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Yttrande Detaljplan för vård och forskning vid 
Per Dubbsgatan - Granskning 
Förslag till beslut
I trafiknämnden

1. Trafiknämnden tillstyrker detaljplan för vård och forskning vid Per 
Dubbsgatan.

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till 
byggnadsnämnden som trafiknämndens eget yttrande.

3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ny bebyggelse vid Per 
Dubbsgatan i anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhus huvudentré. Detaljplanen 
syftar även till att möjliggöra förbättrade stadsmässiga kvaliteter, öka tryggheten samt 
skapa attraktiva stadsrum och mötesplatser samt att skapa ett hållplatsläge i enlighet med 
målbild koll2035. Genomförandetiden på planen är 10 år och inom denna tid är staden 
skyldig att bygga ut allmän plats. Enligt utbyggnadsordningen bedöms dock området stå 
klart runt 2028. 

Kostnaderna för utbyggnad av allmän plats bedöms i sin helhet uppgå till 268 miljoner 
kronor varav 50 miljoner av dessa beräknas falla på trafiknämndens budget.

Trafiklösningen omfattar ut- och ombyggnad av gång- och cykelvägar, hållplatsläget 
Sahlgrenska huvudentré samt plantering inom allmän plats. Utöver detta kommer spåren 
och spårslingan att justeras samt två av de fyra körfälten på Per Dubbsgatan omvandlas 
till kollektivtrafikkörfält och hållplatslägena för buss och spårvagn separeras. För att 
hantera de stora resandeströmmarna samt spårvagnar som är 45 meter på platsen förlängs 
och breddas perrongerna och befintlig vändslinga justeras något. 

Bedömning ur ekonomisk dimension
Den totala investeringskostnaden för fastighetsnämnden i samband med om- och 
utbyggnaden av Per Dubbsgatan beräknas till cirka 266 miljoner kronor, 2019 års 
prisnivå. Inkomster beräknas till cirka 212 miljoner kronor vilket innebär ett negativt 
projektnetto för fastighetsnämnden på cirka 54 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer 
en föreslagen investering för trafiknämnden på 50 miljoner kronor. 

Trafikkontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-04-06
Diarienummer 0573/19

Handläggare
Anna Häggson/Trafikkontoret/GBGStad
Telefon: 031 368 25 66
E-post: anna.haggson@trafikkontoret.goteborg.se 
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Trafiknämnden tog den 2020-11-19 beslut om att prioritera 50 miljoner kronor i 
trafiknämndens investeringsplanering gällande utbyggnad av allmän plats i enlighet med 
genomförandstudie. Trafiknämnden bedömde att projektet är av den art som bör 
prioriteras samt att hållplatsläget och trafiklösningen i stort i nuläget är av behov av en 
ombyggnad enligt trafikstrategin och Målbild Koll2035. Förhandlingar pågår med 
Västtrafik om fördelning av dessa 50 miljoner kronor. 

Driftkostnader
Kostnaderna för drift och underhåll av de nya anläggningarna bedöms öka med cirka      
545 000 kronor årligen i 2019 års prisnivå. Kostnaderna fördelar sig på drift med         
170 000 kronor och underhåll med 375 000 kronor. I samrådet bedömdes ökad 
driftskostnad vara cirka 135 00 kronor och denna har ökat på grund av att flera 
kostnadsposter i det skedet inte var kända. Driftskostnaderna kommer att belasta 
trafiknämndens driftsbudget. 

Den ökade kostnaden för driften grundas bland annat på följande åtgärder som genererar 
större samt tillkommande ytor som behöver drift och underhållas: 

 Gaturummet vid hållplatsläget breddas jämfört med dagens utformning till 
ungefär dubbla bredden. 

 Gång- och cykelvägen längs hela den södra sidan av Per Dubbsgatan samt 
separering av gång och cykel.  

 Gångväg längs norra sidan av Per Dubbsgatan breddas. 
 Ny gångväg från hus 3, Medicinaregatan mot Wavrinskys plats där det idag inte 

finns någon.  
 Planteringar och träd som inte finns i dag.
 Effektbelysning på bergsskärningar och träd samt gestaltning av gaturummet. 

