplanen är förenlig med stadens strategi för utbyggnadsplanering och utgör ett 
prioriterat utbyggnadsområde i anslutning till Frölunda torg som kraftsamlingsområde. 
Tillgängligheten med kollektivtrafik ökar i ett större område av Västra Göteborg genom 
att bussdepån möjliggör att bussarna kan köra i trafik större del av passen och inte köra 
tomma vilket påverkar både miljön och ekonomi. Bussdepån som arbetsplats får goda 
kollektivtrafikförbindelser även om arbetstiderna begränsar möjligheten till att utnyttja 
denna. Kollektivtrafikens andel av resandet beräknas bli fördubblat till 2025. Fler bussar 
och fler bussdepåer behövs samt att flera befintliga depåer kommer att avvecklas.  

Planområdet är inkluderat i pågående arbete med fördjupad översiktsplan för Högsbo-
Frölunda med Dag Hammarskjöldsboulevard och i program för Frölunda. 

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under granskningstiden berör i huvudsak 
placering av bussdepån intill en F-9 skola och planering av infart till bussdepån från 
Radiovägen. Boende i närområdet uttrycker oro över den negativ påverkan på barn som 
en bussdepå medför, så som ökad trafikosäkerhet och dålig luftmiljö. Många tycker även 
att boendemiljön försämras med ökat trafikbuller och vibrationer vilket kan medföra 
värdeminskningar av fastigheter.  

Andra vanliga invändningar är den negativ påverkan som in- och utfart till bussdepån har 
på pendelcykelleden Säröleden, en tydligare beskrivning av ny dragning av cykelleden 
efterfrågas.  

Synpunkter har framförts som rör behovet av att revidera dagvatten- och 
skyfallsutredning med beskrivning av hur reningskrav säkerställs samt beskrivning av hur 
ett 200-årsregn påverkar Trafikverkets anläggningar. 

Synpunkter har framförts avseende behov av ytterligare utredningar avseende geoteknik.  

Från samrådet finns kvarstående erinringar avseende placeringen av en bussdepå intill en 
F-9 skola samt planeringen av infart till bussdepån ifrån Radiovägen. Många tyckte även 
då att boendemiljön försämras och att bussdepån medför en negativ påverkan på barn så 
som ökad trafikosäkerhet och dålig luftmiljö. Andra vanliga invändningar är den 
påverkan som in- och utfart till bussdepån har på pendelcykelleden Säröleden. 

Många av de synpunkter som inkommit under granskningen samt samrådet rör själva 
placeringen av depån. De utredningar som har tagits fram visar att med föreslagna 
åtgärder bedöms marken lämplig för en bussdepå.  
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 Trafikkontoret arbetar nu för att bevara den del av pendelcykeltråket som innebär att det 
enbart blir en tillkommande korsningspunkt för cyklisterna som sker över den delen med 
endast enkelriktad busstrafik. 

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. Depåns 
påverkan på befintliga skolvägar bedöms som liten. Den största aktiviteten på depån sker 
kvälls och nattetid då barnen inte är på den angränsande skolan.   

Dagvattenutredningen har reviderats och förtydligats avseende skötsel av föreslagen 
dagvattenanläggning. Kretslopp och vatten Göteborgs stad har gjort bedömningen att ett 
200-års regn inte kommer att påverka Västerleden mer negativt än ett 100-års regn. 
Bedömningen har stämts av med handläggare på Trafikverket som inte har några 
ytterligare synpunkter. 

Den geotekniska utredningen har reviderats och planhandlingarna har kompletterats med 
ett utlåtande ifrån geotekniker. Marken har bedömts stabil och det bedöms inte finnas 
något ytterligare utredningsbehov. 

Planbeskrivningen kompletterats och förtydligats. 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 
planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter 
granskning: 

- Planbestämmelsen angående drivmedelshantering har ändrats från m2 till m1. 
Bestämmelsen m2 har tagits bort inom den centrala byggrätten för bussdepån. 
Bestämmelsen har preciserats som innebär att tankstation som innebär fossil- och 
biobränslehantering inte får förekomma. 

- Fördröjningsmagasinsbestämmelsen har givits beteckningen f4 istället för b1. 

- Planbestämmelsen om vilka bullerkrav som behöver uppfyllas för bussdepån har 
ändrats från startbesked till en skyddsbestämmelse. Den nya bestämmelsen är m2 
som gäller 10 meter från kvartersmark och i plangräns vid kvartersmark vid 
infarten i norr. 

- Planbestämmelse angående svepljus har preciserats så att bussdepån behöver 
utformas så att befintliga byggnader norr och väster om bussdepån ska skyddas 
mot påverkan av svepljus, m3 och m4. 

- Planbestämmelse a1 angående att startbesked inte får ges för bussparkering förrän 
skyddsåtgärd har uppförts för att avgränsa svepljus mot angränsande bebyggelse i 
norr och väst har tillkommit. 

- Tidigare m1 har omformulerats till f3 avseende ljuskällor. 

- Byggrätten i norr delas upp genom att prickmark har lagts in på två ställen. 
Byggnadshöjden sänks till 9 meter för byggrätten öster om det planerade 
parkeringsgaraget. Detta medför också att e4 inte behövs och har tagits bort. 

- Under upplysningar har information angående hur skyfallshantering ska ske 
skrivits in samt exempel på hur skyddsåtgärder för svepljus kan utformas. 

- Bestämmelsen avseende telestation har ändrats från e3 till e2. 

- Egenskapsbestämmelser för transformatorstationer e2 och e5 har tagits bort då 
dessa bedöms kunna inrymmas i övrig byggrätt samt inom korsmark. 

- Korsmarken har preciserats så att mur och plank möjliggörs. 
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