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Ärendet 

Diarienummer: 0394/22  

Handläggare SBK: Silvia Orrego Briceño 

Stadsområde:  Hisingen  

Fastighet:  Kvisljungeby 2:824  

Sökande:  Sverigehuset, sökanden har fullmakt från fastighetsägaren.  

Området ligger cirka, 13-16 km från Göteborgs centrum, väster om Kongahällavägen.  

Ansökan avser begäran om planbesked för cirka 118 bostäder, småhus i olika typologier, 

enskilda villor, radhus, parhus samt några stadsvillor med lägenheter, inom del av 

fastigheten Kvisljungeby 2:284 med beräknad bruttoyta på cirka 14 750 kvadratmeter. 

Föreslagen exploatering ligger på ungefär på halva fastigheten inom den östra delen av 

fastigheten. Medgivande finns inte från berörda fastighetsägare där sökanden inte äger 

marken. 

Hela Kvisljungeby 2:284 är del av större sammanhängde naturområde inom Hisingskilen, 

marken används idag som friluftsområde. En förskola för åtta avdelningar finns med 

föreslaget i anslutning till fotbollsplanerna på kommunägd mark. Förskolan har tagits bort 

från bedömningen eftersom medgivande från fastighetsnämnden saknandes när 

prövningen påbörjades. Intressentens har på egen begäran valt att utesluta området. I 

ansökan upplyser ändå intressenten att möjlighet finns att planera för förskola inom 

fastigheten om det behövs.  

Föreslagen bebyggelsestruktur placeraslängs längs en gata som slingar sig runt 

bergslandskapet  och naturmarken inom terräng med varierande nivåer. Bostadsgatan 

kopplas ihop mellan norr och söder med en vägsträcka mellan områdena. Gatans 

utsträckning och läge avser att minimera sprängning enlig beskrivningen, vissa hus får 

uppföras i suterräng för att anpassas till terrängens nivåskillnader. Parkering för 

småhusen sker på den egna tomter, för stadsvillorna och flerbostadshus anges att den 

anläggs mellan husen. Trafikmatning och infart sker från norr över Kvisljungeby 2:106 

(befintligt servitut), kommunalägd mark. Infart till området passerar förbi del av om 

fotbollsplanerna med motiveringen att knyta an till planerad rondell inom exploatering för 

den pågående detaljplan i Skra Bro (etapp 3) och undvika att störa Zenith gårdens 

verksamhet. Sökande informerar att man har rätt att angöra över den kommunala 

fastigheten. Inom hela fastigheten finns en befintlig motionsslinga, Zenith-slingan 

(allmän plats), som införlivas i förslaget för att den ska fungera tillsammans med 

byggnationen. Slingan kopplar till Zenith gården och villaområdet i norr. Intressenten 

redovisar att man avser att utveckla rekreationslingan i samband med att ny dragning 

föreslås. Bostadsområdet egna rekreationsslinga följer delvis matargatan med utvikningar 

dit det placerats ytor för lekplatser, utegym och andra aktiviteter.  
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Bild, förslagets illustrationskarta, legend med beskrivning av hustypologier. Bildkartan (nedre höger) 

redovisar ytan som  föreslås inom  Kvisljungeby 2:284 i förhållande till riksintresseområdet för 

Bronsåldersundet.  

Styrande dokument och tidigare beslut 

Översiktsplan för Göteborg 

Översiktsplan för Göteborg, (ÖP), godkänd av BN 2021-12-14 och antagen av 

kommunfullmäktige 2222-05-19 anger användning, ytterstaden, utredningsområde för 

Björlanda/Låssby, blandad stadsbebyggelse och med hänsynstagande samt geografiska 

inriktningar: 

   

Bild, kartor Översiktsplanen, markanvändning inom ytterstaden, kust och landsbygd med värdefullt 

kulturlandskap och kulturmiljö (ljusbruna/beige ytor). Utredningsområde (blått heldraget streck) 

Björlanda/Låssby delområde Björlanda Hovgården, för blandad stadsbebyggelse. Bild, karta höger anger 

område inom kust och landsbygd. Gröna ytor avser Bronsåldersundet, värdefull natur- och friluftsområden.   

 

- Ytterstadens och utredningsområden Björlanda/Låssby. Utredningsområden 

avser värdefulla reserv för stadsutveckling framför allt på lång sikt. 

Utbyggnadstakten kan vara på lång, medellång eller kort sikt beroende vad staden 
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väljer eller hur behovet ser ut. För samtliga utredningsområden gäller att det 

krävs fördjupat planeringsunderlag (fördjupning av översiktsplanen eller 

program) innan utbyggnad kan aktualiseras i områdena. Björlanda/Låssby består 

av tre delområden varav Björlanda Hovgården är det mer centrala belägna 

delområdet och berör den nordöstra del av Kvisljungeby 2:284 (se bildkarta här 

nedan). I ÖP bedöms detta delområde som lämplig första etapp att utreda.  

- Kust och landsbygd, blandad stadsbebyggelse avser förändrad markanvändning, 

övrig bebyggelse i ytterstaden. Rekommendation är att förnyelse genom 

ombyggnad och nybyggnad ska i första hand ske inom områden som kan 

försörjas med god kollektivtrafik och närhet till service. ÖP beskriver att ”Kust- 

och landsbygden består till stor del av natur- och jordbruksområden med inslag 

av spridd bebyggelse. Inom området ska natur-, kultur- och friluftsvärden värnas. 

Ny bebyggelse bör därför endast tillkomma genom enstaka 

lokaliseringsprövningar och som tillskott till befintliga bebyggelsegrupper och på 

mark som redan är ianspråktagen. Tillkommande bebyggelse bör ansluta till 

kust- och landsbygdens bebyggelsemönster.”.   

- högexploaterad kust, riksintressen 4 Kap MB. Hela området för begäran omfattas 

av riksintresse för högexploaterad kust. Göteborgs kust (och skärgård) omfattas 

av särskilda bestämmelser med hänsyn till natur- och kulturvärden i sin helhet av 

riksintresse.  

- Bronsålderssundet, riksintressen 3 Kap MB. Kulturmiljövården. 

Området redovisas i översiktsplanen som värdefullt natur- och friluftsområde. 

Ungefär halva fastighetens berörs av markanvändning kust och landsbygd. 

Området redovisas även som en särskilt värdefull kulturmiljö, där stor 

restriktivitet ska iakttas mot förändringar. Riksintresseområdet ligger inom 

bevarandeområde Björlanda i Göteborgs stads bevarandeprogram (1999). 

- Utbyggnadspotentialen för utredningsområdet har analyserats tidigare studier 

inom översiktsplanen och redovisar att kapaciteten kan vara 6 000-8 000 nya 

bostäder. Möjligheterna att bygga ut anses relativt svår att bedöma, eftersom det 

finns flera parametrar som behöver tas och vägas inom området. Befintlig 

bebyggelse samt höga natur- och kulturmiljövärden anges är det som bestämmer 

och ger ramar för framtida utbyggnad.   

Bevarande program Björlandaområdet  

Beskrivning är delvis direkt kvoterad och sammanfattad från beskrivningarna i 

Bevarandeprogram (1999):  

”Historik, före 1840. Björlanda socken var norskt-danskt område till 1658…//… Under 

1700-talets sillperiod engagerade sig många björlandabor i fisket och två sillsalterier 

anlades på Kippholmen.” I slutet av 1890-talet byggdes den första förskolan och tre 

mindre skolor. På 1930-talet började sommarstugor att byggas, särskilt från 1950-talet 

tillkom flera områden till exempel i Fåglevik, Låssby, Kvisljungeby och Kallhed.  

”1952 sammanslogs Björlanda och Torslanda till Torslanda storkommun och några år 

senare började småindustrier att etableras här men fram till 1960-talet var Björlanda en 

jordbruksbygd med cirka 100 gårdar i drift. 1960–61 påbörjades större förändringar i 

södra delen, inom Sörredsområdet. Då byggdes första delen av Volvo-Torslandaverken 

som sedan har utvidgats i flera etapper. 
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Bild, karta, bevarande program, Områdena Björlanda 77: A, 83: A omfattar en stor landsdel vid Nordre älvs 

mynning. Det sträcker sig från Kippholmen i norr till Fåglevik/Lilleby i söder. 

Fastigheten Kvisljungeby 2:284 har inga gällande plan, fastigheten är taxerad som 

”lantbruksenhet, obebyggd”.   

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:   

2021-12-14 att godkänd Översiktsplan för Göteborg, (ÖP), och antagen av 

 kommunfullmäktige 2022-05-19 

Omgivande pågående planläggning 

 

Bild, karta pågående planläggning, detaljplan vid Skra Bro (öster) med de tre mest aktuella beslutade  

positiva planbesked. 

Detaljplan för blandad bebyggelse vid Skra Bro inom stadsdelen Björlanda, 

diarienummer: 0127/20. 450 bostäder, förskola sex avdelningar och 1000 kvm 

verksamheter. Skede  granskning. Antagande 2023.  
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Positiva planbesked  

- Planbesked för bostäder och skola Kongahällavägen (Kvisljungeby 2:252) inom 

stadsdelen Björlanda. diarienummer: 0573/19. Skola 6000 kvm, bostäder 6000 

kvm, verksamheter 6600.  Startår 2021.  

- Planbesked för bostäder och verksamheter vid Skomakaregården (Kvisljungeby 

2:172) inom stadsdelen Björlanda. diarienummer: 1021/20. Startår 2024 

- Planbesked för småhus vid Gamla Lillebyvägen (Kvisljungeby 1:2) inom 

stadsdelen Björlanda. diarienummer: 0148/20. Startår 2024.  

Omgivande gällande detaljplaner 

- Detaljplan Bostäder vid Skomakaregården, Björlanda. Aktbeteckning: 1480K-II-

4330, diarienummer: 93/0863 

- Detaljplan Småhus på Lilleby höjd. Aktbeteckning: 1480K-II-4902. 

