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Yrkande – Antagande av detaljplan för 
stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom 
stadsdelen Järnbrott 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1) Avslå detaljplanen 
2) Trafiknämnden och byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan 

som innebär planskildhet för cyklister.  
 

Yrkandet  
Sverigedemokraterna anser att platsen för en bussdepå är väl vald och att det finns ett 
behov av en ny bussdepå när de befintliga bussdepåerna i Majorna, Kville och Backa 
kommer att avvecklas.  

I anslutning till Järnbrottsmotet planeras det för flera omfattande förändringar av 
infrastrukturen. Väg 158 kommer att byggas om, och när det ärendet var uppe på remiss 
så var Sverigedemokraterna starkt kritiska till den ensidiga fokuseringen på 
kollektivtrafik i stadens svar (se bilaga 1). Det vore bättre att satsa på planskildhet för väg 
158 samt även fortsatt planskildhet för hela Dag Hammarsköldsleden. Staden planerar nu 
för att bygga en boulevard av Dag Hammarsköldsleden, vilket innebär att både biltrafik 
och kollektivtrafik kommer att få ökade restider. Man kommer att minska säkerheten då 
gående kommer att korsa både bilkörfält och kollektivtrafik. SD anser att detta är fel sätt 
att åtgärda de barriäreffekter som Dag Hammarsköldsleden orsakar. 

Ett bättre sätt att ta bort barriäreffekter och samtidigt utveckla stadens gröna kilar är att 
bygga ekoviadukter. Då bygger man ihop staden samtidigt som man inte stör 
infrastrukturen. Följande citat är taget från SD:s budget sid 66: 

”Just nu utreder staden att omvandla Dag Hammarsköldsleden till en boulevard. 
Sverigedemokraterna anser att det vore bättre att bygga en ekoviadukt mellan Botaniska 
och Slottsskogen.” 
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I stadens cykelprogram för en nära storstad 2015-2025 sätts det upp höga mål för att öka 
andelen cyklister som pendlar till jobb och använder cykel som transportmedel i 
allmänhet. När man sätter höga mål måste man även sätta höga krav på säkerhet och 
framkomlighet. I framtiden kommer andelen elcyklar att öka, vilket innebär att 
medelhastigheten på cykelbanorna ökar. Samtidigt kommer det att vara tätare trafik på 
stadens cykelbanor, vilket ger en ökad risk för olyckor. Att i det läget planera för en 
bussdepå som inte har planskildhet för korsande cykelbanor är inte rimligt. Det står 
dessutom i motsättning till ambitionen att öka cyklandet i Göteborg. 

Men anledning av detta kan inte SD acceptera detaljplanen.  

SD vill även göra medskicket att informationen om att det inte blir planskilt för cyklister 
saknas i tjänsteutlåtandet. Man får istället söka informationen i byggnadsnämndens 
protokoll (Handling 23c byggnadsnämndens protokoll 2021-02-09). I denna handling från 
trafikkontoret framgår det att man har valt bort planskildhet fast det är tekniskt möjligt att 
genomföra. 
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      Bilagor 

1) SD Yrkande 2020-12-04 Åtgärdsvalsstudie väg 158. Göteborg- 
Kungsbacka. 
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Bilaga 1 

Yrkande – Remiss från Trafikverket – 
Åtgärdsvalsstudie Väg 158, Göteborg-
Kungsbacka 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

3) Stadens svar ersätts med texten i Bilaga 1 

Yrkandet  
 

Orden kollektivtrafik, kollektivtrafikstråk, kollektivtrafikreservat, 
kollektivtrafikförsörjningen och kollektivtrafikförsörjningskoncept nämn hela 17 gånger i 
stadens förslag till remissvar. 

Orden elbil, barnfamiljer och småhusägare nämns inte en enda gång. Svaret kunde vara 
taget från ett 60 år gammal utredning från det socialistiska 60-talet. 

