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Yttrande över samrådshandling Program för 
Biskopsgården  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden 

Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden som 
trafiknämndens eget yttrande. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har skickat planprogram för Biskopsgården till trafiknämnden för 
samråd. Programmet syftar till att identifiera viktiga förutsättningar, strategier och 
åtgärder för hur Biskopsgården ska utvecklas till en nära sammanhållen och robust 
stadsdel. Programmet medger cirka 4350 tillkommande bostäder, varav cirka 1100 
småhus. Exploatering föreslås till stora delar på överdimensionerade gaturum och 
befintliga markparkeringar, men även i grönområden. Programmet bedöms ha en 
genomförandetid om cirka 15 år.  

Det är i samrådsskedet oklart över i vilken omfattning det finns förväntan på finansiering 
av åtgärder genom trafiknämndens investeringsplan. 

Trafikkontoret tillstyrker i huvudsak den stadsutveckling som programmet föreslår, men 
redovisar också förslag som trafikkontoret avstryker samt anser behövs utredas 
ytterligare. Trafikkontoret finner programområdet geografiskt omfattande, och hade gärna 
sett en inriktning med fler arbetsplatser inom programmet. Trafikkontoret anser 
exempelvis att stadsutveckling utmed Yrvädersgatan bör vara en senare etapp och 
samordnas med trafikkontorets citybussprojekt där.  

I det fortsatta arbetet efter samråd behöver programmet arbetas vidare avseende 
gatusektioner, lutningar, kostnader med mera. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De ekonomiska förutsättningarna är inte helt klarlagda i aktuell samrådshandling. 
Fastighetskontorets har bedömt exploateringsekonomin för tre av totalt tjugo delområden 
i programmet, vilka visar på en exploateringsekonomi i balans. För övriga sjutton 
delområden saknas för närvarande kostnads- och intäktsbedömningar.  

Då kostnadsbedömningarna inte är klara inför samråd har det ännu inte gjorts någon 
bedömning i programarbetet kring vilken omfattning åtgärder förväntas finansieras 
genom trafiknämndens investeringsplan. Exploateringsinvesteringar och 
trafiknämndsinvesteringar kommer att behöva samordnas. Åtgärder som inte kan 
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finansernas genom exploateringsekonomin behöver nomineras in i trafiknämndens 
investeringsplan där de prövas mot andra angelägna åtgärder i staden.  

Exempel på åtgärd som trafikkontoret bedömer kan vara rimlig att pröva i trafiknämndens 
investeringsplan kan vara nytt gång- och cykelstråk mellan Länsmansgården och John 
Bunyans väg i Sörred. 

Programmet innebär en ökad mängd infrastruktur och trafiknämndens driftkostnader 
bedöms öka med ett genomförande av programmet. Reinvesteringar i vissa gator som 
finansieras genom exploateringsprojekten innebär att trafikkontorets driftkostnader kan 
minska på dessa gator, i alla fall i närtid.  

Utveckling av Biskopsgården i enlighet med programmet är en av flera åtgärder för att 
Biskopsgården inte längre ska vara ett av polisen definierat utsatt område. Programmet 
medger ytterligare drygt 4000 bostäder, vilket innebär ökat kundunderlag för lokala 
näringsidkare. 

Framgent bedöms boendeparkering bli dyrare än idag för den enskilde invånaren. Detta 
då boendeparkering framgent till större del planeras att anläggas i parkeringshus jämfört 
med i dag som till största del är på markparkering.  

Den volym bostadsbebyggelse som programmet föreslår är en viktig del av stadens 
motprestation vad gäller bostadsbyggande i Sverigeförhandlingen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En bedömning inom programarbetet är gjord på hur programmet förhåller sig till 
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 och programmet bidrar positivt till 
alla delmål under miljömålet Göteborg har en hög biologisk mångfald. Detta trots att 
flera grönområden såsom Bräckeåsen föreslås exploateras. I programarbetet görs även 
bedömningen att programmet bidrar positivt till målet att Göteborg ska ha ett 
klimatavtryck som är nära noll. Beträffande Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö, så 
görs bedömningen att programmet har både positiva och negativa effekter, där den 
minskande volymen grönytor är en negativ effekt.  

Programförslaget innebär bättre möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt, vilket stärker 
attraktiviteten för dessa färdmedel. 