Omgivande avstyckningsplan  

- Avstyckningsplan  för del av Kvisljungeby Skomakaregård  2:4 Aktbeteckning: 

1480K-XIV-1987 

- Avstyckningsplan  för del av fastigheterna Kvisljungeby Skomakaregård 2:6 och 

2:7. Aktbeteckning: 1480K-XIV-1991 

Bedömning 

Översiktlig planering 

Förslaget går delvis i linje med översiktsplanens strategi för ytterstaden, inom kust och 

landsbygd för blandad stadsbebyggelse och det mer centrala del inom utredningsområde 

Björlanda/Låssby benämnd som Skra Bro (Hovgården). Fastigheten Kvisljungeby 2:284 

berörs av flera komplexa markanvändningar och geografiska inriktningar samt hänsyn 

och tillsyn som är överordnad en kommande lämplighetsprövning.  

 

Bildkarta visar analys av samtliga markanvändningar och inriktningar som påverkar fastigheten 

Kvisljungeby 2:284.  
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Översiktsplanen redovisar att delområde Ska Bro (Hovgården) ses som lämplig första 

etapp att utreda. Utredningsområdet kräver dock fördjupat planeringsunderlag 

(fördjupning av översiktsplanen eller program) innan utbyggnad kan aktualiseras i 

områdena. Begäran måste studeras dels inom utredningsområdet; vägnätet kompletteras i 

flera riktningar. En ny tvärförbindelse krävs troligen för att inte Kongahällavägen ska bli 

än mer belastad än vad den är idag om Björlanda/Låssby exploateras. Det lokala va-nätet 

behöver förstärkas och dimensioneras upp. I Låssby behöver även det övergripande va-

nätet förstärkas. Inom detta större sammanhang bör pågående planering och flera av de 

omgivande positiva planbeskeden inkluderas då dem berörs av samma förutsättningar och 

behov att utreda viktiga strukturella systemfrågor för angivna områden. 

Ansökan utgörs av en obebyggd fastighet inom ett större sammanhängande värdefull 

naturmark och kulturmiljö. Som värdefullt markreservat bör utbyggnadstakten ses som  

medellång och/eller lång.  

I den övergripande planering måste genomförandefrågor redovisas och avvägas så att det 

finns möjlighet att motivera exploateringsbidrag/avtal mellan staden och intressent/er. 

Trafikkontoret framför att de planerar bland annat för en övergripande trafikanalys för 

Torslanda/Björlanda med tanke på antalet planer som pågår och är under  uppstart. Men 

påpekar att staden behöver ta beslut om planeringsunderlag för Björlandaområdet på lång 

sikt för att påvisa vilka effekter det ger på infrastruktur och kommunal service. 

Trafikstrategierna har inte fullt stöd då ansökan kräver att omgivande trafik- och gång-

och cykelnät byggs ut och att kollektivtrafik förstärks för de aktuella planläggningarna 

om förslaget i begäran kan komma tillstånd. Bedömning att förslaget inte går i linje med 

målen och strategierna i stadens miljö- och klimatprogram berör på att småhusbebyggelse 

i ytterstaden alstrar mycket trafik och risk finns för ökade koldioxidutsläpp om ingen 

utbyggnad av kollektivtrafik sker inom stadsdelen. Samma gäller för översiktsplanens 

miljömål som man anses att de motarbetas med föreslagen bebyggelse:  "För att lyckas 

minska trafiken behöver vi tillgodose att närmiljön tillfredsställer flera av invånarnas 

behov", "det motoriserade vägtrafikarbetet i Göteborg ska minska med 25 % från 2020 

till 2030".  

Park och naturförvaltningen bedömer att ansökan varken stödjer eller redogör för parker 

och de mindre lekplatser som finns är det svårt att nu tolka hur tillgängliga de är för 

allmänheten. Inom området  råder brist på bostadsnära park och en stadsdelspark, dessa 

behöver kompletteras. Enligt stadens Grönplan, Stadens Miljö- och klimatprogram och 

Göteborgs stads översiktsplan ska alla boende och verksamma ha tillgång till en 

bostadsnära park (minst 0,2 hektar stor) inom 300 meter. Grönplanen och översiktsplanen 

anger även att boende och verksamma ska ha tillgång till en stadsdelspark (minst 2 hektar 

stor) inom 1000 meter.  

Stadsmiljö (el Bebyggd miljö, Naturmiljö) 

Begäran omfattar ett område på cirka 14 750 inom delar av Kvisljungeby 2:284, med en 

total area på 24 0831kvm. Förslaget gör anspråk på cirka 61% av obebyggt naturområde 

koncentrerat till den östra delen av fastigheten. Fastigheten är del av en större 

sammanhängande naturmark inom värdefull kulturmiljö och del av riksintresset gör 

fastigheten unikt på det sättet.  
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Området karakteriseras av ett bergsparti som ligger avlång i mitten av fastigheten, i nord-

sydlig riktning, terrängen har på visa ställen stora nivåskillnader. Ingen bebyggelse 

föreslås i fastighetens sydvästra del som utgör en del av Bronsåldersundet. Området är 

utpekat som värdefull natur- och friluftsområden, särskilt värdefull kulturmiljö med areell 

näring, omfattas av strandskydd enligt Miljöbalken. Hela området används idag för 

friluftsliv och idrottspark med en 2 kilometer motionsslinga, Zenith-slingan, som löper 

runt hela Kvisljungeby 2:284 inom allmän plats. Slingan är del av idrottsområdet 

Hovgårdsvallen (fotbollsplan) och Zenithgården. Två telemaster finns ungefär i mitten av 

fastighetens södra del.  

Bild 2 Intressentens skissförslag inom del av Kvisljungeby 2:284. angöring kan göras (med rättighet enl. 

sökande) över Kvisljungeby 2:106, Hovgårdsvallen ligger i öster med anslutning till Kongahällavägen.   

Samlad bebyggelse i form av småhus/villor (avstyckningsplan och två mindre 

detaljplaner) finns inom områdena norr och söder om aktuell fastighet. Gatustrukturen 

består av matargatorna Skomakaregården i norr och i söder grenar sig Gamla 

Lillebyvägen med ytterligare två mindre gator som följer höjderna. Samtliga på 

kvartersmark och sköts som gemensamhetsanläggningar.  

Föreslagen bebyggelsestruktur är placerad längs en långs slinga som medför att stort 

anspråk på den obebyggda naturmarken. Trafikmatning och infart sker från norr över 

Kvisljungeby 2:106 (befintligt servitut), kommunalägd mark. Matargatan föreslås knyta 

an till planerad rondell inom trafiklösningen framtagen i den pågående detaljplan i Skra 

Bro (etapp 3).  Föreslagets bebyggelse och nytt gatunät ställer höga krav på 

tillgänglighetsanspassning. Upplägget beskrivs som ett sätt att minska sprängning men 

det finns svårigheter att lägga ut bebyggelse på detta sätt som kommer att innebära 

omfattande sprängningar och anläggningsåtgärder om bebyggelse och stråk ska anpassas 

varsamt till marken.  
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Att ansluta till planerad rondellen och trafiklösningen vid Kongahällavägen, inom 

detaljplan för Skra Bro etapp III, är inte möjligt eftersom i denna trafiklösning avser 

endast gång-och cykeltrafik, Befintlig anslutning till gatan Skomakaregården i väster 

stängs av för fordonstrafik, ny anslutning til Kongahällagatan sker i norr från Kronängen. 

Att anslutning av ytterligare trafikrörelser kräver ny trafikstruktur inom delarna i norr 

som berör villabebyggelsen. Omdaning av dessa stadsmiljöer behöver i så fall till 

trafiksäkravägar gående och cyklister. Gatorna dryftas och sköts idag som 

gemensamhetsanläggningar till största del. En övergång av kommunal 

huvudmannaskapet, allmän plats, bör övervägas i sådana fall för att säkerställa 

trafiksäkerhet, god mobilitet och på sikt stärka möjlighet för kollektivtrafik.  

Förslaget så som det redovisas innebär stor negativ påverkan inom hela föreslagna 

området eftersom sprängning är oundvikligt så som strukturen är lagd. Samma gäller för 

gatunätet om det ska anpassas så att den blir tillgängligt och integreras till omgivande 

gatunät inom en relativ kuperad terräng. Bebyggelsen anläggs som en trädstruktur och 

riskerar att skapa en isolerad enklav på höjderna av bergspartier med stark bilberoende. 

Att föra in trafik/matargata parallellt med motionsslingan påverkar den biologiska 

mångfalden och förtar kvalitativa sociala aspekter inom naturmarken. Strukturen kan 

underbygga att minska att människor upplever att de kan röra sig i området då området 

ligger avskilt och kan uppfattas inte så åtkomligt.  Risk finns också att allmänhetens 

tillgänglighet till denna  idag öppna naturliga park skulle minska så som gatunätet är 

redovisat med gator troligen inom kvartersmark.  Det är viktigt att gränssnitt och möten 

med de allmänna stråk/tillgänglighet och naturmark allmänna förblir tydligt. Förslag att 

ansluta områdets rekreationsstråk till den anspråk  på den allmänna motionsslingan 

bedömds som tveksamt.  

Även om det idag inte finns bebyggelse inom fastigheten tillhör område till Björlandas 

kulturmiljö med flera dokumenterade fornlämningar från tidigare bosättningar från järn- 

och bronsåldern i sluttningarna. Hela område ingår inom stadens Bevarande program (se 

karta och beskrivning nedan). På grund av detta är rekommendationerna att ny 

bebyggelse ska ske restriktiv.  