Det är en ny tid nu. Elbilar som varken bullrar eller släpper ut avgaser kommer att 
trafikera väg 158 om 30 år. Det är frihetens ideal som råder nu och om 30 år. 
Barnfamiljer som bor utanför staden vill kunna hämta och lämna från skola, förskola och 
träning. De vill kunna hinna till sina arbeten. Då behövs det bilar. Då behövs det elbilar. 
En klar indikator på att det är nya tider är bilindustrins omställning. Förra veckan gick till 
och med Volvos VD ut med ett förslag att förbjuda bensinbilar.1 

Samtidigt tuggar Göteborgs byråkrater på i sann socialistisk anda om kollektivtrafik. Det 
är dags att tänka om. 

SD vill inte bygga en bulevard av Dag Hammarsköldsleden. Det ska vara planskilt och 
man kan bygga ekoviadukter för att knyta ihop de gröna stråken. Samma koncept ska råda 
för väg 158. Planskilda korsningar och säkra påfarter. Planera för elbilar. 

Bilagor 

2) Göteborgs Stads yttrande gällande Åtgärdsvalsstudie Väg 158, Göteborg-
Kungsbacka. 

 

 
1 https://www.dn.se/ekonomi/volvochef-forbjud-bensinbilar/ 
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Bilaga 1 

Göteborgs Stads yttrande gällande Åtgärdsvalsstudie Väg 158, Göteborg-
Kungsbacka. 
 

Det man behöver tänka på vid utbyggnaden av väg 158 är följande. 

1) Bygg planskilt och ta bort trafikljusen längst hela sträckan.  
2) Ta bort fartkameror och 50-sträckor. Bygg säkra påfarter istället. 
3) Bygg ekoviadukter för att ta bort barriäreffekter samt för att bevara den 

biologiska mångfalden. 
4) Planera för spårbunden kollektivtrafik för både Dag Hammarsköldsleden och väg 

158 för att knyta ihop dessa sträckor. Det finns redan nu spårreservat. Dessa får 
inte byggas bort. 

5) Bygg inga busskörfält på 158:an. Låt framtidens elbilar komma fram. Det 
kommer att finnas ett utmärkt alternativ med spårbunden kollektivtrafik i 
framtiden.  

6) Buller och avgaser är inget problem om 30 år i och med omställningen till 
elfordon. Man behöver således inte göra stora investeringar för att åtgärda detta 
med bullerplank.   
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Yrkande om återremiss angående antagande 
av detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom 
stadsdelen Järnbrott 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Förslaget till detaljplan återremitteras för ny handläggning där en alternativ 

lokalisering av en bussdepå i södra Göteborg utreds skyndsamt.   

Yrkandet 
Lokalisering av en ny bussdepå har föregåtts av ett utredningsarbete för att finna en 

ändamålsenlig lokalisering i södra Göteborg. Detta utredningsarbete har inriktats på det 

kommunala markinnehavet och har inte innefattat att se på de möjligheter som kan 

föreligga inom markinnehavet i privat sektor. Detta är en stor brist då mark kan förvärvas 

eller hyras av privata aktörer om detta är ett bättre alternativ. En bussdepå utgör en form 

av verksamhet som kräver stora ytor för uppställning av fordon och en större byggnad för 

service och underhåll, tvättanläggning, kontor, förarutrymmen, m m. Till sin natur 

påminner en bussdepå om en industriell- eller logistikverksamhet genom denna skala. 

Dessa verksamheter lokaliseras oftast till dedikerade områden med likartat innehåll på 

grund av den påverkan dessa områden har på den omgivande miljön. Av denna anledning 

förläggs depåer normalt inte i direkt anslutning till skolor och bostäder givet den 

påverkan som uppkommer av en depåverksamhet. De befintliga bussdepåer som finns i 

Göteborg är förlagda på platser som uppfyller dessa villkor. 

Det finns inga expansionsytor inom befintligt planområde vilket är ett problem då de 

planer som föreligger för att öka kapaciteten inom busstrafiken medför att ytterligare 

depåytor kommer att behövas i framtiden. Alternativet är ytterligare nya depåer anläggs 

vilket är ett dyrare alternativ.  