Drift- och underhållskostnader kopplade till spårbanan finansieras genom banavgiften av 
Västra Götalandsregionen och ingår inte i trafikkontorets nettokostnader för drift och 
underhåll.

Bedömning ur ekologisk dimension
Detaljplanen skapar förutsättningar för hållbart resande och därmed bidrar trafikkontoret 
till måluppfyllelsen av tre av stadens tolv klimatmål; god bebyggd miljö, frisk luft och 
begränsad klimatpåverkan. En Grön transportplan har tagits fram och den syftar till att 
stödja och utveckla hållbara transportsystem för närområdet.

Möjligheten att uppnå delmålet god ljudnivå för miljömålet God bebyggd miljö bedöms 
vara neutralt då en kombination av förändringar i trafik och placering av körfält i 
förhållande till befintliga husfasader ger överlag en viss minskning av ekvivalenta och 
maximala ljudnivåer på befintliga fasader.

Vid skyfall avleds vatten genom planområdet och detaljplanen visar att ytvatten kan ledas 
om så att förutsättningarna inte påverkas. 

Bedömning ur social dimension
Barnperspektivet beaktas inte i planhandlingen. Även om barn inte är den primära 
användargruppen av området så finns målpunkter så som tandspecialist för barn, 
gymnasium och förskola i eller i nära anslutning till planområdet. Barn är även en 
besöksgrupp till sjukhuset. Förslaget förbättrar dock generellt möjligheterna för gång, 
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cykel och kollektivtrafikresenärer vilket är positivt och skapar förutsättningar för barn att 
mer tryggt och säkert röra sig i området. 

Området upplevs idag av många som otryggt kvälls- och nattetid då inte lika många 
människor är i rörelse. Generellt upplever kvinnor mer otrygghet i offentlig miljö än män. 
Framförallt är stråken från entréer till hållplats viktiga att stärka ur ett trygghetsperspektiv 
då många anställda arbetar skift och tar sig från och till arbetet även kväll och tidig 
morgon. I planen beaktas detta genom att arbeta med god sikt och belysning längs stråk 
och vid hållplats samt att skapa förutsättningar för aktiva fasader för att skapa en 
upplevelse av en mer levande stadsmiljö.  

Flera av de som rör sig i området till fots har en funktionsvariation, är sjuka, äldre eller 
oroliga vilket kräver att den fysiska tillgängligheten behöver finnas i fokus för 
planområdet. Förslaget förbättrar för gående genom utökade ytor för gång, väl tilltagna 
gångpassager, hastighetsdämpning för cykel vid stora gångflöden och bättre 
överblickbarhet i planområdet generellt. Det finns dock fortfarande vissa begränsningar. 
Området är kraftigt kuperat och tillgängliga stråk kan inte säkerställas i hela området. 

Förhållande till styrande dokument
Ärendets innehåll bidrar till effektmålen i trafikstrategin och stämmer väl överens med 
stadens utbyggnadsplan. Detaljplanen ger också förutsättningar till att uppfylla 
gränsvärdet för stadsbana och citybuss enligt Målbild Koll2035 (Västra 
Götalandsregionen).

Detaljplanen bidrar också till det i cykelprogrammet utpekade pendlingscykelvägnätet 
men gör avsteg från dess planeringsprinciper. Dels genom att inte möjliggöra för 
enkelriktade cykelstråk och dels genom att inte nå upp till bredden 3,6 meter på delar av 
sträckan. Avstegen beror i huvudsak på markanspråk från byggnaderna intill men också 
utmaningen att möjliggöra enkelriktat stråk till Linnéplatsen.

Bilagor
1. Detaljplan för vård och forskning - planbeskrivning

2. Detaljplan för vård och forskning - detaljplanekarta del 1

3. Detaljplan för vård och forskning – detaljplanekarta del 2

4. Trafik- och utformningsförslag

5. Grön transportplan
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Ärendet 
Byggnadsnämnden beslutade den 16 mars 2021 att rubricerad detaljplan skall skickas på 
granskning. Trafiknämnden har fått frågan att yttra sig, se bilaga 1, 2 och 3. Granskning 
för detaljplanen hölls 24 mars 2021 – 27 april 2021 och trafikkontoret har begärt förlängd 
svarstid till 27 maj 2021. Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande.