Sett till hela förslagna ansökans exploatering bedöms att ny struktur kan vara möjligt men 

inom ett begränsat område i sluttningarna österut. Detta med stor reservation att 

omfattningen och lokaliseringen ska föregås av den övergripande studien för 

                          



 

Förprövningsrapport 12 (31) 

Planbesked för bostäder och förskola vid Skomakaregården (Kvisljungeby 2:284) inom 
stadsdelen Björlandanamn, diarienummer 0394/22 

 

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2022-11-21 

utredningsområdet. Begränsning av ytor grundar sig i kulturförvaltningens bedömningar 

att även de bergsområden som definierar norra delen av det sund som delade Hisingen 

under förhistorisk tid finns inom riksintressens påverkansområde. Ansökans 

bebyggelsestruktur skulle komma att avsevärt försvåra förståelsen av landskapet, 

bergskanterna med dalgången, och de västra delar kommer nära riksintresseområdet 

Bronsåldersundet.  

Park och naturförvaltningen framhåller att del av ansökan ingår i områdets stadsdelvis 

grönplan för Västra Hisingen och påverkar Hisingens gröna kulturlandskapskil. Ansökans 

området berör naturvärden, och möjlighet för rekreation och friluftsliv behöver studeras 

vidare och säkerställas i förhållande till ny bebyggelsestruktur. Brist på bostadsnära park 

måste säkerställas samt naturvärdesinventering avseende ekologiska värden behöver tas 

fram tidigt i planprocessen och ligga till grund för fortsatt planarbete. Detta för att 

säkerställa att inga ekologiska värden försvinner eller påverkas negativt av planen utan att 

kunna kompenseras för. Bedömningen bör ta in hela Kvisljungeby 2:284 för att avväga 

omfattning av framtida exploatering och säkerställa att värdefull kulturmiljö och 

naturvärden exploateras enlig stadens rekommendationer.   

Övrig service, funktioner och resurser förväntas komma till vid Skra Bro, som är en 

knutpunkt längs Björlandavägen/Kongahällavägen, här planerar Göteborg Stad för en 

större sammanhängande stadsutveckling. Annars är service utspridd inom denna del av 

Björlanda. I nära anslutning till ansökans finns Hovgårdsvallens verksamheter, som till 

stor del nyttjas av barn och unga.  Närmaste förskola finns cirka 1,0 km från ansökans 

anslutningspunkt.   

Ansökan innehåller en förskola med 8 avdelningar inom kommunägd mark. Detta har 

tagits bort från bedömningen på exploatörens begäran eftersom man saknade medgivande 

från Fastighetskontoret.  

Stort behov av förskoleplatser och behov grundskoleplatser kvarstår inom Björlanda. 

Behovet bedöms måste uppfyllas om de planerade bostäderna för de beslutade positiva 

planbeskeden ska kunna komma till stånd. Lokalisering av enheter för förskolor och öka 

kapacitet av grundskoleplatser pekas ut av flera yttrande instanser att det måste prioriteras 

om pågående planläggning kan komma till.   

Sociala förutsättningarna  

Björlanda är en stadsdel med stor lantlig prägel och bebyggelse med stor andel småhus 

omges av jordbruksmiljöer samt kulturmiljö. Stadsdelen har högt bilinnehav.  

Socialförvaltningen Hisingen anser att det ansökans tillskott av främst småhus bidrar inte 

till en större blandning av bostäder i området då i dagsläge utgörs cirka 86% av 

bostadsbebyggelsen av småhus, medan cirka 6% består av hyresrätter. Boendeformen 

som efterfrågas i Björlanda är lägenheter, både bostadsrätter men främst hyresrätter. Unga 

och äldre berörs mest av dagens bostadssituation. Fler hyresrätter i detta område, liksom 

mindre bostäder, skulle öka tillgängligheten till den lokala bostadsmarknaden för fler och 

möjliggöra kvarboende i området oavsett skede i livet och behov av bostadstyp.  

Utifrån ett socialt perspektiv pekar förvaltningen på behov att utreda: skola och förskola – 

genererat och befintligt. trygga och säkra skolvägar i form av gång- och cykelkopplingar 
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inom området, mellan områden och över Kongahällavägen som är barriärminskande. 

Åtgärder kopplat till Kongahällavägen bör därför studeras. Likaså hur naturområdet, 

motionsslingan och Hovgårdsvallen nyttjas, flöden och användare. Lokal service, såsom 

dagligvaruhandel, apotek, vårdcentral med mera. Möjlighet att påverka upplåtelseformer 

och bostadsstorlekar för grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Samt 

genomföra sociala konsekvensanalyser, SKA/BKA.  

Sociala komplexitetsnivå för ansökan anges på en nivå 3 men för en övergripande 

planeringsstudie som bedömer området i ett större helhet bedömer stadsbyggnadskontoret 

att sociala komplexitetsnivå bör vara nivå 4 då stora delar påverkar är allmän plats med 

höga värden, flera av de övergripande systemfrågorna som måste lösas påverkar  

komplexa markanvändningsområden och flera  fokus-och intressegrupper berörs.  

Naturmiljö  

Hela fastigheten Kvisljungeby 2:284 utgörs av skogbeklädda berg i dagen med höga 

naturvärden. Närliggande naturområdena ägs av staden men är inte planlagda som allmän 

plats. I stadsdelvis grönplan för Västra Hisingen pekas en del av planområdet ut som en 

del av Hisingens gröna kulturlandskapskil.  

Osbäcken i den nordvästra delen av området rinner ut i Nordre älvs fjord som till stora 

delar är ett Natura 2000-område (habitat och fågeldirektivet) och naturreservat. Osbäcken 

är klassad i VISS (VattenInformationsSystem Sverige, länsstyrelserna och Havs och 

vattenmyndigheten).  

Ansökan föreslår ingen bebyggelse inom de västra delarna av Kvisljungeby 2:284 men 

förslaget gör anspråk på mer än hälften av fastigheten och gatan som bebyggelsen samlas 

kring ringar in ett stort område som kan ha större områdespåverkan på de ekologiska 

värden. Stor del av de västra delarna av föreslagen bebyggelsen anses inte lämpliga för 

bebyggelse men behöver utredas närmare i kommande studie.   

Friytor  

Park och Natur noterar att föreslagen exploatering redovisar inga allmänna offentliga 

friytor (allmänna platser) och att området ligger inom bristområde för bostadsnära park 

samt stadsdelspark (Grönplan). Användningen och besök av den befintliga 

motionsslingan rekommenderas att undersökas i kommande studie.  I ansökan finns en 

rekreationsslinga som följer delvis den föreslagna matargatan in i området. Slingan 

utformas med utvikningar med ytor för lekplatser, utegym och andra aktiviteter och 

kopplas til befintliga motionsslingan och Zenith gården i öster och till villaområdet i norr.   

Förslagen karaktär av enklav som bredder ut sig över berget och har påverkan även den 

på de allmänna platserna. Omfattningen går inte att utläsa utifrån illustrationsplanen men 

på vissa delar kommer föreslagen bebyggelsen nära motionsslingan och kan riskera att 

den allmänna öppna naturkaraktären minskas. En starkare påverkan görs av matargatan 

som omringas den befintliga kulturstigen inom områdes av och innebär stor negativ 

påverkan på rörelsemönster och tillgängligheten samt verka barriärskapande element för 

allmänheten. Avvägning mot pågående markanvändning kvarstår framför allt vad gäller i 

det här fallet de rekreationsanläggningar och naturvärden som redan finns på plats.   
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Bild schematisk illustration över förslaget och landskapet  

Förslaget med sin lokalisering  har brist på både lekplatser och en områdeslekplats. För 

att förslaget ska överensstämma med målvärden i stadens grönplan och översiktsplanen 

anser park och natur att området behöver kompletteras med en bostadsnära park om minst 

0,2 hektar. Enligt park- och naturförvaltningens riktlinje för lekplatser (2019) ska alla nå 

en områdeslekplats inom 500 meter från bostaden, samt en stadsdelslekplats inom 1000 

meter från bostaden.  

Kulturmiljö fornlämningar  

Området och hela Kvisljungeby 2:284 ligger inom riksintresse för hög exploaterad kust, 

områdena och landskapet ansluter till Bronsålderssundet med spår från förhistorisk tid. 

Björlandaområdet bedöms som mycket rikt på lämningar från både sten-, brons- och 

järnålder. Området innehåller ett 60-tal fornlämningar i form av rösen, stensättningar, 

tomtningar och boplatser som tillsammans med kulturlandskapet utgör en mycket 

värdefull miljö.   

Bronsålderssundet –Bremsegården, Annexegården är en del av det sund som sträckte sig 

tvärs igenom Hisingen under bronsåldern.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Röd markering inom fastigheten Stensättning Blå ”möjlig fornlämning”  

Inom riksintresseområdet finns en iordningställd skyltad natur- och kulturstig som 

passerar ett stort antal fornlämningar i form av rösen, stensättningar och boplatser. Det är 

ett populärt område att promenera i. 
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Bild, karta över fornlämningar och natur- och kulturstig som passerar ett stort antal fornlämningar. 

Kartunderlag, Fornsök, Riksantikvarieämbetet. Gråstreckat område visar Kvisljungebyg 2:284 ungefärliga 

sträckning inom kulturmiljön.  

Kommunal service  

Service 

De olika resurserna är utspridda, skolor, förskola finns i norra delar. Sportanläggningen. 

Hovgårdsvallen Zenitgårdens anläggning med fotbollsplaner (en 11-spels gräsplan som 

kan bokas av alla) ligger i väster direkt anslutning till ansökan. Övrig service ligger 

utspridd norr om planområdet med idrottshall, mataffär, pizzeria och fiskebod. Inom Skra 

Bro etapp 1 centrumverksamheter har det uppförts ett äldreboende.  

I dagsläget är det brist på förskoleplatser och grundskoleplatser inom delområdet som 

berör pågående utbyggnad och positiva planbesked. Stadsledningskontoret redovisar att i 

dagsläge finn det ett högt tryck på förskoleplatser och grundskoleplatser där ordinarie 

verksamhet delvis måste bedrivas i provisoriska lokaler med tidsbegränsade bygglov. Den 

övergripande bedömning kring förskolefrågan, i samband med att skulle förutsätta att en 

utökning med 118 bostäder skulle komma till, är dem tillsammans med angränsande 

beslutade detaljplanerna och tillsammans med närliggande planansökningar skapar ett 

tillskott på över 2 000 nya bostäder. En förskola med 8 avdelningar behövs men att sörja 

för nuvarande behov kvarstår.  