Utfarten till Söderleden kommer att ske genom en mycket kort påfart mot Järnbrottsmotet 

som utgör en trafiksäkerhetsrisk. Det gäller även korsandet av en befintlig cykelbana av 

samma väg. Även den nya utfarten norrut till rondellen som korsar Radiovägen och gång- 

och cykelvägen som används av många elever som reser till den angränsade F-9 skolan är 

en säkerhetsrisk. 

Öster om planområdet ligger Dag Hammarsköldsleden som planeras att omvandlas till ett 

omfattande bostadsområde i nära framtid. Det föreslagna planområdet har bättre 

förutsättningar för bostäder eller annan mindre störande verksamhet och för att bättre 

integreras med den planerade bebyggelsen i anslutning Dag Hamarsköldsleden.  
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Söder om Söderleden finns ytor som skulle kunna lämpa sig bättre genom att det är 

verksamhetsområden där vare sig skolor eller bostäder föreligger i närområdet. Utfart till 

Söderleden kan även genomföras på ett mer trafiksäkerts sätt på flera lokaliseringar i 

förhållande till den trafiklösning som föreslagen detaljplan medger. Mot bakgrund av 

ovanstående skäl skall en ny lokaliseringsutredning skyndsamt genomföras. 
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Tilläggsyrkande angående antagande av 
detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom 
stadsdelen Järnbrott 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Vid upphandling av busstrafiken skall Västtrafik uppmanas att ställa krav på 

säkerhetshöjande åtgärder vad avser gång - och cykeltrafikanter. Det avser utrustning 

för att identifiera gång - och cykeltrafikanter samt utrustning för att digitalt 

hastighetsanpassa bussarna med s k geo-fencing för ökad trafiksäkerhet 

Yrkandet 
Planförslaget innehåller tre nya passager för gång och cykeltrafik för två nya gator för in- 

och utfart till bussdepån. De trafiksäkerhetsåtgärder som föreslås är att in- och utfarten 

direkt norr om bussdepån förses med ett hinder i vägbanan som medför att hastigheten 

sänks i anslutning till den korsande gång - och cykelbanan. På den enkelriktade 

utfartsvägen i väster som leder till en påfart på Järnbrottsmotet planeras ingen 

hastighetssänkande åtgärd då den korsande cykelbanan ligger nära den ovan nämnda 

korsningspunkten. En ny gata skall anläggas som leder från bussdepån och i norr ansluter 

till en cirkulationsplats mot till Antenngatan och Radiovägen. Vid passage av den gång - 

och cykelväg som finns parallellt med Radiovägen planeras inte att genomföra någon 

hastighetssänkande åtgärd då rondellen i sig har en hastighetssänkande verkan. 

Den planerade bussdepån ligger i direkt anslutning till en F-9 skola med över 600 elever. 

Att skapa en trafiksäker väg till och från skolan för barn är en mycket viktig 

trafiksäkerhetsåtgärd. Barn har inte ett synfält med ett fullt utvecklat vidvinkelseende 

vilket är viktigt för att upptäcka trafikfaror. Barn har dessutom inte en fullt utvecklad 

förmåga som avser kalkylerat risktagande och att förutse händelser. Av dessa anledningar 

utgör barn en riskgrupp vad gäller trafiksäkerhet. 

Det finns idag flera busstillverkare på den europeiska bussmarknaden som har teknologi 

för att detektera fotgängare och cyklister sedan flera år. Detta bygger på kamerabaserade 

system men även radarbaserade system förekommer. Genom att sensorerna kan detektera 

fotgängare och cyklister och hur dessa rör sig i förhållande till bussen kan föraren varnas 

om det uppstår risk för kollision. Det kommer att införas ett tvingade EU-krav på denna 

typ av teknik i mitten av år 2024 på alla nya tunga bussar. Krav skall ställas på att 

bussarna skall vara utrustad med denna teknik som ökar trafiksäkerheten för gång – och 

cykeltrafikanter och är speciellt viktigt för barns trafiksäkerhet. System som medför att 
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bussen bromsar automatiskt om föraren inte hinner bromsa för ett hinder är även under 

utveckling och kommer att vara tillgängliga i närtid. 