Planområdet ligger vid Sahlgrenskas huvudentré ca 2,5 km söder om Göteborgs centrum 
och omfattar en del av Per Dubbsgatan, delar av Medicinareberget och Medicinaregatan 
samt delar av Sahlgrenska universitetssjukhuset. Se figur 1.

Figur 1: Tv: Orienteringsbild planområdet i Göteborg, Th: Planområdet vid Per Dubbsgatan.

Beskrivning av ärendet

Detaljplanens innehåll
Syfte
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ny bebyggelse vid Per 
Dubbsgatan i anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhus huvudentré för att 
möjliggöra en expansion av verksamheten och som stärker samverkan mellan sjukvård, 
forskning, undervisning och näringsliv inom Life Science. Detaljplanen syftar även till att 
möjliggöra förbättrade stadsmässiga kvaliteter, öka tryggheten samt skapa attraktiva 
stadsrum och mötesplatser samt att skapa ett hållplatsläge i enlighet med målbild 
koll2035.

Detaljplanen medger en total byggnation av cirka 150 000 m2 bruttoarea fördelat på fyra 
nya byggnader, se bilagorna 2 och 3, och innefattar rivning av äldre bebyggelse på ca 50 
000 m2 bruttoarea. Detaljplanen medger bland annat användningar som vård, kontor, 
centrum, högskola/universitet/gymnasium och parkering. 
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Figur 2: Illustrationsplan ur planhandling

Mål
Tät blandstad  
Målet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse på Medicinareberget där 
forskning, sjukvård, utbildning och näringsliv kan samverka och få en naturlig mötesplats 
med blandade aktörer i en och samma byggnad. Lokaler för service och handel planeras i 
gatuplan i nära anslutning till ”målpunkt Sahlgrenska”.  

Hållbar stad 
Detaljplanen ska verka för att förbättra de stadsmässiga kvaliteterna, öka tryggheten samt 
skapa attraktiva stadsrum och mötesplatser. Detaljplanen ska ge förutsättningar för 
ombyggnad av Per Dubbsgatan till stadsgata där fotgängare, cyklister och kollektivtrafik 
prioriteras i enlighet med trafikstrategin. För att uppnå hållbar stad är följande mål satta 
för detaljplanen: 

 Förbättra kapaciteten på hållplatsen Sahlgrenska och framkomligheten för 
kollektivtrafiken genom området i linje med Målbild Koll2035 

 Skapa ett pendelcykelstråk i linje med stadens cykelprogram 
 Skapa en attraktiv och mer tillgänglig miljö för gående i området 
 Inte överstiga 2014 års biltrafikmängder på Per Dubbsgatan. 
 Skapa en ny entré till Medicinareberget från Per Dubbsgatan. 
 Säkerställa god orienterbarhet i området.
 Planera för att öka den upplevda tryggheten i det offentliga rummet 
 Överbrygga barriären över Per Dubbsgatan och koppla samman området. 
 Utveckla kopplingar för gående och cyklister till angränsande områden. 
 En exploateringsekonomi minst i balans och helst med ett positivt överskott. 

Grön transportplan
Den gröna transportplanen ska möjliggöra en förbättring av tillgängligheten till området 
för olika trafikantgrupper, medverka till att uppfylla stadens mål och strategier på trafik- 
och miljöområdet, förbättra luftmiljön och minska trängseln i vägnätet. 
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Det övergripande målet i den gröna transportplanen är att biltrafiken till området inte får 
öka och att det totala antalet parkeringsplatser på Medicinareberget och Sahlgrenska inte 
får överstiga 3180 parkeringsplatser för fordon. För att klara detta krävs en rad 
mobilitetsåtgärder vilka finns beskrivna i den gröna transportplanen (bilaga 6). 
Exempelvis verkar de stora fastighetsägarna tillsammans med hyresgäster, arbetsgivare 
och andra fastighetsägare i området verka för tillämpning av marknadsmässiga 
parkeringsavgifter i sin interna prissättning. Ett annat exempel är kapacitetshöjande 
åtgärder för kollektivtrafiken. 