Översiktsplanen redovisar att i tidigare studier visar att den totala utbyggnadspotentialen 

kan vara 6 000-8 000 nya bostäder. Potentialen är dock relativt svår att bedöma, eftersom 

det finns flera hänsyn som behöver tas i området. 
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Bild, karta över befintliga förskolor och grundskolor. Närmaste resurs ligger i norra delen cirka xx meter 

från ansökans läge. 

Föreslagen förskola 

Begäran innehöll förslag på en förskola inom kommunalägd mark som dock har uteslutits 

från bedömningen på begäran av intressenten eftersom medgivande saknades. 

Stadsledningskontoret har ändå granskat denna lokalisering och kapacitet sett till ett 

större område. Bedömningen är att tomten inte anses vara ändamålsenlig för tänkt 

verksamhet på grund av sin utformning och läge. Placering är problematisk med tanke på 

platsens topografi där de stora höjdskillnaderna inom ytan gör det komplicerat att lösa 

nödvändig tillgänglighet. Ytan i ansökan ansågs ändå vara rimlig dimensionerad och 

uppfyller nästan kraven för de utpekade 8 avdelningarna.    

Trafik och parkering 

Förslaget är beläget väster om Kongahällavägen och nås via Gamla Sörredsvägen i norr 

och av Gamla Lillebyvägen i vissa delar i söder. Kongahällavägen och Björlandavägen är 

huvudgatorna som ingår som en del i stadens större trafiksystem. Övergripande cykel-

gångnät löper längs med Kongahällavägen, cirka xx m från området Cykelnätet löper 

längs Kongahällavägen samt på Björlandavägen. Pendlingstiden med cykel från 

fastigheten Kvisljungeby till Backaplan är cirka 30 minuter. Till Centralstationen är 

pendlingstiden med cykel mellan 40 och 45 minuter.   

Kongahällavägen trafikeras även av kollektivtrafik och för möjligheterna för mobilitet 

gällande kollektivtrafik bedöms generellt som goda. Närmaste busshållplats är Gamla 

Lillebyvägen. En större kollektivtrafikknutpunkt byggs inom Skra Bro här finns 

pendelparkering. Hållplatsen trafikeras av linje 22, linje 36 och Svart express (Vallhamra 

- City – Amhult). Kollektivtrafik planeras att stärkas och byggas ut i samband med 

etapperna I-III för Skra bro.   

 Bild, Karta över kollektivtrafik med busshållplatser och omgivande 

vägar. 
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Området har ingen utbyggd trafikstruktur eller gång-och cykelnät. I ansökan redovisas 

inte allmänna ytor för dessa strukturer.  

Markförhållanden, geoteknik   

Inom området är det relativt kuperad och utgörs framför allt av berg i dagen. Det 

förekommer även mindre områden där berget överlagras av postglacial sand. 

I förprövningar utförs en förenklad geoteknisk kartavläsning. Bedömningen är baserat på 

den förenklade kartavläsningen som stadsbyggnadskontorets geotekniker utfört. Om 

detaljplanen startas behövs inför lämplighetsprövningen att: 

- komplett kartavläsning inför startmötet.  

- Bergteknisk utredning enligt SBK:s kravspecifikation. Handlingen ska innehålla 

en beskrivning av markförhållandena, dvs även jordförhållandena där det 

förekommer, bedömning av risk för blocknedfall samt åtgärdsförslag om risk 

finns, risk för omgivningspåverkan och grundläggningsförslag.  

Inga geotekniska hinder förekommer för att ge ett positivt planbesked för bostäder och 

förskola vid Skomakaregården. Området berörs inte heller av någon hemlig underjordisk 

anläggning. 

Teknisk försörjning  

VA  

Områden i anslutning till ansökans område är försörjt med allmänna VA-ledningar, se 

figur 1. I dagsläget är dricks- och spillvattenkapacitet väldigt begränsat.  

Befintliga ledningar runt ansökans område ligger inom Kretslopp och vattens högzon för 

dricksvatten vilket medför att dricksvattenkapaciteten kan vara begränsad. Kapacitet 

behöver utredas i ett större sammanhang (se övriga systemfrågor). Kretslopp och vatten 

informerar att de behöver underrättas för att se över anslutningsmöjlighet.  

 

Figur 1. Allmänna VA-ledningar i anslutning till området. Aktuell fastighet rödstreckad. (Urklipp VA-banken)  
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Dagvatten och skyfall  

Se Figur 2. Maximalt vattendjup vid klimatanpassat 100-årsregn. (Urklipp Go:Kart). Aktuellt område blått.  

Dagvatten  

Recipienten för dagvattnet från området är Låsbybäcken samt Osbäcken med en 

vattendelare i nordöstra delen av ansökans område. Osbäcken i väster rinner ut i Nordre 

älvs fjord som till stora delar är ett Natura 2000-område (habitat och fågeldirektivet) och 

naturreservat. Osbäcken är klassad i VISS. Bäcken är inte skyddad mer än att den är 

klassificerad som ”känslig” enligt Göteborgs Stad och den rinner inte genom några 

skyddade områden enligt Naturvårdsverkets kartverktyg ”skyddad natur”. Låsbybäcken är 

inte klassade i VISS. Området består idag av naturmark vilket innebär att ytor för rening 

för att uppnå miljökvalitetsnormer kan komma att behövas beroende på 

exploateringsgrad. Frågan om avvattning behöver hanteras vid eventuell kommande 

samordnad planering. För ansökans område anger Kretslopp&Vatten att området troligen 

avvattnas via markavvattningsföreslag i Låssby med flera    

Ansökan går inte på de utpekade områden men föreslagen exploateringen är glest och 

utspridd och skulle utgöra indirekt påverkan på ännu större än det som avses bebyggas.  

 

Skyfall 

Vid ett klimatanpassat 100-årsregn (skyfall) påverkas området såsom det framgår ur figur 

2. Vatten ansamlas endast i en begränsad del av det nordvästra delen av fastigheten då 

den är relativt kuperad. Det kommer dock behöva säkerställas att exploatering inte 

påverkar omkringliggande bebyggelse och vägnät negativt ur ett skyfallsperspektiv.  

El och tele, 

Göteborgs Energi bedömer att förslaget tillkommer i en redan högt ansatt el-nät. Inom 

ansökans område skulle det behövas kompensera för en ny nätstation (E-område) om 

föreslagen exploateringen skulle försörjas.  
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El-nätet inom ett större område bedöms vara relativt högt belastat och anses inte klara av 

att ansluta alla områden som finns inom pågående planeringen (detaljplaner och 

planbesked) kring Skra Bro. Bolaget redogör att långt gångna finns på förstärkningar 

dock påpekas att koppling mot den nya elnätstationen vid Säve flygfält måste 

genomföras. Göteborg Energi anser att den tilltänkta GC-banan längs Kongahällavägen 

bör ha hög prioritet för att möjliggöra ytterligare exploatering vid Skra Bro.  

Fjärrvärme, fjärrkyla 

Finns ingen utbyggd fjärrvärme eller fjärrkyla för området.  

Avfall 

Kretslopp och vatten har inga synpunkter gällande avfall som skulle förhindra ett positivt 

planbesked. Sopbilar behöver dock kunna nå samtliga bostäder alternativt att 

gemensamma ytor skapas hämtning av avfall i anslutning till vägar där sopbilar kan köra 

och plats finns för dem att stanna. Vägarnas utformning (ex vägbredder och gatustruktur) 

viktig för sopbilarnas möjlighet att ta sig fram.  

Det är inte möjligt att bedöma ansökans struktur för avfall då det inte framgår av förslaget 

hur man ser på möjligheterna att skapa hållbar avfallshantering. Terrängen har stora 

lutningar och vägarna ställer höga krav på utformning avseende denna uppställningsyta 

och tillgänglighet.  

Bullermiljö 

Bullersituationen inom planområdet inför planläggning anses vara lämplig. En 

platsbedömning ska ändå göras då det anges att småhus genererar fler bilrörelser.  

Luftmiljö 

Risken för att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids bedömas inte överskridas. En 

platsbedömning ska ändå göras enligt stadens rutiner. 

Miljö- och hälsoaspekter   

Hur miljökvalitetsnormer påverkas av behöver utredas inom ramen för 

utredningsområden och det bedöms preliminärt att det finns svårigheter att placera 

bebyggelse som det föreslås bredda ut sig inom naturmarken.  

Ansökan bedöms preliminärt föranleda betydande miljöpåverkan i den omfattning och 

utbredning som det redovisas i förslaget då risk finns att påverkan sker på värdefull natur 

och kulturmiljö. En strategisk miljöbedömning kan därför komma att krävas. 

Ställningstagande till om en miljöbedömning ska göras eller inte, undersöks i planarbetet 

enligt 6 kap. miljöbalken. 

I det fortsatte planarbete kommer det att behöva därför behöva stämmas av mot 

miljömålen i stadens Miljö- och klimatprogram som är det övergripande styrande 

dokumentet för arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbarutveckling i 

Göteborgs Stad. Programmet innehåller miljömål för naturen, klimatet och människan. 
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Målbilden för programmet är att Göteborg ska ställa om till en ekologiskt hållbar stad till 

2030.  

Samband, beroenden och prioriteringsgrund  

Ansökan är starkt beroende att utredas inom en samlad och övergripande studie inom 

översiktsplanens utpekade utredningsområdet för Björlanda/Låssby tillsammans med 

pågående och planerade planläggning.  

De många samband, viktiga strukturella kopplingar samt beroenden i ansökan sett till 

omgivande planläggning, detaljplaner och ett antal positiva planbesked, med en samlas 

innehåller av cirka 2000 bostäder (bedömning av stadsledningskontoret). Beroenden finns 

mellan de kommunala intressena, regionala aktörer till exempel kopplad till 

kollektivtrafiken samt de privata, exploatören/er.   