Digital hastighetsanpassning är en teknik för att tillse att hastigheten anpassas till 

trafikmiljön. Genom att på en digital karta ange hastighetsgränser för bussarna och även 

när i tiden dessa skall gälla anpassas den maximala hastigheten till den föreskrivna. 

Denna teknik har med framgång utvärderats på linje 55 i Göteborg och finns sedan flera 

år kommersiellt tillgänglig. Att införa denna teknik säkerställer att bussens hastighet 

anpassas till rådande trafikmiljö och medför att den maximala hastigheten anpassas vid 

passager av t ex gång – och cykelvägar och vid skolor för att minska olycksrisker. Vid 

upphandling av busstrafiken skall krav ställas på att bussarna skall levereras med teknik 

för digital hastighetsanpassning s k geo-fencing. 
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Antagande av detaljplan för stadsutveckling 
nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, 
inom stadsdelen Järnbrott  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom 
stadsdelen Järnbrott, upprättad 2019-11-26 och reviderad 2020-12-15, antas.  

Sammanfattning 
Syftet med stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen 
Järnbrott är att möjliggöra och skapa förutsättningar för byggnation av bussdepå med 
tillhörande servicefunktioner, parkeringshus samt tillfart ifrån Radiovägen och ny 
anslutning till Dag Hammarskjöldsleden/Järnbrottsmotet. Detaljplanen är en första del av 
flera pågående detaljplaner närområdet. 

Allvarligaste invändningarna under samrådet berör i huvudsak placering av bussdepån 
intill en F-9 skola och planering av infart till bussdepån från Radiovägen. Synpunkter 
gäller också påverkan som in- och utfart till bussdepån har på pendelcykelvägen 
Säröleden. Boende i närområdet uttrycker oro över den negativa påverkan för barn som 
en bussdepå medför, så som ökad trafikosäkerhet och dålig luftmiljö. Många tycker även 
att boendemiljön försämras med ökat trafikbuller och vibrationer. De synpunkter som har 
inkommit under granskningen är i huvudsak desamma som under samrådsskedet. 
Byggnadsnämnden bedömer efter granskning att föreslagna ändringar inte innebär någon 
väsentlig ändring av planförslaget och att detaljplanen därför kan tillstyrkas. 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas.  

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900) och har efter tillstyrkande av 
byggnadsnämnden översänts till kommunfullmäktige för antagande på grund av att den 
bedöms ha betydande intresse för allmänheten. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utveckling av området följer inriktningar i fördjupad översiktsplan, program och 
utbyggnadsstrategin. Detaljplanen möter upp behovet av infrastruktur för den utökade 
kollektivtrafiken. Det krävs fler bussar i trafik och därmed ökar behovet av tillgång till 
avställningsytor och bussdepåer i närhet till kollektivtrafikknutpunkter vid exempelvis 

Stadsledningskontoret 
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Diarienummer 1660/20 
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Lena Risfelt 
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E-post: lena.risfelt@stadshuset.goteborg.se  
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resecentrum. Delar av redan befintliga depåer (Majorna, Kville och Backa) där bussarna 
idag har sin uppställning kommer eller har redan tagits i anspråk för stadsutveckling och 
därmed behöver denna infrastruktur ersättas och anordnas på annan plats i staden.  

Kommunens exploateringsekonomi  
Projektets utgifter beräknas till cirka 50 mnkr. Stadens utgifter består bland annat av 
utbyggnad av allmän plats gata, kostnader för avetablering och nyetablering av befintligt 
odlingsområde, viss ledningsflytt, projektering av allmän plats, kostnader för 
genomförandestudie av allmän plats, fastighetsbildning, kompensationsåtgärder för 
biotopskyddade objekt, projektledning med mera. 