Grön transportplan med tillhörande avsiktsförklaring tecknades i januari 2020 mellan 
berörda parter.

Trafiklösning
Sammanfattning av trafik- och utformningsförslaget kan ses i bilaga 4. Figurerna 3 och 4 
visar en översikt av det fördjupade förslaget från genomförandestudien, se bilaga 5. 

Figur 3: Fördjupat trafik- och utformningsförslag från genomförandestudien
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Figur 4: Fördjupat trafik- och utformningsförslag från genomförandestudien. Annedalsmotet

Stadskaraktär
Stadskaraktären kommer väsentligt att förändras längs Per Dubbsgatan. En bredare 
sektion och betydligt högre byggnader än idag planeras. Gatan förses i möjligaste mån 
med parallella linjer i form av trädrader och andra element, såsom bänkar och murar. Stor 
vikt har lagts vid att försöka få in så mycket grönska som möjligt i gaturummet. Detta 
styrs med planbestämmelsen för GATA; allé - allé ska anordnas.

Gång
Gångbana på den södra sidan av Per Dubbsgatan, separerad från cykeltrafiken, breddas 
för att hantera de stora fotgängarströmmarna på platsen. Gångbanans bredd varierar över 
sträckan. Den norra sidan föreslås få en 2,5 meter bred gångbana tills den ansluter till 
befintlig gångbana nedanför den före detta Vanföreanstalten (1914), vilken i det smalaste 
snittet är 1,75 meter.

Befintlig gångtunnel från östgående hållplatsläge tas bort i och med förslaget men 
kompenseras med att intervallet för gröntider för korsande fotgängare mellan hållplatsen 
och Sahlgrenska fördubblas.

Cykel
Förslaget innebär separerad cykelbana, som en del av pendlingscykelnätet, på södra sidan 
av Per Dubbsgatan. Bredden variera mellan 3,0 - 3,6 meter. Den är som smalast vid hus 1 
norra del för att bland annat ge plats till en acceptabel akutsjukvård i hus 1 och bred 
gångbana. Cykelbanan placeras närmast vägen med en skyddsremsa mot biltrafiken och 
separeras i den centrala delen av planområdet från gående med trädrad och grönremsa. 

På norra sidan, österut från hållplats Sahlgrenska huvudentré till och med korsningen med 
Medicinaregatan föreslås en 3,0 meter bred kombinerad gång- och cykelbana. Den 
etableras i huvudsak för cyklister med målpunkt i de nya byggnaderna på norra sidan om 
gatan.
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Kollektivtrafik
Per Dubbsgatan byggs om så att två av de fyra körfälten, i mitten, blir kollektivtrafikfält 
för buss och spårvagn. Kollektivtrafikfälten separeras från övriga körfält med refuger där 
plats finns, på övriga sträckor sker separering med målad linje. Utformningen för 
kollektivtrafiken är utförd enligt målbild Koll2035 i så stor utsträckning som möjligt 
utifrån givna förutsättningar.

Hållplats Sahlgrenska huvudentré flyttas västerut för att hamna på raksträcka, samt för att 
möjliggöra fyra skilda hållplatslägen för buss respektive spårvagn jämfört med dagens 
tre. Plattformar planeras till minst 45 meter för att klara av framtida längre spårvagnar. På 
grund av stora resandeflöden och för ökad tillgänglighet breddas plattformarna upp till 5 
meter. Det föreslås även att smalkroniga uppstammade träd planteras i busshållplatsernas 
bakkant för att skapa ett grönare stadsrum. Se figur 5 för gatusektion vid hållplatsläget.

Figur 5 Gatusektion vid hållplatsläget, från Gestaltningskoncept, 2018-08-31.

Ändring av spårvagnsspår
För en mer trafiksäker vänstersväng för fordonstrafik in mot ny akutmottagning och Per 
Dubbsgaraget behöver spårvagnsspåren justeras. Dessa ligger idag åtskilda, men i 
förslaget flyttas de norra spåren söderut så att de ligger mer parallellt med de södra spåren 
och vänstersvängfält får plats norr om båda spåren.