Områdets komplexa förutsättningar och känslighet pekar  starkt på att området som ska 

studeras vidare behöver minskas. Mer specifikt gällande omfattning som skulle anges 

behöver utvärderas och granskas inom en överordnad strukturstudien (översiktsplanens 

rekommendationer) tillsammans med behövliga utredningar bland annat 

naturvärdesinventering och kulturmiljöaspekterna. 

Att samordna en förstudie för ett större sammanhängande område är beroenden att staden 

resurser ger preferens åt att samordna och genomföra strukturella systemfrågorna. Många 

av dem är beroende av genomförandestudier (exploateringsbidrag/finansiering av 

utbyggnad av allmän  plats). Vilket också skapar beroende på när i tid aktuell 

planansökan kan startas då den berörs av flera viktiga planeringsunderlag som kommer 

att ange inriktningen för områdets utveckling. Startplan och år för aktuell ansökan är 

beroende att en förstudie/program kan påbörjas.  

Ansökans förslag för småhusbebyggelse har starka samband och beroende till:  

- åtgärderna för trafikföring inom etapp II Skara Bro.   

- Planstart av positivt planbesked för bostäder och skola Kongahällavägen 

Kvisljungeby 2:252, diarienummer: 0573/19, sydväst om ansökans område 

innehåller skola 6000 kvm. Planbeskedet innehåller även 6000 kvm bostäder 

respektive cirka  6600 kvm verksamheter. Planen har varit ospecificerad inom 

startplan 2019 men framflyttad startår 2021. Planen är bedöms som tämligen 

viktig. Ej heller har kommunal mark för skoltomt för skola löst än inom denna 

plan. Trafikkontoret har även här lämnat synpunkter om anslutningar till 

Björlandavägen.  

- Planbesked för bostäder och verksamheter vid Skomakaregården Kvisljungeby 

2:172 med 180 bostäder, flerbostadshus och småhus. Skolfrågan pekas även ut i 

denna plan som svåraste frågan utöver jordbruksmarken. Det pågår förhandling 

med Framtiden AB angående tomten för skola men i nuläget finns ingen lösning 

och bedöms som en knäckfråga och utbyggnad av byggnätet som anges ha behov 

av exploateringsbidrag om staden önskar bygga ut det. Inom denna planbesked är 

inrådan att staden bör vänta på utbyggnadsplaneringen. 

 

- Positivt Planbesked för småhus vid Gamla Lillebyvägen, Kvisljungeby 1:2, 

diarienummer: 0148/20 (2021-08-03). Startår 2024. I beslutet anges även här att 

trafiksituationen är en viktig fråga och behöver ses över. Trafikkontoret anser att 



 

Förprövningsrapport 21 (31) 

Planbesked för bostäder och förskola vid Skomakaregården (Kvisljungeby 2:284) inom 
stadsdelen Björlandanamn, diarienummer 0394/22 

 

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2022-11-21 

trafiksystemets kapacitet i stadsdelen behöver lösas en förstudie eller liknande 

behöver göras. Trafikanalys i Björlanda planeras av Trafikkontoret (ingen 

tidsangivelse då) Fastighetskontoret påpekade att behov av förskola/skola måste  

lösas först om detaljplanen skulle startas förrän. i samband med detta beslut 

redogörs att det pågår ett arbete om att tillgodose förskole-och skolplatser och det 

måste bli klart innan detaljplan startar. 

Slutsats 

Sammanfattning och slutsats 

Viktigaste knäckfrågor att rikta till vid en kommande lämplighetsprövning är att en ta 

fram planeringsunderlag inom ett större övergripande sammanhang.  

Förslaget går delvis i linje med ÖP, ytterstaden, inom kust och landsbygd inom 

utredningsområde, Björlanda/Låssby, blandad stadsbebyggelse. Sammantaget är 

översiktsplanens rekommendationer att ansökan måste ses inom ett större övergripande  

område och hantera flera större systemfrågor bland annat vägnätet och kollektivtrafik 

innan detaljplanering kan bli aktuellt. Fastighet Kvisljungeby 2:284, berörs av Skra Bro 

(Hovgården) ett av de tre delområden inom utredningsområde, Björlanda/Låssby 

utpekade i översiktsplanen och som anses vara lämplig för en första utredningsetapp. 

Kvisljungeby 2:284 behöver bedömas tillsammans med utredningsområdet och övriga 

pågående planer i området. Tillsammans med de strukturerande systemfrågorna och 

rekommendationerna enlig översiktsplanen, måste även service i form av kommunal 

service tillgodoser, skapa allmän plats för gång-cykel och trafiknätet, bostadsnära park 

och lekplatser. Bostadsnära park och lekplatser behöver därmed säkerställas inom en 

övergripande struktur inom rimligt avstånd från bostäderna som planeras. 

Exploateringsekonomin och samhällbyggnadsekonom måste bedömas med fördel inom 

den övergripande studie 

Både Skol- och förskoleplatser behöver säkras för att projektet ska kunna genomföras. 

Tillsammans med de strukturerande systemfrågorna och rekommendationerna enlig 

översiktsplanen, måste även service i form av kommunal service tillgodoser, skapa 

allmän plats för gång-cykel och trafiknätet, bostadsnära park och lekplatser. Bostadsnära 

park och lekplatser behöver därmed säkerställas inom en övergripande struktur inom 

rimligt avstånd från bostäderna som planeras. 

Exploateringsekonomin och samhällbyggnadsekonom måste bedömas med fördel inom 

den övergripande studie 

Gällande den specifika begärans förslag anses att det i sin helhet inte är lämplig 

exploatering. Kontoret anser att området bör begränsas och en hel ny struktur studeras i 

områdena i öster, norra och södra sluttningar, inom fastigheten för Kvisljungeby 2:284. 

Men en ny struktur ska invänta den översiktliga studiens utvärderingar, avvägningar av 

natur- och kulturvärden mm för hur avgränsning för ett planområde. Planarbetet ska 

beakta  naturvärden och de befintliga möjlighet för rekreation och friluftsliv som finns 

idag samt studeras vidare och säkerställas i förhållande till ny bebyggelsestruktur. 

Kulturförvaltningen avstyrker begäran om planbesked för hela fastigheten och utpekat 

område.  
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Begäran om planbesked kräver flera överväganden som ligger på en övergripande nivå 

och konsekvenser och bedömning om projektet är realistiskt att genomföra är komplexa 

att det finns stor risk att genomförande frågor är större än den möjlighet att exploatera.  

Förslaget innehåller en förskola med åtta avselningar med kapacitet för 114 

förskoleplatser inom kommunägd mark. Sökande saknar medgivande från FK/FN och har 

valt att utesluta den från ansökan. Förskolan förutsättningar kommer ingår därför inte i 

den fortsatta bedömningen av ansökan.  

Detaljplanarbete   

Vid ett kommande planarbete ska nuvarande ansökans området begränsas med hänsyn till 

föreslagen övergripande studiens för system-och strukturfrågor. Det ska ligga som grund 

för att avväga inriktning detta markreservat ska utvecklas på. Kvisljungeby 2:284 bör ses 

i sin helhet och utredningsområdet bedömningar bör ange inriktningen för  resterandes 

områdens markanvändning.   

Gatunätet och gångnätet är viktiga aspekter för att integrera bostadsområdena till 

kollektivtrafik och andra resurser, Kongahällavägens som ett av huvudstråken kräver god 

utformning för att minska aspekter av barriärminskande led.   

Viktiga frågeställningar inför kommande detaljplan och villkor för att planläggning ska 

påbörjas:  

För en utbyggnad inom utredningsområde Björlanda/Låssby behöver tas fram för de  

övergripande strukturella systemfrågorna utredas och klarläggas.  

Exploateringsbidrag kan komma att tas ut vid en senare detaljplaneläggning. 

Tillkommande behov av skolplatser behöver täckas men detta kan behöva ske utanför 

ansökans område (jmf pågående arbete för att möjliggöra en ny skola i Kvisljungeby).  

För att säkerställa barnperspektivet, de sociala aspekterna och inverkan på barnens 

livsmiljöer (fysiska och psykiska hälsa) ska de garanteras miljöer med god tillgänglighet 

Stråk med god gestaltning och trafiksäkerhet behöver byggas ut för att ge barnen 

rörelsefrihet och god tillgång till kollektivtrafik.  

Stadsdelens offentliga rum ska bidra till att skapa en nära sammanhållen stad. Nya 

tilläggen i gatu- och gångnätet ska bidra med välintegrerade stråk och säkra skolvägar.  

Zenith-slingan motionsområde ska fortsättningsvis vara resurs oberoende av ett 

kommande bostadsområde.  

Särskilda utredningsbehov här: 

• Övergripande strukturanalys för delområden inom utredningsområdet för 

Låssby, Björlanda, det mer centralt ett område kring Skra Bro (Hovgården). 

strukturstudie som ligger till grund för all vidare bedömning av områdets 

omfattning för exploatering. 

• En översiktlig naturvärdesinventering avseende biologiska och ekologiska 

värden behöver tas fram tidigt i planprocessen och ligga till grund för fortsatt 

planarbete och ligga till grund för kompensationsåtgärder och arbetet med 

grönytefaktor.  

• Kulturmiljöinventering och landskapsanalys.  
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• Förstudien rekommenderas att analyseras med Stadsformsmodeller/Space 

syntaxanalys - analys av befintliga stråk, gång och trafik, som underlag till 

trafik-och utformningsförslaget. 

• Sociala konsekvensanalyser (SKA) och barnkonsekvensanalyser (BKA). Inom 

planarbetet och i samarbete med socialförvaltningen bedöms vilka verktyg 

som kan användas för en framgångsrik planprocess.  

• Parkeringsutredning och mobilitetsutredning - analys av förutsättningarna för 

att anordna trafik och parkering. 

