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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2017-01-17 

 

Planbesked och uppdrag för detaljplaner för Linbanestationer, linjesträckning och 
torn på Hisingen inom stadsdelarna Masthugget, Lindholmen, Rambergsstaden 
och Brämaregården 

§ 32, dnr 0122/16 
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan om planbesked enligt ovan. Syftet är att 
denna linbana ska stå klar till stadens jubileumsfirande m.m. 
 
Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 
 
(S) (MP) (V) med instämmande av (M) ingav en skrivelse: 
 
”Tilläggsyrkande bilaga. 9 
 
Byggnadsnämnden beslöt i enlighet med tilläggsyrkandet: 
 
att en koncepttävling angående gestaltnig kan genomföras under förutsättning att 
trafiknämnden ger sitt godkännande till detta och att det inte inverkar menligt på 
tidplanen  
 
samt enligt tjänsteutlåtandet 
 
att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplaner för linbane-
stationer och torn på Hisingen inom stadsdelarna Lindholmen, Rambergsstaden 
och Brämaregården införs i produktionsplanen för år 2017 
 
att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplaner för linbanestationer och torn på 
Hisingen inom stadsdelarna Lindholmen, Rambergsstaden och Brämaregården 
med utökat planförfarande.  
 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad 
 

 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
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Samråd gällande detaljplan för linbana mellan 
Järntorget och Lindholmen (station och torn) 
inom stadsdelarna Masthugget och 
Lindholmen  

§ 136, 0740/16 

Ovan nämnda detaljplaner inom stadsdelarna Masthugget och Lindholmen 

behandlades. Syftet med planerna är att möjliggöra uppförande av station och torn på 

Lindholmen samt lindragning mellan stationerna på Järntorget och Lindholmen. 

 

Inger Bergström redogjorde för detaljplanerna, Robin Nilsson visade förslagen på 

3D-bordet och Jeanette van Zalingen från Trafikkontoret redogjorde för 

genomförandestudier. 
 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

 

att genomföra samråd om detaljplan för Linbana mellan Järntorget och 

Lindholmen (station och torn), inom stadsdelarna Masthugget och Lindholmen 

 

att genomföra samråd om ändring av detaljplaner för linbana mellan Järntorget 

och Lindholmen (linan), inom stadsdelen Lindholmen. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-03-20 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson 
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Samråd gällande ändring av detaljplaner för 
linbana mellan Järntorget och Lindholmen 
(linan) inom stadsdelen Lindholmen 

§ 137, 0726/17 
Ovan nämnda detaljplaner inom stadsdelarna Masthugget och Lindholmen 

behandlades. Syftet med planerna är att möjliggöra uppförande av station och torn på 

Lindholmen samt lindragning mellan stationerna på Järntorget och Lindholmen. 

Inger Bergström redogjorde för detaljplanerna, Robin Nilsson visade förslagen på 

3D-bordet och Jeanette van Zalingen från Trafikkontoret redogjorde för 

genomförandestudier. 
 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

 

att genomföra samråd om detaljplan för linbana mellan Järntorget och 

Lindholmen (station och torn), inom stadsdelarna Masthugget och Lindholmen 

 

att genomföra samråd om ändring av detaljplaner för linbana mellan Järntorget 

och Lindholmen (linan), inom stadsdelen Lindholmen. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-03-20 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson 
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Samråd gällande detaljplan för linbana mellan 
Lindholmen och Västra Ramberget (station 
och torn) inom stadsdelarna Lindholmen och 
Rambergsstaden  

§ 138, 0741/16 
Ovan nämnda detaljplaner inom stadsdelarna Lindholmen och Rambergsstaden 

behandlades.  Syftet med planerna är att möjliggöra uppförande av station vid Västra 

Ramberget samt två torn och lindragning mellan stationerna på Lindholmen och Västra 

Ramberget. 

Inger Bergström redogjorde för detaljplanerna, Robin Nilsson visade förslagen på 3D-

bordet och Jeanette van Zalingen från Trafikkontoret redogjorde för 

genomförandestudier. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

 

att genomföra samråd om detaljplan för Linbana mellan Lindholmen och 

Västra Ramberget (station och torn), inom stadsdelarna Lindholmen och 

Rambergsstaden  

 

att genomföra samråd om ändring av detaljplaner för linbana mellan 

Lindholmen och Västra Ramberget (linan), inom stadsdelarna Lindholmen och 

Rambergsstaden. 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-03-20 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson 
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Samråd gällande ändring av detaljplaner för 
linbana mellan Lindholmen och Västra 
Ramberget (linan) inom stadsdelarna 
Lindholmen och Rambergsstaden 

§ 139, 0727/17 
Ovan nämnda detaljplaner inom stadsdelarna Lindholmen och Rambergsstaden 

behandlades. Syftet med planerna är att möjliggöra uppförande av station vid Västra 

Ramberget samt två torn och lindragning mellan stationerna på Lindholmen och 

Västra Ramberget. 