Vändslingan läggs om med en mindre radie samt flyttas österut för att möjliggöra trafik 
runt vändslingan och en yta för gående mellan Per Dubbsgaraget och vändslingan. 
Vändslingan föreslås få en radie på 21 meter och möjliggör för en cirka 50 meter lång 
spårvagn att reglera. 

För att få tillräckligt rakspår på sträckan för hållplatsläget behöver spårvägens radie öster 
om hållplatsen minska. 

Ambulanstrafik
Tillgänglighet och framkomlighet för ambulanstransporter har prioriterats högt och 
lösningar tillämpats för att ge ambulanstrafiken så stora valmöjligheter som möjligt. 
Bland annat genom en reserverad yta i västergående riktning, avrundade refuger, 
hårdgjorda spårområden med mera. Ambulanstrafik ges även möjlighet att använda 
kollektivtrafikfälten i mitten av Per Dubbsgatan.



Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 9 (13)

Fordonstrafik
Fordonstrafik får ett körfält i vardera riktningen mellan Annedalsmotet och den nya 
hållplatsen Sahlgrenska huvudentré. Öster om hållplatserna breddas östergående körfält 
upp till befintlig sektionsbred inför korsningen med Ehrenströmsgatan. Västergående 
körbana smalnas av något öster om hållplats Sahlgrenska huvudentré för att rymma gång- 
och cykelbanan, men de befintliga tre körfälten bibehålls.

Parkering
Cykel- och bilparkering kopplat till verksamheterna ska lösas på kvartersmark. Befintliga 
bilparkeringsanläggningar inom programområdet ska nyttjas i så stor utsträckning som 
möjligt. 

Lånecykelsystemet i staden ska utvecklas och Sahlgrenska är en plats för ny station vilket 
möjliggörs av detaljplanen.

Konsekvenser
Stadskaraktär
Med föreslagen lösning bedöms Per Dubbsgatan få ett mer storskaligt, enhetligt och 
lättorienterat uttryck. Alléer gör att skalan i gaturummet bryts upp och blir trevligare att 
vistas i. Med förslaget kommer ytorna med vegetation i området som helhet att minska 
men längs med gatan kommer andelen vegetation att öka. Längs gatan planeras 
genomgående grönvolymer medträd, buskplanteringar, och stora klätterväxtinklädda 
bergskärningar samt en grön sammanhängande yta i vändslingan framför akuttorget. 

Per Dubbsgatans ljus domineras av de relativt höga ljusnivåer som den komplexa 
trafiksituationen kräver. Till detta adderas belysning som lyfter fram grönska och 
tydliggör konfliktzoner. Belysningen lyfter fram platsspecifika kvalitéer och samtidigt 
möjliggör den god orienterbarhet. 

Trafiksystem
För gående och cyklister förbättras standarden väsentligt med bredare och separerade 
gång respektive cykelbanor samt ökad gröntid för korsande fotgängare. Kapaciteten för 
kollektivtrafik på hållplats och på sträcka kommer att öka väsentligt. Trafikstrategins 
målsättning om att 60 % av de motoriserade resorna sker med kollektivtrafik möjliggörs 
med den planerade utformningen.

Övrig fordonstrafik kommer att få minskad kapacitet jämfört med idag. Med dagens 
färdmedelsfördelning visar analyserna att den tillkommande exploateringen utmed Per 
Dubbsgatan medför att biltrafiken ökar till och från området. Ökningen sker framförallt 
på Per Dubbsgatan, Guldhedsgatan, Ehrenströmsgatan och Dag Hammarskjöldsleden. 
Som en följd av minskad kapacitet i Per Dubbsgatan kommer mängden genomfartstrafik 
att minska mer än vad trafiken till och från området ökar, varför det totalt sett förväntas 
bli en minskning på gatunätet i närområdet.