• Geoteknisk utredning - undersökning av de geotekniska förutsättningarna. 

• Dagvatten- och skyfallsutredning - analys av förutsättningarna för att anordna 

vatten och avlopp.   

• Miljömål. I det kommande planläggningen behöver planförslaget stämmas av 

mot miljömålen i stadens Miljö- och klimatprogram som är det övergripande 

styrande dokumentet för arbetet inom den ekologiska dimensionen av hållbar 

utveckling i Göteborgs Stad. Målbilden för programmet är att Göteborg ska 

ställa om till en ekologiskt hållbar stad till 2030.   

 

Knäckfrågor som har identifierats i bedömningen   

• Potentiella intressekonflikter mellan förvaltningar har inte identifierats än men 

avvägningar utbyggnad av offentlig plats som utbyggnad av allmän plats 

(gatunät och parkstruktur) och genomförande ekonomi kan vara skapa tvister 

vid avvägningar.  

• Sociala knäckfrågor som att minska hinder för barnens säkra rörlighet och 

tillskapa allmän plats, bostadsnära park och lekplatser. 

• Tillgodose kapacitet för grundskoleplatser och förskoleplatser 

• Anspråkstagande av naturmark, motionsområde, ändrad landskapsbild och 

ökade trafikflöden som kan ge upphov att boende i omgivande bebyggelse 

ifrågasätter hur det påverkar deras närmiljö. 

• Ekonomi för planarbetet, planen utförs med kommunala medel och genom nya 

timbaserade plantaxa.  

Inkomna yttranden 

Ärendet har sänts till Göteborg Energi AB, Fastighetskontoret, Kretslopp och vatten, 

Kulturförvaltningen, Lokalsekretariatet, SBK Geotekniker, SDF Hisingen, 

Räddningstjänsten, stadsledningskontoret, trafikkontoret för eventuellt yttrande. Följande 

yttranden har inkommit:  

Följande yttranden har inkommit:  

Fastighetskontoret 

Ärendet behandlat på operativt möte enhet Norr. FK är positiva till åtgärden men det är 

viktigt att aktuell aktör är medveten om att exploateringsbidrag kan komma att tas ut. För 

att exploateringen ska kunna genomföras krävs att det på exploatörens mark inom det 

aktuella området tillskapas en förskola med tillhörande utemiljö (jmf 

stadsledningskontorets bedömning av behov). Tillkommande behov av Skolplatser 

behöver täckas men detta behöver ske utanför området (jmf pågående arbete för att 

möjliggöra en ny skola i Kvisljungeby). Både Skol- och förskoleplatser behöver säkras 

för att projektet ska kunna genomföras. 
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Göteborg Energi AB 

Göteborg Energi AB med dotterbolag har tagit del av remissen och lämnar synpunkter på 

förslaget från berörda bolagen. 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 

Kommande detaljplan behöver kompensera med en ny nätstation för att kunna försörja 

tänkt exploatering och ett E-område kommer att behöva planeras inom området.  

Det påpekas att då i området runt Skra bro finns det många pågående detaljplaner samt 

ytterligare en mängd ansökningar om planbesked och El-nätet i området är relativt högt 

belastat och bedöms inte klara av att ansluta alla områden som finns inom pågående 

planeringen. Det finns långt gångna planer på förstärkningar men det påpekas att 

koppling mot den nya elnätstationen vid Säve flygfält måste bli av. Bolaget anger att den 

tilltänkta GC-banan längs Kongahällavägen får hög prioritet för att möjliggöra ytterligare 

exploatering vid Skra Bro.  

Göteborg Energi GothNet AB  

Har inget att erinra i ärendet. 

Kretslopp och Vatten 

Kretslopp och vatten ser ur ett försörjningsteknisk (VA) perspektiv inte några hinder med 

att starta ett planarbete. Dagvatten- och skyfallsutredning kommer att behöva tas fram i 

samband med detaljplanestart för att utreda dagvatten- och skyfallssituationen. En VA-

utredning (Kapacitetsutredning) behöver tas fram. Spillvattenförsörjning kan vara 

begränsande. Servisuppdimensionering kan vara aktuell. 

Utredningsbehov och information  

Hela planområdet ligger utanför Kretslopp och vattens verksamhetsområde för VA-

tjänster. Det är troligt att området kommer anslutas till VA-nätet. En kostnads- och 

kapacitetsutredning behöver göras i samband med eventuell planläggning.  

VA-ledningar  

Området i anslutning till planområdet är försörjt med allmänna VA-ledningar, se figur 1.  

Kapaciteten behöver utredas när planen startar. I dagsläget är dricks- och 

spillvattenkapacitet väldigt begränsat. Befintliga ledningar runt planområdet ligger inom 

Kretslopp och vattens högzon för dricksvatten vilket medför att dricksvattenkapaciteten 

kan vara begränsad. Kapacitet behöver utredas när planen startar och Kretslopp och 

vatten behöver underrättas för att se över anslutningsmöjlighet. 

Figur 1. Allmänna VA-ledningar i anslutning till området. Aktuell fastighet rödstreckad. 

(Urklipp VA-banken)  

Skyfall 

Vid ett klimatanpassat 100-årsregn (skyfall) påverkas området såsom det framgår ur figur 

2. Vatten ansamlas endast i en begränsad del av det nordvästra delen av fastigheten då 

den är relativt kuperad. Det kommer dock behöva säkerställas att exploatering inte 

påverkar omkringliggande bebyggelse och vägnät negativt ur ett skyfallsperspektiv.  
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Dagvatten  

Recipienten för dagvattnet från området är Låsbybäcken samt Osbäcken med en 

vattendelare i nordöstra delen av planområdet. Osbäcken är klassad i VISS. Bäcken är 

inte skyddad mer än att den är klassificerad som ”Känslig” enligt Göteborgs Stad och den 

rinner inte genom några skyddade områden enligt Naturvårdsverkets kartverktyg 

”Skyddad natur”. Osbäcken rinner ut i Nordre älvs fjord som till stora delar är ett Natura 

2000-område (habitat och fågeldirektivet) och naturreservat. Låsbybäcken är inte 

klassade i VISS. Området består idag av naturmark vilket innebär att ytor för rening för 

att uppnå miljökvalitetsnormer kan komma att behövas beroende på exploateringsgrad. 

Delar av området avvattnas troligen via markavvattningsföreslag i Låssby med flera TF 

1892. Frågan behöver hanteras vid eventuell planläggning.  

En dagvatten- och skyfallsutredning behöver tas fram i samband med startmötet om 

positivt planbesked ges för att kontrollera dagvatten- och skyfallssituationen.  

Avfall  

Kretslopp och vatten ser ur ett avfallsperspektiv inte några hinder med att starta ett 

planarbete. Kretslopp och vatten har inga synpunkter gällande avfall som skulle förhindra 

ett positivt planbesked. Under ett eventuellt kommande planarbete så är vägarnas 

utformning (ex vägbredder och gatustruktur) viktig för sopbilarnas möjlighet att ta sig 

fram. Sopbilar behöver kunna nå samtliga bostäder alternativt att det skapas 

gemensamma ytor för bostädernas avfall i anslutning till vägar där sopbilar kan köra och 

där det finns plats för dem att stanna.  

Kulturförvaltningen  

Förvaltningen avstyrker exploatering inom riksintresseområdet Bronsåldersundet, 

Bergskanterna med dalgången är av nationellt intresse och utgör riksintresseområdet 

Bronsålderssundet. Avstyrkande inbegriper även all byggnation på de bergsområden som 

definierar norra delen av det sund som delade Hisingen under förhistorisk tid. Detta 

eftersom sådan bebyggelse skulle komma att avsevärt försvåra förståelsen av landskapet.  

Riksintresseområden är skyddade enligt miljöbalken. Fastigheten ligger inom ett område 

som även är upptaget i Natur- och kulturvårdsprogrammet för Göteborg som området 128 

E. Bronsåldersundet är ett område med höga kulturvärden. Den bevarade delen av 

Bronsålderssundet innehåller ett 60-tal fornlämningar i form av rösen, stensättningar, 

tomtningar och boplatser. Inom riksintresseområdet finns en iordningställd skyltad natur- 

och kulturstig som passerar ett stort antal fornlämningar i form av rösen, stensättningar 

och boplatser. Det är ett populärt område att promenera i. 

Kulturförvaltningen har sedan 1960-talet försökt hävda riksintresseområdet 

Bronsåldersundet från exploatering som kan försämra upplevelsen av den unika 

fornlämningsmiljön. Det finns få av dessa sammanhängande rösemiljöer kvar i landet där 

forntiden kan uppfattas på ett så pedagogiskt sätt. 

Park- och Naturförvaltningen  

Förvaltningen ser överlag positivt på att förslaget bidrar till att tillskapa många nya och 

fler bostäder. Däremot bedömer att förslaget som helhet inte är möjligt och behöver 

bearbetas vidare för att uppnå de målvärden som kommunen har att förhålla sig till. 

Förvaltningen lämnar följande synpunkter:  
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Det är positiv att inte någon ny bebyggelse föreslås i fastighetens södra del som ingår i 

värdefulla natur- och friluftsområden, är utpekat som särskilt värdefull kulturmiljö med 

areell näring, omfattas av strandskydd enligt Miljöbalken samt utgör en del av 

Bronsåldersundet.  

Påpekar behov av ett fördjupat planeringsunderlag inom ett större geografiskt 

sammanhang för området. Föreslagen planområdet ligger naturnära men saknar närhet till 

park. För att förslaget ska överensstämma med målvärden i Stadens grönplan och 

översiktsplanen behöver området kompletteras med en bostadsnära park om minst 0,2 

hektar.  