Projektets intäkter beräknas till cirka 53,5 mnkr. Stadens intäkter består av 
exploateringsbidrag, försäljning av kvartersmark för bussdepå och intäkt till följd av 
samfinansiering för flytt av odlingsområde.  

I granskningsskedet för detaljplanen redovisades ett ekonomiskt underskott för staden. 
Detta har reglerats i genomförandeavtal med Västfastigheter. Genomförandeavtalet och 
andra erforderliga avtal har tecknats av fastighetsnämnden innan byggnadsnämndens 
beslut om att tillstyrka detaljplanen. 

Inom stadens exploateringsekonomi görs vid genomförande av detaljplanen ett positivt 
resultat om cirka 3,5 mnkr. 

Det tillkommer utöver exploateringsekonomin den utgift som kretslopp och vatten får för 
att det sker en utbyggnad av vatten och avlopp som uppgår till 20 mnkr. Vid ett 
genomförande finns en beräknad inkomst på 2,5 mnkr för anslutningsavgifter. Kretslopp 
och vattennämndens investering har sikte på utbyggnad av va-infrastruktur för denna och 
kommande detaljplaner i området (dp1-3). 

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi  
Trafiknämnden får kostnader för drift, i form av ränta och avskrivningar, samt för skötsel 
och underhåll av kommunaltekniska anläggningar inom allmän plats gata. 

Kretslopp och vattennämnden får inkomster från brukningstaxan och kostnader för ränta 
och avskrivningar samt drift av kommunaltekniska va-anläggningar. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
För att klara uppställda miljökvalitetsmål krävs en omställning till hållbart resande genom 
ett minskat bilberoende och användande av fossilt bränsle. Kollektivtrafikens andel av 
resandet beräknas bli fördubblat till 2025. Däribland behövs bland annat fler bussar och 
därmed ökar behovet av fler bussdepåer som en del av stadens infrastruktur för en hållbar 
kollektivtrafiklösning.  

Genomförandet av detaljplanen medför industribuller ifrån depån, vilket regleras genom 
en bullerskyddsbestämmelse i detaljplanen så att riktvärdena hålls för befintlig och 
tillkommande bebyggelse. Området är idag påverkat av trafikbuller ifrån Västerleden. 
Detaljplanen innebär vidare att ett grönområde med visst naturvärde tas i anspråk och 
hårdgörs. Inom området finns även tre objekt med biotopskydd, en allé, ett dike samt en 
mur. Dessa objekt ska ersättas i genomförandet av detaljplanen. 
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Bedömning ur social dimension 
Det pågår arbete med ny översiktsplan, och en fördjupad översiktsplan för Högsbo-
Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden (FÖP). I FÖP berörs frågan om att området 
ligger i anslutning till ett antal större trafikleder som skär av och begränsar rörlighet. Dag 
Hammarskjöldsleden, Söderleden och Västerleden utgör fysiska trafikbarriärer i området. 
Inriktningen för den stadsutveckling som föreslås har bland annat varit att åtgärda dessa 
barriärer med förbindelser som knyter samman och skapa ökad tillgänglighet för bonde 
och besökare. Gröna kopplingar och god tillgång till grönområden ingår som 
delstrategier. Dessa åtgärder skulle göra att naturområdena som finns i ett inte allt för 
långt avstånd från platsen så som Änggårdsbergen och Botaniska trädgården samt 
Slottsskogen skulle bli tillgängliga för fler. Kommande utbyggnad av området som 
planeras i pågående detaljplanen intill bussdepån, etapp 2, innehåller bostäder, skola, 
förskola, verksamheter och Bostad med särskild service/BmSS som kan skapa ytterligare 
liv och rörelse vid platsen. En ökad användning och plats som befolkas över fler timmar 
på dygnet bedöms leda till en ökad trygghet för de som bor och besöker området. 