Trafikanalyser baserade på exploatering längs stråket Annedalsmotet – Chalmerspekar på 
att delar av genomfartstrafiken omfördelas i vägnätet. Framförallt är det statliga vägar, 
bland annat Söder- och Västerleden som blir attraktiva alternativ. Omfördelningen av 
trafik till dessa delar av vägnätet som redan idag är högt belastade påverkar 
trafiksystemets robusthet negativt. Omfördelningen av trafik kan även indirekt påverka 
framtida möjligheter för nya exploateringar då kapacitet på viktiga delar av vägnätet 
förbrukas. 
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Tillgänglighet och framkomlighet för gående och cyklister bedöms öka väsentligt. 
Möjligheten att passera planskilt från fordonstrafiken försvinner i trafik- och 
utformningsförslaget, vilket kan ses som en negativ konsekvens. Kollektivtrafikens 
framkomlighet kommer att förbättras väsentligt och biltrafikens framkomlighet kommer 
att minska.

Den föreslagna utformningen har en kapacitet för motortrafik som understiger dagens 
trafikflöde vilket innebär att biltrafiken i Per Dubbsgatan kommer att minska. Detta kan 
innebära tät trafik och initial kö delar av dygnet även ut på Dag Hammarsköldsleden 
söderut. Det är svårt att förutsäga hur kösituationen kommer att se ut över tid men 
liknande förändringar av stadsrummet kring Övre Husargatan indikerar en hanterbar 
trafiksituation.

Åtgärder för att säkerställa framkomlighet för räddningstjänst och buss planeras vid och i 
Annedalsmotet, se figur 4 Med detta bedöms framkomligheten vara tillfredsställande för 
ambulans och buss inom och i direkt anslutning till detaljplanen.

Trafiksäkerhet
Trafik- och utformningsförslaget bedöms öka trafiksäkerheten inom planområdet 
väsentligt. Antal konfliktpunkter mellan olika trafikslag minskar och hastigheten i 
konfliktpunkterna förväntas bli låga tack vare upphöjningar. Fler passager, med breda 
refuger, minskar risken att personer springer över gatan på oönskade ställen. Förare av 
kollektivtrafikfordon får en bättre överblick över perrong och andra fordon, risken för 
trängsel minskar på plattformarna och därmed risken att resenärer ska hamna på spåren 
eller i busskörfältet.

Buller
En bullerutredning har tagits fram med beräkningar av trafikbuller för nuläget och för 
utbyggnads år 2025, Sweco Environment, daterad 2018-05-25. Bullernivåerna i 
planområdet beräknas minskas till följd av minskade trafikmängder vid ett genomförande 
av planen. Från nuläge till år 2025 beräknas det ske en minskning av vägtrafiken på Per 
Dubbsgatan med cirka 27 %, förutom för busstrafik där samma antal passager antas för 
utbyggnadsalternativet som i nuläge. Antal spårvagnspassager på Per Dubbsgatan ökar 
med15-40 % för år 2025 jämfört med nuläget.

Från beräknade resultat konstateras att även om åtgärder tillämpas kommer det med vald 
utformning och antagna trafikmängder vara svårt att skapa en ljudmiljö för gaturummet 
med acceptabla ljudnivåer för alla ytor. Detta gäller speciellt vid hållplatser då dessa 
ligger i närhet till flertalet ljudkällor vilket gör det svårt att ta fram en lösning som täcker 
alla infallsvinklar för ljudkällor.

Bullerproblematiken bedöms vara acceptabel längs Per Dubbsgatan då den är så viktig för 
kollektivtrafiknätet samt att ingen stadigvarande vistelse sker längs gatan. 
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Figur 3: Dygnsekvivalent ljudnivå för den framtida situationen

Luft
Spridningsberäkningar av kvävedioxid och partiklar har gjorts för planområdet, COWI, 
daterad 2018-06-04. Utredningen visar på att för NO₂ klaras miljökvalitetsnormen 
(MKN) för årsmedelvärdet och 98-percentilen av timmedelvärdet för stora delar av 
området. För 98-percentilen av dygnsmedelvärdet sker överskridanden av MKN på några 
ställen på Per Dubbsgatan i beräkningarna för år 2025, medan MKN tangeras på Per 
Dubbsgatan i beräkningarna för år 2028. 

