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Uppdrag för detaljplan för spårväg genom Frihamnen och 
Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och 
Lindholmen – genom sammanslagning av ärenden 0234/19 
och 0235/19 

 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

1. Stadsbyggnadskontoret får genom sammanslagning av ärenden 0234/19 och 

0235/19 uppdraget att upprätta detaljplan för spårväg genom Frihamnen och 

Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen.  

 

2. Stadsbyggnadskontoret får genom stadsbyggnadsdirektören uppdraget att teckna 

planavtal för detaljplan för spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén inom 

stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen.  

 

 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden föreslås besluta om att slå samman de två startade detaljplanerna 

(0234/19 Detaljplan för spårväg i Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och 

Lindholmen och 0235/19 detaljplan för spårväg mellan Hisingsbron och Lindholmsallén 

inom stadsdelarna Tingstadsvassen och Lundbyvassen) för spårvägssträckan Frihamnen-

Lindholmen till ett gemensamt uppdrag. Syfte, inriktning och avgränsning kvarstår 

utifrån tidigare givna uppdrag på Byggnadsnämnden 2019-03-26 men föreslås hanteras i 

ett gemensamt uppdrag.   

De två planavtal som reglerat handläggningen av de två detaljplanerna 0234/19 och 

0235/19 föreslås även att upphävas och ersättas med ett nytt planavtal för det 

sammanslagna uppdraget. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Sammanslagningen påverkar inte tidplan eller resurser i ärendet eftersom uppdragen 

redan utgår från ett tätt och samordnat arbetsupplägg med gemensamt projektdirektiv och 

projektplan. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-10-22 

Byggnadsnämnden 2020-11-26 

Diarienummer 0847/20 

 

Handläggare 

Emma Larsson 

Telefon: 031-368 1927 

E-post: emma.larsson@sbk.goteborg.se>  
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 Planavtal har tecknats med intressenten för de två tidigare uppdragen men kommer, med 

anledning av sammanslagning, upphöra och ersättas med ett planavtal för det 

sammanslagna ärendet. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.  

Bedömning ur social dimension 

Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
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Ärendet  

Byggnadsnämnden föreslås besluta om att slå samman de två startade detaljplanerna 

(0234/19 Detaljplan för spårväg i Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och 

Lindholmen och 0235/19 detaljplan för spårväg mellan Hisingsbron och Lindholmsallén 

inom stadsdelarna Tingstadsvassen och Lundbyvassen) för spårvägssträckan Frihamnen-

Lindholmen till ett gemensamt uppdrag. Syfte, inriktning och avgränsning kvarstår 

utifrån tidigare givna uppdrag på Byggnadsnämnden 2019-03-26 men föreslås hanteras i 

ett gemensamt uppdrag.   

Planavtal har tecknats med intressenten för de två tidigare uppdragen men kommer, med 

anledning av sammanslagning, upphöra och ersättas med ett planavtal som bygger på de 

två tidigare avtalens budgetunderlag. Budgeten och värdet av planavtalet kommer mot 

denna bakgrund att överstiger 10 miljoner kr varför planavtal ska tecknas av 

byggnadsnämnden. 

 

Planförslaget 

Syftet med det sammanslagna uppdraget är fortsatt att möjliggöra spårvägsutbyggnad 

genom Frihamnen och Lindholmen i enlighet med tidigare givna uppdrag. Planområdet 

sträcker sig efter sammanlagningen utmed hela spårsträckan från Hisingsbron genom 

Frihamnen och utmed Hamnbanan för att sedan vika in i Lindholmsallén där 

Lindholmsalléns sträckning följs till cirkulationsplatsen vid korsningen 

Lindholmsallén/Plejadgatan/ Ceresgatan/Polstjärnegatan/Karlavagnsgatan. Planområdet 

är smalt och utgörs till största del av själva spårområdet. Nya teknikbyggnader omfattas 

också av detaljplanen.  

 

Bakgrund 

Upplägget att dela upp spårsträckan i två detaljplaner har kommenterats av Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen poängterar att beroenden mellan de båda detaljplanerna kan medföra att 

respektive detaljplan inte kan anses fristående eller kunna klara sig självt. Detta framgår 

bland annat av Mark- och miljööverdomstolens praxis ”som en i sammanhanget allmän 

princip gäller dock att varje detaljplan måste fungera självständigt på ett sådant sätt att det 

ska framgå av detaljplanen att olika behov som den genererar kan lösas och genomföras” 

(jfr Mark-och miljööverdomstolens dom den 5 december 2013 i mål nr P 1584-13). Efter 

genomlysning av upplägget med två uppdrag instämmer kontoret i Länsstyrelsens 

kommentar och kontoret föreslår därför att de båda uppdragen slås samman till ett.  

De två planavtal som reglerat handläggningen av de två detaljplanerna föreslås mot denna 

bakgrund även att upphävas och ersättas med ett nytt planavtal som omfattar det 

sammanslagna uppdraget. Budgeten och värdet av nytt planavtal kommer mot denna 

bakgrund att överstiger 10 miljoner kr varför nytt planavtal ska tecknas av 

byggnadsnämnden. Kontoret föreslår att byggnadsnämnden uppdrar åt 

Stadsbyggnadsdirektören att teckna planavtal. 
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 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. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Kontorets bedömning är att en sammanslagning av uppdragen ska göras och att detta inte 

påverkar syfte, inriktning, omfattning, tidplan eller resurser kopplat till tidigare på 

Byggnadsnämnden 2019-03-26 givna uppdrag (0234/19 Detaljplan för spårväg i 

Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen och 0235/19 detaljplan 

för spårväg mellan Hisingsbron och Lindholmsallén inom stadsdelarna Tingstadsvassen 

och Lundbyvassen). Stadsbyggnadskontoret får genom sammanslagning av ärenden 

0234/19 och 0235/19 uppdraget att upprätta detaljplan för spårväg genom Frihamnen och 

Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen.  

 

De två planavtal som reglerat handläggningen av de två detaljplanerna 0234/19 och 

0235/19 föreslås att upphävas och ersättas med ett nytt planavtal. Byggnadsnämnden ger 

Stadsbyggnadskontoret genom stadsbyggnadsdirektören uppdraget att teckna planavtal 

för detaljplan för spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén inom stadsdelarna 

Lundbyvassen och Lindholmen.  

 

 

 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