Programmet föreslår ny bebyggelse utmed trafikerade stråk som Yrvädersgatan och 
Sommarvädersgatan. Detta ger en risk för höga bullernivåer för tillkommande 
bebyggelse, men risken bedöms som hanterbar. Gällande miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid finns risk för överskridande nära Bräckemotet och utmed Yrvädersgatan. 
Detta behöver särskilt hanteras i kommande skeden. 

Bedömning ur social dimension 
Utveckling av Biskopsgården i enlighet med programmet är en av flera åtgärder för att 
Biskopsgården inte längre ska vara ett av polisen definierat utsatt område.  

Programförslaget syftar till en mer sammanhållen stad. Trygghetsfrågorna är viktiga i 
Biskopsgården och programmets avsikt är att förbättra möjligheten att röra sig i och 
genom befolkade stadsrum med en större närvaro över dygnets alla timmar.  
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Med programförslaget skapas fler möjligheter till genomfartstrafik, där gator som idag är 
återvändsgator kopplas ihop. Detta har såväl positiva som negativa konsekvenser. 
Tryggheten bedöms öka om en idag glest befolkad gata blir mer befolkad av såväl bilister 
som skyddade trafikanter, samtidigt som bilar i miljöer som idag är bilfria eller näst intill 
bilfria innebär minskad trafiksäkerhet. Det är därför viktigt att stor omsorg om 
utformning ges för nya gator, och befintliga gator som får ny funktion. 

Flera av de nya gatorna som föreslås bedöms få låg standard avseende längslutning, vilket 
innebär relativt sett sämre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning. 
Tillgänglighetsanpassade alternativa stråk förutsätts dock alltid att kunna erbjudas. 

Ett nytt busstråk i västra delen av programområdet ökar tillgängligheten till 
kollektivtrafiken, vilket är bra ur flera perspektiv såsom trygghet och tillgänglighet. 

Programförslaget innebär fler småhus än idag, vilket bidrar till möjlighet att bo kvar i 
Biskopsgården vid byte av bostadstyp. 

Förhållande till styrande dokument 
1. Göteborgs Stads Översiktsplan  
2. Trafikstrategi för en nära storstad 
3. Strategi för utbyggnadsplanering 
4. Grönstrategi för en tät och grön stad  
5. Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 
6. Göteborgs Stads budget för 2021 
7. Parkeringspolicy för Göteborgs stad  
8. Riktlinjer för mobilitet och parkering 

 

Bilagor 
1. Program för Biskopsgården  

Inom primärområdena Norra och Södra Biskopsgården, Länsmansgården, 
Svartedalen och Jättesten, Byggnadsnämnden 2022-05-17, reviderad 2022-
06-21 
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Ärendet  
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till Program ör Biskopsgården. 
Byggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2022 att skicka ut programmet på samråd. 
Samrådstiden pågår mellan 22 juni -14 september 2022, där trafiknämnden erhållit 
förlängd svarstid till 30 september 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Biskopsgården och Länsmansgården har idag cirka 25 000 – 30 000 invånare. Lägenheter 
i form av främst hyresrätter och i mindre del bostadsrätter är den dominerande 
bostadsformen. Det råder även stor trångboddhet i Biskopsgården. Polisen har identifierat 
Biskopsgården som ett särskilt utsatta område. 

2018 beslutade byggnadsnämnden att ett program för Biskopsgården ska tas fram. En 
första handling togs fram och presenterades för byggnadsnämnden i slutet av 2020 varpå 
byggnadsnämnden beslutade att återremittera ärendet. Återremissen syftade till att 
tydliggöra kopplingen till kommunfullmäktiges budget som trycker på att vända 
utvecklingen i stadens utsatta områden. Vidare angavs att arbetet med program och 
detaljplaner ska ske med utgångspunkt i Göteborgs utvidgade innerstad, baserat på en 
historisk stadsplaneanalys, framtaget 2016–2018 på uppdrag av byggnadsnämnden och 
fastighetsnämnden. 

Programmet syftar till att identifiera viktiga förutsättningar, strategier och åtgärder för hur 
Biskopsgården ska utvecklas till en nära sammanhållen och robust stadsdel. Programmet 
ska utgöra ett konkret stöd för pågående och kommande detaljplaner, investeringsbeslut 
och andra utbyggnadsfrågor genom att tydligt ange markanvändning och etappindelning.  