Förvaltningen redovisar ett antal hinder för det fortsatta utveckling av området enligt 

begärans förslag:  

Det råder brist på bostadsnära natur innehållandes de sociala värden som Grönplanen 

ställer krav på och tillskapandet av en bostadsnära park inom planområdets räckvidd 

behöver utredas och säkerställas inom fortsatt arbete. Förslaget redovisar heller inga 

allmänna offentliga friytor och lever följaktligen inte upp till målvärden i Stadens 

Grönplan. De närliggande naturområdena ägs av staden men är inte planlagda som allmän 

plats. Föreslagen området ligger inom bristområde för bostadsnära park samt 

stadsdelspark. Hela området har idag brist på både lekplatser och en områdeslekplats. 

Enligt park- och naturförvaltningens riktlinje för lekplatser (2019) ska alla nå en 

områdeslekplats inom 500 meter från bostaden, samt en stadsdelslekplats inom 1000 

meter från bostaden. Allmänna lekplatser behöver därmed säkerställas inom planen inom 

rimligt avstånd från bostäder. 

Enligt stadens Grönplan, Stadens Miljö- och klimatprogram och Göteborgs stads 

översiktsplan ska alla boende och verksamma ha tillgång till en bostadsnära park (minst 

0,2 hektar stor) inom 300 meter. Grönplanen och översiktsplanen anger även att boende 

och verksamma ska ha tillgång till en stadsdelspark (minst 2 hektar stor) inom 1000 

meter.  

I stadsdelvis grönplan för Västra Hisingen pekas en del av planområdet ut som en del av 

Hisingens gröna kulturlandskapskil. Planområdets naturvärden och möjlighet för 

rekreation och friluftsliv behöver studeras vidare och säkerställas i förhållande till ny 

bebyggelsestruktur. En naturvärdesinventering avseende ekologiska värden behöver tas 

fram tidigt i planprocessen och ligga till grund för fortsatt planarbete. Detta för att 

säkerställa att inga ekologiska värden försvinner eller påverkas negativt av planen utan att 

kunna kompenseras för.  

Inom planområdet finns det registrering av fornlämning i form av boplats, stensättning, 

röse samt övrig kulturhistorisk lämning enligt Riksantikvarieämbetet. Detta bör tas i 

beaktning vid eventuellt kommande exploatering.    

Vid eventuell exploatering av förskola bör tillräckligt stor friyta per barn eftersträvas 

inom eller i anslutning till fastigheten enligt Stadens riktlinjer.  

Eventuella ekonomiska konsekvenser av förslaget eftersom tillskapande av allmän plats 

inom planområdet behöver skapas och då tillkommer kostnader i form av markinlösen 

samt kostnad för utbyggnad av park om minst 0,2 hektar. Kostnadsuppskattning för 

utbyggnad av en bostadsnära park på 0,2 hektar blir baserat på schablonkostnader cirka 5 
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miljoner kr. Denna kostnad omfattar enbart utbyggnad av park och inkluderar inte 

förvärvande av mark i form av exempelvis marklösen. Eftersom det i förslaget inte finns 

en utpekad plats för en park så kan också kostnader för parken öka beroende på 

förutsättningarna. 

Räddningstjänsten Stor Göteborg 

Bedömer att man inte ser något direkt hinder för att utvecklaområdet utifrån de 

underlagen som bifogades inför remiss.  

Kommunalt ledningsnät i dagsläget saknas i området och området är relativt kuperat. I 

kommande planering anser Räddningstjänsten behöver beaktas tillgång till brandvatten 

och särskilt säkerställa räddningstjänstens framkomlighet på vägnätet.     

SBK Geotekniker 

Marken Inga geotekniska hinder förekommer för att ge ett positivt planbesked för 

bostäder och förskola vid Skomakaregården. Området berörs inte heller av någon hemlig 

underjordisk anläggning.  

Inom området är det relativt kuperad och utgörs framför allt av berg i dagen. Det 

förekommer även mindre områden där berget överlagras av postglacial sand. 

I förprövningar utförs en förenklad geoteknisk kartavläsning. Bedömningen är baserat på 

den förenklade kartavläsningen som stadsbyggnadskontorets geotekniker utfört. Om 

detaljplanen startas behövs inför lämplighetsprövningen att: 

- komplett kartavläsning inför startmötet.  

- Bergteknisk utredning enligt SBK:s kravspecifikation. Handlingen ska innehålla 

en beskrivning av markförhållandena, dvs även jordförhållandena där det 

förekommer, bedömning av risk för blocknedfall samt åtgärdsförslag om risk 

finns, risk för omgivningspåverkan och grundläggningsförslag.  

Stadsledningskontoret  

Stadsledningskontoret bedömer kommande behov av kommunal service grundad på 

förslagets planerade exploatering, primärt behoven för förskola och grundskola. Tidigt i 

sitt yttrande pekar man på att planansökan finns inom ett område som saknar översiktlig 

planering i form av antingen planprogram eller fördjupad översiktsplan. Det är ett stort 

bekymmer att stadens arbete med att söka mark och förbereda för planändring är i otakt 

med bostadsplaneringen.  

Yttrandet lyfter generellt stor kritisk till hur gällande förutsättningar och möjligheterna 

ska kunna tillgodose de grundläggande behoven förkommunal service, avseende förskole- 

och grundkoleplatser när denna planering görs utan att någon övergripande hantering 

både för den översiktliga planering och stadens markförvärv. Man ser med stor 

tveksamhet hur försörjningen av kommunal service ska kunna klaras med dessa 

förutsättningar. Den övergripande bedömning utgår från att den aktuella ansökans 

underlag med118 bostäder tillsammans med angränsande beslutade detaljplanerna, 

pågående detaljplaner och annan planering i stadsdelen som innebär tillskott på över 

2 000 nya bostäder. Att redan idag finns ett högt tryck på förskoleplatser och 

grundskoleplatser där ordinarie verksamhet delvis måste bedrivas i provisoriska lokaler 

med tidsbegränsade bygglov. Stadsledningskontoret påpekar att man har i flera tidigare 
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planremisser visat på betydande risker för underskott av kapacitet för kommunal service 

med bakgrund av detta scenario. Man framhåller också att de nödvändiga 

markreservationer som ställer krav på större tomter är inte en projektutveckling som är 

påbörjad hos fastighetskontoret än. Det ses som stort bekymmer att stadens arbete med att 

söka mark och förbereda för planändring för att hantera behoven av kommunal service 

går inte alls i samma takt som de privata exploatörernas bostadsprojekt.   

Förskola 

I granskningen av ansökan av planbesked anger stadsledningskontoret att planerad 

exploatering om 118 nya bostäder i småhus enligt förslaget beräknas generera ett behov 

av cirka 53 nya förskoleplatser i området med de nya riktlinjerna för nyckeltal. På grund 

av att närliggande planansökningar, exempelvis på fastigheterna Kvisljungeby 2:172, 

Kvisljungeby 1:2 och Kvisljungeby 2:252, som helt saknar lösningar för förskola 

bedömer stadsledningskontoret att en eventuell förskola inom ansökans föreslagna 

planområdet (Kvisljungeby 2:284) skulle behöva dimensioneras snarare för preliminärt 

144 platser motsvarande åtta avdelningar och ett ytbehov av totalt om cirka 8 000-9 000 

kvm. Man anger att denna bedömning inverkas på även av det negativa planbesked som 

lämnades under våren 2022 för ny förskola vid Mjölkbodsvägen. 

Ytan som redovisas för förskolan i planansökan anses att den motsvarar en rimlig storlek 

och nästan uppfyller kraven för de utpekade 8 avdelningarna.  Men som på grund av sin 

utformning och läge bedöms inte tomten ändamålsenlig för tänkt verksamhet. I huvudsak 

är det problematisk med platsens topografi där de stora höjdskillnaderna inom ytan gör 

det komplicerat att lösa nödvändig tillgänglighet. Placeringen av förskolebyggnad och 

utemiljö skulle ge mörk/skuggad miljöer utifrån väderstreck och topografi. 

Stadsledningskontoret bedömer föreslagen placering inte som lämplig oavsett om 

fastighetsnämnden lämnar medgivande eller inte, och rekommenderar att alternativa 

lägen utreds i stället i första hand inom den sökandes egen fastighet. Med en sådan 

lösning förutsätter att staden också ges möjlighet att förvärva nödvändig mark för 

ändamålet.  

Grundskola 

För grundskoleplatser beräknar man att den planerad exploatering om 118 nya bostäder i 

småhus genererar ett behov av ca 82 nya grundskoleplatser i området. 

Stadsledningskontoret redovisar för akuta kapacitetsbrister för skollokaler idag inom 

stadsdelen och att dem behoven behöver hanteras i första hand. Stadsledningskontoret ser 

även sannolikt att det kommer att krävas ytterligare utbyggnad av grundskolekapaciteten i 

området för att möta behoven från planerad bostadsbyggnation.  

Det finns idag inte ledig kapacitet inom kommunal grundskola i Björlandaområdet och i 

grunden permanent verksamhet måste sedan flera år bedrivas med provisoriska 

lokallösningar och tidsbegränsade bygglov vilket utgör ett stort problem. En ny 

grundskola mellan Lilleby och Björlanda som har funnits i planering under minst 10 år 

har fortfarande inte planstartat. Skollokalerna anses är ett helt nödvändigt första steg för 

att börja hantera kapacitetsbristerna, och då primärt för att lösa frågan med provisoriska 

lokaler vid exempelvis Älvegårdsskolan och Lillebyskolan. En planansökan för att hitta 

en permanent lösning på den provisoriska kapaciteten vid Björlandagården har också 

lämnats in av fastighetsnämnden, men utgör i sig inget kapacitetstillskott. 
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Socialförvaltningen stadsområde Hisingen 

I förvaltningens överväganden beskrivs ett flertal hinder för en utveckling av området 

utifrån översiktsplanen och den social dimensionen. En eventuell utveckling av området 

enligt ansökan anses behöver en samlad planering då flera stadsutvecklingsprojekt idag 

löper parallellt. Därtill pekar man på behov av systemlösningar för vägnät med möjlighet 

till utökad kollektivtrafik och VA för ett större område säkerställas.  