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att skolvägarna upplevs trygga. En fördjupad 
barnkonsekvensanalys är genomförd med elever ifrån den intilliggande skolan. Liknande 
synpunkter har varit lyfta under detaljplanens samråd och granskning. Detta underlag har 
omhändertagits i planarbetet med siktet på att göra avvägning mellan befintliga skolvägar 
och utveckling av bussdepå i området. Påverkan på befintlig gång- och cykelväg i 
anslutning till området, i korsningen mellan gång- och cykelvägen med ny tillfart för 
bussarna, har föranlett att byggnadsnämnden har hemställt till trafiknämnden att få 
redovisat hur utformningen planeras. Planerade åtgärder kan utföras i enlighet med 
planförslaget. Stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret bedömer att utformningen är 
gjord utifrån hänsyn till trafiksäkerhet.  

Bilagor 
1. Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-02-09 § 23 samt tjänsteutlåtande  
2. Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-12-15 § 654, yrkande av D samt 

tjänsteutlåtande  
3. Plankarta med bestämmelser 
4. Planbeskrivning 
5. Grundkarta 
6. Illustrationsritning 
7. Samrådsredogörelse 
8. Granskningsutlåtande 
9. PM Trafikkontoret till BN 2020-12-15 

 

 

Samtliga handlingar i detaljplaneärendet finns tillgängliga i planpärm på 
stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Handlingarna är även möjliga att ladda ned 
från: www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Genomförande- och/eller exploateringsavtal finns tillgängligt på fastighetskontoret, 
Postgatan 10. 
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Ärendet  
Detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom 
stadsdelen Järnbrott, upprättad den 2019-11-26 och reviderad den 2020-12-15. 
Byggnadsnämnden har efter tillstyrkande översänts detaljplanen till kommunfullmäktige 
för antagande på grund av att den bedöms ha betydande intresse för allmänheten.  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2017-03-21 Uppdrag att upprätta detaljplan utifrån godkänd startplan, 2017  

2018-12-11 Genomföra samråd om detaljplanen 

2019-11-26 Granska detaljplanen 

Gällande detaljplaner för området: 

Stadsplan 1480K-II-3154 som vann laga kraft år 1965 gäller för huvuddelen av 
planområdet. Planen anger område för allmänt ändamål och trafikområde. Planens 
genomförandetid har gått ut. 

Stadsplan 1480K-II-3144 som vann laga kraft år 1965 gäller för en del av nordöstra delen 
av planområdet där cirkulationsplats ligger. Planen anger trafikområde. Planens 
genomförandetid har gått ut. 

Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 
2014:900). Kommunen har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL 
(2010:900) 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen 
konstaterades att ett genomförande av planen inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte 
har gjorts. Behovsbedömningen är avstämd med Länsstyrelsen 2019-10-18 som delar 
kommunens avvägning och bedömning.   

Detaljplaneförslaget överensstämmer med översiktsplanen som anger området som 
bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. Detaljplanen är förenlig med stadens 
strategi för utbyggnadsplanering och utgör ett prioriterat utbyggnadsområde i anslutning 
till Frölunda Torg som är ett utpekat kraftsamlingsområde i strategin. Planområdet är 
inkluderat i pågående arbete med fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag 
Hammarskjöldsboulevard och ingår i pågående programarbete för Frölunda. som är under 
framtagande. 

Planens syfte, innehåll och utformning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra och skapa förutsättningar för byggnation av 
bussdepå med tillhörande servicefunktioner, parkeringshus samt tillfart ifrån Radiovägen 
och ny anslutning till Järnbrottsmotet/Dag Hammarskjöldsleden. Planområdet är 
inkluderat i pågående arbete med fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag 
Hammarskjöldsboulevard och ingår i pågående programarbete för Frölunda.  
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Orienteringsbild, planområde markerat med gul streckad linje. 