Med avseende på partiklar i luften (PM10) klaras MKN för både årsmedelvärdet och 90-
percentilen av dygnsmedelvärdet. Nivåerna för miljökvalitetsmålet överskrids i hela 
området för årsmedelvärdet, men 90-percentilen av dygnsmedelvärdet klaras 
miljökvalitetsmålet. Det finns små möjligheter att med ändrad utformning på bebyggelsen 
påverka halten av partiklar i området, eftersom planförslaget som utretts innehåller hög 
bebyggelse. 

En minskning av trafikmängderna på Per Dubbsgatan skulle vara den effektivaste 
åtgärden för att få lägre halter av partiklar i området. Likaså skulle en övergång till 
eldrivna bussar ge en positiv effekt på NO₂-halterna i området. 

Detaljplanen byggs ut etappvis och vid tidpunkt för färdigställande klaras MKN vilket 
gör att överskridande av MKN för 98-percentilen av dygnsmedelvärdet (60 μg/m³) år 
2025 på Per Dubbsgatan kan accepteras. I plankartan ställs krav att genomförandet av 
gång- och cykelvägen på den norra sidan av Per Dubbsgatan inte får genomföras förrän 
2028 när MKN för luft anses vara acceptabelt.
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Måluppfyllelse detaljplan
Samtliga mål trafikkontoret kan påverka har tillvaratagits och har helt eller delvis 
uppnåtts under arbetet med trafik- och utformningsförslaget och vidare i 
genomförandestudien. 

Genomförande
Genomförandestudie innefattande fördjupning av trafik- och utformningsförslag, 
kostnadsbedömning för allmän plats, utbyggnadsplan för hela exploateringsprojektet samt 
samordning av tekniska frågor mellan kommunala förvaltningar, myndigheter, 
fastighetsägare, ledningsägare och exploatörer har tagits fram. Genomförandestudien 
visar på en möjlig lösning för utbyggnad av allmän plats och redovisar också en 
kostnadsbedömning. 

Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år. 

Trafikkontorets synpunkter
Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig positiva till fortsatt planering av 
rubricerat ärende, med följande synpunkter.

Genomförande
Vid utbyggnad av kvartersmark ska allmän plats användas så lite som möjligt och då 
framförallt ytor som används av oskyddade trafikanter. 

Vid utbyggnad av både allmän plats och kvartersmark skall mobility 
managementutredningen tas hänsyn till och framkomlighet för samtliga trafikslag skall 
värnas. 

Det är väsentligt att etapp 2 färdigställs skyndsamt för att uppnå de kvaliteter i 
gaturummet som detaljplanen beskriver att den ska göra.

Allmän tillgänglighet - Medicinareberget
Som följd av att skelettplanen inte slutfördes kan det i detaljplanen inte säkerställas en 
finmaskighet avseende allmän tillgänglighet till Medicinaregatan och Medicinareberget. 
Trafikkontoret är positiva till att befintlig gemensamhetsanläggning Änggården ga:5 
(delägande fastigheter Änggården 35:1, 718:1, 718:2 och 718:138) kan komma att 
omprövas för att omfatta delar av Medicinaregatan samt planerad trappa från Per 
Dubbsgatan upp till Medicinaregatan.

Hantering av konsekvenser utanför detaljplan
Omfördelningen av trafik som flyttar längre ut i vägnätet påverkar vägnätets robusthet. 
Strategier för hur det framtida bilvägnätet ska fungera behöver studeras på strategisknivå 
som bland annat översiktsplanen och i samverkan med andra väghållare. Om framtida 
utredningar visar på behovet av en väg- eller spårtunnel under Medicinareberget är det 
ingenting i den föreslagna utformningen av Per Dubbsgatan som hindrar en framtida 
utbyggnad av det. 

Förvaltningens bedömning
Trafikkontoret bedömer att en utbyggnad enligt detaljplanens förslag är lämpligt och 
genomförbart förutsatt att trafikkontorets synpunkter tas hänsyn till. 
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Detaljplanen bidrar till måluppfyllelse enligt både trafikstrategin och Målbild Koll2035, 
vilket är önskvärt.  

Det är av stor vikt att den fysiska tillgängligheten får stå i fokus i fortsatt arbete så att 
passager, ledstråk samt tydlighet och orienterbarhet säkerställs.   

Jenny Adler

Avdelningschef

Kristina Lindfors

Trafikdirektör
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