 

Inger Bergström redogjorde för detaljplanerna, Robin Nilsson visade förslagen på 

3D-bordet och Jeanette van Zalingen från Trafikkontoret redogjorde för 

genomförandestudier. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

 
att genomföra samråd om detaljplan för Linbana mellan Lindholmen och 

Västra Ramberget (station och torn), inom stadsdelarna Lindholmen och 

Rambergsstaden 

 

att genomföra samråd om ändring av detaljplaner för linbana mellan 

Lindholmen och Västra Ramberget (linan), inom stadsdelarna Lindholmen och 

Rambergsstaden. 

 

Vid protokollet 

 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-03-20 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson 
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Samråd gällande detaljplan för linbana mellan 
Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen 
(station och torn) inom stadsdelarna 
Rambergsstaden och Brämaregården  

§ 140, 0742/16 
Ovan nämnda detaljplaner inom stadsdelarna Rambergsstaden och Brämaregården 

behandlades. 

Syftet med planerna är att möjliggöra uppförande av station och torn vid 

Wieselgrensplatsen samt lindragning mellan stationerna på Västra Ramberget och 

Wieselgrensplatsen. 

 

Inger Bergström redogjorde för detaljplanerna, Robin Nilsson visade förslagen på 

3D-bordet och Jeanette van Zalingen från Trafikkontoret redogjorde för 

genomförandestudier. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

 
att genomföra samråd om detaljplan för Linbana mellan Västra Ramberget och 

Wieselgrensplatsen (station och torn), inom stadsdelarna Rambergsstaden och 

Brämaregården  

 

att genomföra samråd om ändring av detaljplaner för linbana mellan Västra 

Ramberget och Wieselgrensplatsen (linan), inom stadsdelarna Rambergsstaden 

och Brämaregården. 

Vid protokollet 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-03-20 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson 

 

 



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Samråd gällande ändring av detaljplaner för 
linbana mellan Västra Ramberget och 
Wieselgrensplatsen (linan) inom stadsdelarna 
Rambergsstaden och Brämaregården 

§ 141, 0728/17 
Ovan nämnda detaljplaner inom stadsdelarna Rambergsstaden och Brämaregården 

behandlades.  Syftet med planerna är att möjliggöra uppförande av station och torn 

vid Wieselgrensplatsen samt lindragning mellan stationerna på Västra Ramberget och 

Wieselgrensplatsen. 

Inger Bergström redogjorde för detaljplanerna, Robin Nilsson visade förslagen på 

3D-bordet och Jeanette van Zalingen från Trafikkontoret redogjorde för 

genomförandestudier. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

 

att genomföra samråd om detaljplan för Linbana mellan Västra Ramberget och 

Wieselgrensplatsen (station och torn), inom stadsdelarna Rambergsstaden och 

Brämaregården  

 

att genomföra samråd om ändring av detaljplaner för linbana mellan Västra 

Ramberget och Wieselgrensplatsen (linan), inom stadsdelarna Rambergsstaden 

och Brämaregården. 

 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-03-20 

Sekreterare 

Linnéa Karlsson 

 

 



Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (1)

Granskning av detaljplaner för linbana mellan
Järntorget och Lindholmen (station och torn)
inom stadsdelarna Masthugget och
Lindholmen
§ 706, 0740/16

Beslut
I byggnadsnämnden

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att genomföra granskning av Detaljplan
för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen (station och torn), inom
stadsdelarna Masthugget och Lindholmen.

2. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att genomföra granskning av Ändring av
detaljplaner för linbana mellan Järntorget och Lindholmen (linan), inom
stadsdelen Lindholmen.

Skäl för beslut
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

Handlingar
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-23, med bilagor.

Dag för justering
2018-12-18

Vid protokollet

Byggnadsnämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2018-12-11

Sekreterare
Linnéa Karlsson
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Granskning av detaljplan för linbana mellan
Lindholmen och Västra Ramberget (station
och torn) inom stadsdelarna Lindholmen och
Rambergsstaden
§ 708, 0741/16

Beslut
I byggnadsnämnden

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att genomföra granskning av detaljplan
för Linbana mellan Lindholmen och Västra Ramberget (station och torn),
inom stadsdelarna Lindholmen och Rambergsstaden.

2. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att genomföra granskning av ändring av
detaljplaner för linbana mellan Lindholmen och Västra Ramberget (linan),
inom stadsdelarna Lindholmen och Rambergsstaden.

Skäl för beslut
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

Jäv
Johan Zandin (V) anmäler jäv och deltar inte i ärendet överläggning eller beslut.

Handlingar
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-23, med bilagor.

Dag för justering
2018-12-18

Vid protokollet

Byggnadsnämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2018-12-11

Sekreterare
Linnéa Karlsson
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Granskning av detaljplan för linbana mellan
Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen
(station och torn) inom stadsdelarna
Rambergsstaden och Brämaregården
§ 710, 0742/16

Beslut
I byggnadsnämnden

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att genomföra granskning av detaljplan
för Linbana mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen (station och
torn), inom stadsdelarna Brämaregården och Rambergsstaden.

2. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att genomföra granskning av ändring av
detaljplaner för linbana mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen
(linan), inom stadsdelarna Brämaregården och Rambergsstaden.

Skäl för beslut
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

Handlingar
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-11-23, med bilagor.

Dag för justering
2018-12-18

Vid protokollet

Byggnadsnämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2018-12-11

Sekreterare
Linnéa Karlsson
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