Bussdepån utgör cirka 50 000 kvadratmeter(m²), servicebyggnaden omfattar cirka 8 000 
m² bruttoarea (BTA). Planförslaget möjliggör utöver servicebyggnaden även skärmtak 
vid bussuppställningarna samt parkeringshus. Det västra parkeringshuset kan uppföras 
som gemensamhetsanläggning med syftet att inrymma parkering som behövs för bostäder 
och verksamheter inom kommande detaljplan, etapp 2.  

Detaljplaneområdet utgörs idag huvudsakligen av obebyggd ängsmark. I det sydöstra 
hörnet finns ett kolonistugeområde (som flyttats), centralt i ängsmarken finns 
radiomasten, i norr ligger Ebba Petterssons privatskola, befintliga bostadshus och 
kontorsbyggnader. 

Det ursprungliga uppdraget innefattade även området norr och väster om planområdet. 
Detaljplanen har under arbetets gång delats upp i tre separata detaljplaner. 
Helhetsperspektivet kvarstår och handlingar har tagits fram med inriktningen att skapa ett 
sammanhållet område och där övriga delar är förutsättning för respektive detaljplan.  
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Planens indelning. Gul markerat är ungefärligt planområde för etapp 1, bussdepå 
(denna planhandling). Röd markerat är ungefärligt planområde för etapp 2 (bostäder, 
skola, förskola, verksamheter och BmSS). Blå markerat är ungefärligt planområde för 
etapp 3 (ligger vilande i avvaktan på strategiska avväganden) 
 

Samrådsredogörelse/granskningsutlåtande 
Allvarligaste invändningarna under samrådet berör i huvudsak placering av bussdepån 
intill en F-9 skola och planering av infart till bussdepån från Radiovägen. Andra 
invändningar är den negativa påverkan som in- och utfart till bussdepån har på 
pendelcykelvägen Säröleden, tydligare beskrivning av ny dragning av cykelleden 
efterfrågas. Det kom även in yttranden som rör behovet av att revidera dagvatten- och 
skyfallsutredning med beskrivning av hur reningskrav säkerställs, samt synpunkter som 
rör hantering av ljudnivån nattetid. 

Under granskningen har synpunkter inkommit som är i huvudsak desamma som under 
samrådsskedet. De boende anser att placeringen av bussdepån intill en F-9 skola inte är 
ett bra läge tillsammans med infart- och utfart mot Radiovägen. Därutöver anses det 
olämpligt med vidare planering med ny utfart mot Västerleden då en överenskommelse 
inte fanns med Trafikverket för en sådan lösning. Vidare uttrycker många närboende stor 
oro över den negativa påverkan på barn som en bussdepå medför, såsom ökad trafik-
osäkerhet och dålig luftmiljö. Många tycker även att boendemiljön försämras med ökat 
trafikbuller och vibrationer och att det kan medföra värdeminskningar av fastigheter. 
Andra vanliga invändningar är den negativa påverkan som in- och utfart till bussdepån 
har på pendelcykelväg Säröleden, det efterfrågas en tydligare beskrivning av ny dragning 
av cykelleden. Synpunkter har framförts som rör behovet av att revidera dagvatten- och 
skyfallsutredning med beskrivning av hur reningskrav säkerställs samt beskrivning av hur 
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ett 200-årsregn påverkar Trafikverkets anläggningar. Därutöver har synpunkter framförts 
angående att de geotekniska förutsättningarna inte anses tillräckligt väl utredda. 

Länsstyrelsens yttrande i samrådet omfattade synpunkten att påverkan på riksintresse väg 
inte har beskrivits på ett tillfredsställande sätt. Även riskhantering och planens påverkan 
på MKN vatten behövde förtydligas. I granskningsskedet meddelas att Länsstyrelsen 
bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas om den antas. 
Länsstyrelsen bedömer i sitt granskningsutlåtande att synpunkter från samrådet blivit 
tillgodosedda på ett tillfredställande sätt.    

Byggnadsnämndens överväganden i sammandrag 
Byggnadsnämnden har bedömt att avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen 
har gjorts och att hänsyn tagits till platsens specifika egenskaper och förutsättningar.  