Med programförslaget skapas fler genomgående stråk inom programmet än vad som finns 
idag. Flera nya gatukopplingar till angränsande stadsdelar föreslås; till Jättesten, 
Krabbeliderna, Helgered, ny koppling till Björlandavägen, och Kyrkbyn. Dessutom 
föreslås en gång- och cykelväg från Länsmansgården genom Svarte Mosse till Sörred via 
John Bunyans väg. 

Programmet föreslår ett nytt västligt busstråk väster om Sommarvädersgatan som ett 
komplement till befintlig spårväg. Programmet föreslår ny gestaltning av bland annat 
Yrvädersgatan och Sommarvädersgatan till stadsgator med angränsande 
kvartersbebyggelse.  

Med programförslaget som nu samråds möjliggörs upp till ytterligare cirka 4 350 
bostäder, varav cirka 1 100 småhus. Därtill kommer ospecificerade volymer av bostäder 
och verksamheter vid Vårväderstorget, Friskväderstorget och Länsmanstorget. 
Exploatering föreslås främst i ”överdimensionerade” gaturum, markparkeringar, 
impedimentytor samt i grönområden. 

Programmet bedöms ha en genomförandetid på upp till 15 år.  
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Figur Markanvändningskarta (från samrådshandling sid 29) 
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Förvaltningens bedömning 
Programförslaget - övergripande 
Trafikkontoret tillstyrker i huvudsak den stadsutveckling av Biskopsgården som 
programmet föreslår, med en utveckling med trädgårdsstaden som förebild, och med 
förtätning främst genom exploatering på i flera fall överdimensionerade gaturum och 
parkeringsytor.  

Volymen föreslagen exploatering i programområdet är även i linje med 
utbyggnadsplaneringen. 

Geografisk omfattning 
Programmet för Biskopsgården har en omfattande geografisk utbredning. Trafikkontoret 
hade gärna sett att programmet hade genomförts i flera mindre program. Detta skulle ge 
bättre förutsättningar att hantera genomförandefrågor och exploateringsekonomi och 
kunna vara mer detaljerat avseende rekommendationer och förutsättningar för kommande 
detaljplaneskeden. Med fördel hade dessa planprogram föregåtts av områdesstudier för 
hela Biskopsgården, eller i detta fall av en stadsplan. 

Funktionsblandning och resebehov 
Det framgår inte i programhandlingen vilken volym verksamhetslokaler det planeras för. 
Ur ett resbehovsperspektiv ser trafikkontoret att det bör planeras för fler arbetsplatser i 
Biskopsgården. Fler arbetsplatser ger bättre förutsättningar för ett dubbelriktat resande, 
vilket innebär ett effektivare nyttjande av infrastrukturen. Fler arbetsplatser ger även 
bättre förutsättningar för den nära staden, där en högre andel av de boende arbetar i sitt 
närområde. En större dagbefolkning innebär även större underlag för handel och service. 

Genomförandeekonomi 
Trafikkontoret hade gärna sett att de ekonomiska förutsättningarna var mer klarlagda i 
programmet innan samråd.  

Trafikkontoret bedömer att ytterligare gator bör byggas om än vad som redovisas i 
programhandlingen, exempelvis Temperaturgatan väster om Länsmanstorget. 

För ytterligare ekonomisk bedömning se stycket Bedömning ur ekonomisk dimension.  

Parkering 
En stor del av de projekt som föreslås i och med programmet innebär att befintliga 
parkeringar tas i anspråk. För närvarande bedöms beläggningsgraden vara kring 80 
procent på boendeparkeringarna i programområdet. Parkering- och mobilitetsutredningar 
behöver visa på behov och efterfrågan innan beslut om hur många ersättningsplatser som 
behövs och bör göras i kommande skeden efter planprogram. 

Staden behöver arbeta aktivt i riktning för samlade parkeringsanläggningar, både för ett 
mer effektivt markutnyttjande och för att öka incitamenten till att resa till fots, med cykel 
eller med kollektivtrafik. Även där småhusbebyggelse föreslås bör det därför i kommande 
detaljplaneskede prövas att ha gemensamma parkeringslösningar även om parkeringstalen 
här, i enlighet med stadens riktlinjer, blir högre än för flerbostadshus. I programmet finns 
förslag på lägen för parkeringsanläggningar med utrymmen för mobilitets lösningar 
Dessa bör eventuellt kompletteras med ytterligare lägen, bland annat vid Svarte mosse 
Idrottsplats och öster om Sommarvädersgatan.  
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Programmet vill pröva boendeparkering längs vissa gator. Trafikkontoret avstyrker detta. 
Boendeparkering ska lösas på kvartersmark. Däremot kan viss angöringsparkering tillåtas 
utmed gata. I den mån det finns överdimensionerade gaturum anser trafikkontoret att ytor 
hellre bör användas för exempelvis oskyddade trafikanter eller ytor för vistelse. 
Boendeparkering längs gator bedöms inte heller vara i linje med stadens 
parkeringspolicy. 

