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Nils-Gunnar Ernstson, t.f. trafikdirektör 
Sara Olsson, nämndsekreterare 
Förvaltningsledning 
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Algot Thorin (C), stadssekreterare 
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§ 21  3608/16 
Yttrande på detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott i 
Göteborg 
 

Beslut 
1. Trafiknämnden tillstyrker detaljplan för stadsutveckling nordväst om 

Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg. 
2. Trafiknämnden bifaller tilläggsyrkande från MP, V och S. (Protokollsbilaga 1, § 

21) 
3. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande, tillsammans med 

tilläggsyrkande från MP, V och S, till byggnadsnämnden som trafiknämndens 
eget yttrande. 

4. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart.  

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2020-01-13 

Tilläggsyrkande MP, V, S 2020-02-06 (Protokollsbilaga 1, § 21) 

Yrkanden 
Karin Pleijel (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkande från MP, V och S 2020-02-06 
(Protokollsbilaga 1, § 21) 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar trafiknämnden om trafiknämnden kan besluta enligt 
trafikkontorets förslag. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets 
förslag. 

Ordförande Toni Orsulic (M) frågar trafiknämnden om trafiknämnden kan besluta enligt 
tilläggsyrkande från MP, V och S. Han finner att trafiknämnden beslutar enligt 
tilläggsyrkande från MP, V och S. 

Justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Protokollsutdrag skickas till 
Byggnadsnämnden 

 



Trafiknämnden 

2019-02-06 

21 Tilläggsyrkande gällande yttrande på detaljplan för stadsutveckling nordväst om 

Järnbrottsmotet, del 1, bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg 

Trafiknämnden föreslås besluta 

att trafiknämnden skickar med detta yrkande som en del av trafiknämndens yttrande 

Yrkande 

Det är mycket bra att det byggs en bussdepå. Den är viktig för att förbättra kollektivtrafiken i 

Göteborg. 

Men det är också viktigt att säkerställa att de anslutningsvägar som byggs för depån minimalt 

påverkar pendelcykelstråket Säröbanan som går igenom området.  

Gång och cykel är prioriterade och det är viktigt att det behålls en god framkomlighet för 

pendelcykelstråket. Det är viktigt att värna cykeln som attraktivt transportsätt och som en del i 

stadens mål för att skapa ett hållbart resande.  

Därför är det viktigt att följande genomförs: 

Gång- och cykeltrafik får företräde i alla övergångar. Det bedöms av trafikkontoret inte ha någon 

större negativ påverkan på busstrafiken. 

Den genare gång- och cykelkopplingen mot tunneln i norr behålls och att det byggs en överfart över 

bussgatan för denna. Denna övergång saknas helt på genomförandestudiens karta. Det är ett genare 

stråk för framförallt pendlingscyklister och är viktig att behålla. 

Trafiknämnden 2020-02-02 protokollsbilaga 1, § 21)
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