Kongahällavägens fysiska barriäreffekt behöver minska för att öka trafiksäkerheten, 

kopplingar mellan östra och västra sidan av vägen behöver säkras. Gång- och cykelnätet 

fordrar högre trafiksäkerhet så att barn och unga kan röra sig i och mellan områden på 

båda sidor om Kongahällavägen. För att säkerställa ett fungerande vardagsliv behöver det 

utredas kring social och lokal service. Många använder bilen för att uträtta vardagliga 

ärenden sådan service saknas vilket i sin tur förstärker ytterligare problemen med 

trafiksäkerheten.  

Det planerade tillskottet av bostäder, främst småhus, bidrar inte till en större blandning av 

bostäder i området. Cirka 86% av bostadsbebyggelsen består av småhus, medan cirka 6% 

består av hyresrätter. Det finns en efterfrågan på lägenheter, både bostadsrätter men 

främst hyresrätter, i Björlanda hos bland annat unga som ska flytta hemifrån, studenter 

och äldre. Fler hyresrätter i detta område, liksom mindre bostäder, skulle öka 

tillgängligheten till den lokala bostadsmarknaden för fler och möjliggöra kvarboende i 

området oavsett skede i livet och behov av bostadstyp.  

Då den föreslagna bebyggelsen är i nära anslutning Hovgårdsvallen och Zenithgården. 

Den två kilometer långa Zenith-slingan är ansluten till idrottsområdet. Vid en eventuell 

exploatering enligt planansökan måste hänsyn tas till Hovgårdsvallens verksamheter, som 

till stor del nyttjas av barn och unga.  

Föreslagen planområdet ligger inom natur- och friluftsområdet Bronsålderssundet. Enligt 

rekommendationer i översiktsplanen ska inte åtgärder som påverkar värdefulla natur- och 

friluftsområden negativt genomföras. Förvaltningen anser att stor restriktivitet mot ny 

bebyggelse ska iakttas och områdena ska så långt möjligt hållas fri från trafik- och 

industribuller samt ljuspåverkan.  

Översiktsplanen anger Björlanda/Låssby som ett utredningsområde i ytterstadens kust- 

och landsbygd, där planbesked ansökan ingår. För en utbyggnad här behöver det 

övergripande vägnätet kompletteras i flera riktningar, där en ny tvärförbindelse troligen 

krävs för att inte ytterligare öka belastningen på Kongahällavägen. Det lokala VA-nätet 

behöver dessutom förstärkas och dimensioneras upp. 

Förvaltningen bedömer att kommande planningen berör aven social komplexitetsnivå 3. 

Utredningsbehov anser förvaltningen att dessa ska ingå: 

• Mobilitet- och parkering – utifrån det redan höga bilinnehavet i 

Björlanda och att inte ge en ökning av trafik på Kongahällavägen. 

• Översiktsplanens rekommendationer gällande värdefulla natur- och 

friluftsområden samt gällande utredningsområde Björlanda/Låssby. 

 

Särskilda utredningsbehov utifrån ett socialt perspektiv. 
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• Behov av lokal service, såsom dagligvaruhandel, apotek, vårdcentral med 

mera.  

• Skola och förskola – genererat och befintligt behov. 

• Trygga och säkra skolvägar i form av gång- och cykelkopplingar inom 

området, mellan områden och över Kongahällavägen.  

• Barriärminskande åtgärder kopplat till Kongahällavägen bör studeras. 

• Möjlighet att påverka upplåtelseformer och bostadsstorlekar. Blandade 

upplåtelseformer gör det möjligt för fler att bo i samma område även om 

de individuella förutsättningarna skiljer sig åt.  Unga och studenter i 

Björlanda efterfrågar hyreslägenheter. Småhus som går att hyra ger 

möjlighet för unga och studenter att exempelvis bo i kollektiv utan 

ansvaret och det ekonomiska åtagandet ett ägande innebär. Många saknar 

de ekonomiska förutsättningarna att äga sin bostad, att kunna hyra ett hus 

ger fler människor möjlighet att påverka sin bostadssituation.    

• Hur naturområdet, motionsslingan och Hovgårdsvallen nyttjas, flöden 

och användare. 

• SKA/BKA 

Trafikkontoret 

Trafikkontoret synpunkter:  

Påpekar att skissförslaget exploateringen ansluter till gatan Skomakaregården vilket i 

dagsläget ägs och driftas av en gemensamhetsanläggning. Frågan omanslutning behöver 

ställas till samfälligheten för att inhämta deras synpunkter. Trafikkontoret ser att frågan 

kring trafikförsörjning och behovet av nya tvärkopplingar behöver hanteras med tanke på 

det exploateringstillskott som förväntas. Viktigt att ta ställning till i tidigt skede, innan 

detaljplanestart, är bland annat hur området ska trafikförsörjas, vilken trafik förväntas att 

gå här, vilka gatutyper är önskas mm.   

Trafikkontoret lyfter fram att i detta sammanhang finns fram behov av att ta fram 

övergripande planeringsförutsättningar med bakgrund av ansökans förslag för att 

utveckling kring Kongahällavägen, Björlandavägen och Sörredsvägen som omsluter ett 

område där det pågår ett antal större detaljplaneprojekt (till exempel Skra Bro III). Det 

finns också ett flertal planer som fått positivt planbesked som inväntar på planstart. 

Tillsammans innefattar planerna stora exploateringsvolymer, som i sin tur kommer att 

generera många fordonsrörelser som påverkar trafiksystemet.  

Enligt trafikanalys framtagen inom planarbeten runt Skra Bro är cirkulationsplatsen vid 

Björlandavägen-Kongahällavägen ansträngd. Om byggnation av Älvegårdsförbindelsen 

(Torslanda tvärförbindelse) sker förväntas trafiksituationen bli mindre ansträngd 

gentemot idag. Trafikkontoret arbetar för tillfället med en genomförandestudie (GFS) för 

tvärförbindelsen som planeras vara klar i slutet av 2022. Parallellt med GFS: en tas en 

detaljplan med samma tidplan som tvärförbindelsen fram.  

Trafikkontoret redovisar att de planerar bland annat att göra en övergripande trafikanalys 

för Torslanda/Björlanda med tanke på antalet planer som pågår och ska starta. Men ser att 

staden behöver ta beslut om planeringsunderlag för Björlandaområdet på lång sikt för att 

påvisa vilka effekter det ger på infrastruktur och kommunal service. Det belyses att 
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planprogrammet för Skra bro planerade för 600 bostäder, men i dagsläget omfattar etapp 

1-3 cirka 1500 bostäder. 

Förslaget försvårar att staden når de klimatmål som anges i klimat- och miljöprogrammet. 

Småhusbebyggelse i lägen som dessa alstrar i regel mycket biltrafik. Ny bebyggelse 

bedöms därför inte gå i linje med målen och strategierna som anges ut i stadens miljö- 

och klimatprogram samt i ÖP ("För att lyckas minska trafiken behöver vi tillgodose att 

närmiljön tillfredsställer flera av invånarnas behov", "det motoriserade vägtrafikarbetet i 

Göteborg ska minska med 25 % från 2020 till 2030"... med mera...). Med detta förslag 

anser man att det inte går att säkerställa att en utbyggnad inte leder till ökade 

koldioxidutsläpp från trafiken (exempelvis genom en miljözonklass 3).  

Analyser som gjorts i samband med pågående detaljplaner i Skra Bro visar på en väldigt 

hög belastning på Björlandavägen och Kongahällavägen och framför allt i 

korsningspunkten mellan dessa. Mängden trafik på de större vägarna i området ligger 

nära kapacitetstaket och ytterligare exploatering i området kommer att skapa 

framkomlighetsproblem under högtrafik. Kollektivtrafiken kommer drabbas av detta då 

det inte planerats för egna körfält. Analyserna har förutsatt en förhållandevis låg alstring 

från ny bebyggelse vilket kräver ett högt hållbart resande, en förutsättning är även att 

Torslanda tvärförbindelse byggs ut. Om ytterligare planer trycks fram i området så 

Björlanda ses som ett utvecklingsområde inför framtiden och trafikkontoret har arbetat 

hårt för att få till bra framtida lösningar för inte minst kollektivtrafiken på Björlandavägen 

väster om Hisingsleden. Trafikverkets närliggande investeringar med planskildheter på 

Hisingsleden väntas i maxtimmen mer än halvera restiden på sträckan, vilket är ett starkt 

incitament till att öka det hållbara resandet i Björlanda när det sker en större 

stadsutveckling inom området. Det är därför mycket viktigt att den planering som sker 

inom området genomförs på ett sätt som främjar ett hållbart resande, med god 

tillgänglighet för cykel och kollektivtrafik.  

Om det inte finns en långsiktig gemensam bild av hur området ska utvecklas och 

trafikförsörjas kan konsekvenserna bli att varje enskild plan behöver handskas med frågor 

av strategisk karaktär vilket kan vara tidskrävande. Ur ekonomisk aspekt blir det svårt att 

ta ut exploateringsbidrag från omkringliggande planarbeten om inte ett beslut finns på 

vilka åtgärder som behöver komma på plats inom området. I ÖP (2022) nämns att 

utredningar pekar på att det inte finns någon nytta för Låssbyförbindelsen i dagsläget, 

men den kan bli viktig i framtiden för att kunna utveckla de framtida markreserver som 

finns i Björlanda. Förbindelsen förutsätts vara en större väg som ska klara 

genomfartstrafik i förhållande till omkringliggande bostäder och kollektivtrafik, och inte 

enbart en gata som ska trafikförsörja området. En sådan tvärlänk kommer bidra till att 

minska restiden för många i Björlandaområdet som ska åka över Älvsborgsbron eller 

arbetspendla till stora målpunkter på Hisingen.  

Viktigt att få med eventuella kapacitetshöjande åtgärder i exploateringsekonomin för att 

belysa stadens samlade ekonomiska åtagande i området.  

 