Kapacitet i trafiksystemet 
Med antagande om ett förändrat resande i enlighet med trafikstrategin och en 
bebyggelseutveckling enligt programförslaget (drygt 4000 tillkommande bostäder) 
bedöms antalet bilresor att minska något samtidigt som antalet kollektivtrafikresor nästan 
fördubblas. Antalet gång- och cykelresor förväntas öka med en cirka 75 procent. 

Kollektivtrafiksystemet kring programområdet (Biskopsgårdsbanan), tillsammans med 
planerad utveckling av kollektivtrafiksystemet (citybuss) bedöms kunna hantera 
förväntade större resandevolymer till och från programområdet. Det har i programarbetet 
dock inte varit möjligt att analysera hur framtida större resandevolymer kan hanteras i 
centrala Göteborg. I centrala Göteborg pågår spårvägsprojekten Allélänken, 
Lindholmsförbindelsen och Engelbrektslänken, vilka trafikkontoret bedömer som 
nödvändiga för att möta framtida behov, för ökad kapacitet och robusthet i de centrala 
delarna av spårvägsnätet. 

Det övergripande gatunätet kring Biskopsgården bedöms idag ha god kapacitet, 
undantaget är Björlandavägen som har höga trafikflöden i förhållande till sin utformning.  

Om över tid inte blir ett förändrat resande enligt trafikstrategin, så kommer, relativt sett, 
antalet bilresor att öka och antalet gång- cykel- och kollektivtrafikresor att minska.  Detta 
bör främst komma att påverka trafiksituationen på Björlandavägen 

För närvarande gör trafikkontoret övergripande trafikanalyser avseende trafikutveckling 
på det övergripande vägnätet med planerad exploatering för Hisingen. Detta då det 
förutom Biskopsgården planeras för andra stora stadsutvecklingar såsom Säve, 
Backaplan, Frihamnen och Kärra-Skogome.  

Framgent behövs en uppföljning av resandeutvecklingen, för att se att resandet utvecklar 
sig i enlighet med trafikstrategins mål. Detta bedöms ske i trafikkontorets ordinarie 
linjeverksamhet. 

Kollektivtrafik - Västra stråket 
Programområdet är kuperat. För att öka kollektivtrafikens attraktivitet och öka 
förutsättningarna för ett mer hållbart resande föreslår programmet ett nytt västligt stråk 
väster om Sommarvädersgatan för kollektivtrafik. Målbild Koll 2035 redovisar ett 
citybusstråk i Sommarvädersgatan, men i linjenätsutredningen för citybuss är stråket på 
Sommarvädersgatan mellan Temperaturgatan och Vårväderstorget ej längre med. Det 
västra stråket har även stöd i Översiktsplanen. Trafikkontoret tillstyrker detta västliga 
stråk för kollektivtrafik. 

Yrvädersgatan 
Trafikkontoret tillstyrker programförslaget om att omvandla Yrvädersgatan till en 
stadsgata. Trafikkontoret anser dock att ombyggnad av Yrvädersgatan med programmets 
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etapp 2 och 3 bör vara senare utbyggnadsetapper än den utbyggnadsordning som 
programmet föreslår. 

Yrvädersgatan föreslås byggas om till en stadsgata, likt såsom Litteraturgatan nu byggs 
om, med kollektivtrafik i egna körfält och med bara ett körfält för biltrafik i varje 
riktning. Yrvädersgatan har dock betydligt högre trafikflöden än vad Litteraturgatan har, 
varför korsningspunkter särskilt behöver studeras i kommande skeden. Vidare behöver 
utbyggnadsordningen i programmet som innefattar ombyggnad av Yrvädersgatan 
samordnas med stadens Sverigeförhandlingsprojekt Citybuss - BRT Norra Älvstranden, 
västra och nordvästra delen (förberett för spårutbyggnad) som trafiknämnden ansvarar 
för. Där ska etappen till Vårväderstorget enligt tidplan i Sverigeförhandlingen projekteras 
2028–2029 och byggas ut 2030–2031. Eventuellt kommer denna etapp tidigareläggas 
något. I detta citybussprojekt behöver ställning tas kring i vilken omfattning det ska vara 
förberett för spårutbyggnad och med anslutning till Biskopsbanan. Detta kan komma att 
påverka utformningen av korsningen mellan Yrvädersgatan/Höstvädersgatan/Hjalmar 
Brantingsgatan och Sommarvädersgatan.  

Luftmiljön utmed Yrvädersgatan och Bräckemotet är ansträngd avseende 
kvävedioxidhalter, men det sker en positiv trend med mindre koldioxidhalter i takt med 
att andelen fordon med förbränningsmotorer minskar.  

Nya gatukopplingar som binder ihop programområdet 
En av huvudidéerna i programmet är att bryta den trafikseparerade infrastrukturen som är 
i programområdet. Med en ökad finmaskighet i gatunätet samtidigt som 
trafiksepareringen delvis tas bort, så att det blir möjligt att ta sig med bil mellan olika 
delområden utan att behöva vara hänvisad till Sommarvädersgatan. Detta bedöms vara i 
linje med Trafikstrategin där en av strategierna för stadsrum är att skapa ett mer 
finmaskigt och sammanhängande gatunät utan barriärer. Det är främst väster om 
Sommarvädersgatan som nya kopplingar föreslås mellan Länsmansgården, Norra och 
Södra Biskopsgården. Trafikvolymen på dessa nya gator bedöms bli begränsade, kanske 
upp till 2000 fordon/dygn. Detta baserat på att Temperaturgatan och Flygvädersgatan 
idag har cirka 5000–6000 fordon/dygn närmast Sommarvädersgatan. 

En effekt av ett mer finmaskigt gatunät är att bilens konkurrenskraft ökar med relativt sett 
kortare körsträcka jämfört med gång- och cykel. I övrigt har detta ytterligare såväl 
positiva som negativa konsekvenser, se Bedömning ur social dimension.  

Nya gatukopplingar till angränsande stadsdelar 
Programmet föreslår nya gatukopplingar till Jättesten (Korsklevsgatan), Krabbeliderna 
(Trättebäcksliden och Krabbeliderna), Helgered (Klaralidsvägen), ny koppling till 
Björlandavägen, och Kyrkbyn (Rydholmsgatan och Liegatan). 

Generellt innebär sådana nya kopplingar att lokalgator, och som idag bara har lokal trafik 
får genomfartstrafik. Programmet har inte studerat effekten av detta och inte heller 
studerat angränsande lokalgators förutsättningar för att kunna hantera nya större 
trafikvolymer. Kostnader för eventuella åtgärder för eventuella åtgärder på dessa 
lokalgator finns därför inte heller framtagna inom programmet. 

I vissa fall kan effekten av ny koppling blir begränsad, men i andra fall kan effekten bli 
mer påtaglig. Exempelvis bedöms den föreslagna nya gatan från Molnvädersgatan ner till 
Korsklevsgatan i Jättesten kunna attrahera större trafikvolymer. Detta då denna nya 
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koppling kommer att vara gen jämfört med via cirkulationen Sommarvädersgatan/ 
Hjalmar Brantingsgatan (cirka 400 meter kortare körsträcka mellan Friskväderstorget och 
Eketrägatan).  

 

Figur Korsklevsgatan 

Korsklevsgatan har idag en utformning som inte är avsedd för större trafikmängder, och 
möjligheten att bredda gatan bedöms som begränsad. Trafikkontoret anser därför att detta 
stråk mellan Molnvädersgatan och Korsklevsgatan inte bör öppnas upp för genomgående 
biltrafik. 

Innan eventuella beslut tas till att öppna upp nya stråk för genomfartstrafik behöver 
trafikanalyser göras som visar på effekter av sådan åtgärd. Bedömning av angränsande 
gators lämplighet i sina nuvarande utformningar och möjlighet till ombyggnation behöver 
också utredas djupare. För- och nackdelar med att ha dessa gator öppna för genomfart för 
bil behöver tydligare beskrivas. Även där det inte blir någon stor volym av 
genomfartstrafik kan förändringen ändå upplevas påtaglig för boende utmed dessa gator 
idag. 

Ett alternativ är att öppna upp nya trygga, tydliga och gena stråk för oskyddade 
trafikanter, men där bilars genomfart hindras eller begränsas. 

Tillgänglighet - gators lutning 
Då programområdets geografi är omfattande så har programmet inte kunnat jobbats 
igenom i önskvärd omfattning avseende gators läge och lutning. En konsekvens av detta 
är att ett par gator som nu föreslås bedöms få oönskat stora längdlutningar om cirka 10 
procent. Som jämförelse kan nämnas att Sankt Pauli Backe upp från Norra Gubberogatan 
till Lunden har en lutning om cirka 11 procent. 

Programområdet är kuperat, och god standard avseende längslutning bedöms inte vara 
möjligt at uppnå överallt. Trafikkontoret vill dock att projektgruppen i programarbetet 
efter samråd jobbar vidare med denna fråga så att föreslagna nya gator får acceptabla 
lutningar. Tillgänglighetsanpassade alternativa stråk behöver dock alltid att kunna 
erbjudas där god standard på lutning inte uppnås. 
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Stadsrum 
I en nära storstad finns det attraktiva stadsmiljöer med bland annat mötesplatser och ytor 
för vistelse. I det fortsatta programarbetet vill trafikkontoret att det säkerställs tillräckligt 
med ytor för detta. Det kan innebära såväl utrymmen i parkmiljö som i gata, och det kan i 
sin tur påverka de gatusektioner som rekommenderas i programmet. 

Ny gångpassage över spårvägen söder om Temperaturgatan 
Trafikkontoret avstyrker ny gångpassage i plan över spårvägen söder om 
Temperaturgatan. Spårvägen genom programområdet är särskild banvall och där tillåts 
bara övergång i anslutning av hållplats. En övergång här kommer att vara 
kostnadsdrivande både tekniskt, men också samhällsekonomiskt med lägre hastighet för 
spårvägen och längre restid för dess resenärer samtidigt som antagligen relativt få 
fotgängare förväntas nyttja passagen. 

Ny gång och cykelväg mellan Länsmansgården och Sörred 
Programmet redovisar en gång- och cykelväg från Länsmansgården genom Svarte Mosse 
till Sörred via John Bunyans väg. Detta stråk är även med i stadens nyligen antagna 
översiktsplan. Trafikkontoret tillstyrker denna åtgärd. Då den redovisade gång- och 
cykelvägen inte har någon tydlig koppling till någon exploatering, behövs åtgärden 
troligen spelas in i trafiknämndens investeringsplan.  

Övrigt 
I det fortsatta programarbetet efter samråd behöver projektgruppen säkerställa att 
erforderliga utrymmeskrav enligt teknisk handbok ryms i de sektioner som föreslås i 
programmet. 

För att få ett mer hållbart resande är det även viktigt att förutsättningar för att gå och 
cykla förbättras. Det övergripande cykelnätet bör helst vara på separat cykelbana, särskilt 
på huvudgator och gator med kollektivtrafik. I programhandlingen är det önskvärt att ett 
framtida utvecklat övergripande cykelnät redovisas. 

Eventuellt bör Sommarvädergatan kompletteras med cirkulationsplats vid 
Önskevädersgatan eller vid Flygvädersgatan, då det kan visa sig lämpligast att undvika 
vänstersvängsmöjligheter i gatukorsningar på Sommarvädersgatan söder om 
Flygvädersgatan. 

Vidare bör tomtutfarter och parkering som innebär backande fordonsrörelser undvikas på 
gator där vi planerar för kollektivtrafik. 

 

 

Jenny Adler  
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 


	Yttrande över samrådshandling Program för Biskopsgården
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Förhållande till styrande dokument
	Bilagor
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Förvaltningens bedömning
	Programförslaget - övergripande
	Geografisk omfattning
	Funktionsblandning och resebehov
	Genomförandeekonomi
	Parkering
	Kapacitet i trafiksystemet
	Kollektivtrafik - Västra stråket
	Yrvädersgatan
	Nya gatukopplingar som binder ihop programområdet
	Nya gatukopplingar till angränsande stadsdelar
	Tillgänglighet - gators lutning
	Stadsrum
	Ny gångpassage över spårvägen söder om Temperaturgatan
	Ny gång och cykelväg mellan Länsmansgården och Sörred
	Övrigt
	I det fortsatta programarbetet efter samråd behöver projektgruppen säkerställa att erforderliga utrymmeskrav enligt teknisk handbok ryms i de sektioner som föreslås i programmet.