I samband med samråd har synpunkterna föranlett att planhandlingarna kompletterats 
med nya samt reviderade utredningar kring dagvatten- och skyfallsutredning, 
kompletterande bullerutredning samt mobilitets- och parkeringsutredning. Framförda 
synpunkter under samrådet har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre 
ändringar i planhandlingarna. 

Byggnadsnämnden bedömer efter granskning att föreslagna ändringar inte innebär någon 
väsentlig ändring av planförslaget och att detaljplanen därför kan tillstyrkas och sedan 
antas med följande ändringar gjorda: 

• Reviderade åtgärdsförslag för dagvatten- och skyfall har tagits fram.  
• Den geotekniska och bergtekniska rapporten har reviderats och ett utlåtande har tagits 

fram avseende geoteknik.  
• Revidering av bullerutredningen har genomförts. Bullerutredningen visade för låga 

värden för industribuller och utredningen har reviderats inför antagande.  
• En ny bullerutredning har tagits fram som beskriver vilka åtgärder som behöver 

genomföras inom bussdepån för att planbestämmelsens bullernivåer ska klaras.  
• En överenskommelse har tecknats mellan staden och Trafikverket rörande den utfart 

som planen medger mot Järnbrottsmotet. 

Samt att vissa synpunkter har kunnat beaktas genom mindre ändringar av 
planhandlingarna. 

Byggnadsnämnden har vid sitt tillstyrkande av detaljplanen bedömt att planförslaget, med 
gjorda kompletterade utredningar och justeringar i förslaget i samband med granskning, 
bedöms lämpliga och att detaljplanen är genomförbar.  

Vid byggnadsnämndens beslutsammanträde 2020-12-15 § 654 kompletterades beslutet 
med en hemställan till trafiknämnden (beslutspunkt 3). Hemställan innebar att före beslut 
om antagande i kommunfullmäktige ska trafiknämnden redovisa till byggnadsnämnden 
hur cykelvägar ska utformas vid korsningar inom detaljplanen. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas. Detaljplanen är en del av 
utvecklingen i och kring Järnbrottsmotet och ingår i stadsutvecklingen runt Högsbo-
Frölunda. Planen medger att det tillskapas infrastruktur som stödjer det kollektiva 
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resandet i form av bussdepå. Insatsen bedöms på en övergripande nivå stödja möjligheten 
att fortsatt göra hållbara resval i staden. 

En avsiktsförklaring har i slutet av 2020 undertecknats. Den uttrycker inriktningen för 
utvecklingen av Högsbo-Frölunda. Parterna är Göteborgs Stad, Trafikverket, 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Det är ett steg 
för att komma fram i planer som finns i fördjupningen av översiktsplanen för Högsbo-
Frölunda. Bland dessa finns bland annat omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till 
en boulevard som bedöms ha en direkt koppling till aktuell och kommande detaljplaner i 
det aktuella området. 

Byggnadsnämndens hemställan till trafiknämnden om att få en redovisning om hur 
cykelvägar ska utformas vid korsningar inom detaljplanen innan detaljplanens antagande 
av kommunfullmäktige är genomförd. I byggnadsnämndens sammanträde 2021-02-09 § 
23 lämnades information om utformning av cykelbanor med mera i enlighet till förslag 
hos trafiknämnden. Protokollsutdrag från redovisning i byggnadsnämndens sammanträde 
bifogas detta tjänsteutlåtande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Svar på hemställan från byggnadsnämnden - 
Information om förslag till beslut i 
trafiknämnden om utformning av gång- och 
cykelväg vid bussdepån i Järnbrott  

§ 23, 0409/16  

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Informationen antecknas. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret för kännedom. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-01-26, med bilagor.  

Jäv 
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 

överläggning eller beslut. 

Beslutsgång 
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 

besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar enlighet med 

ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras i omedelbart justerat. 

Dag för justering 

2021-02-09 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Stina Petersson Moberg 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-02-09 



 

Stadsbyggnadskontoret 
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Svar på hemställan från byggnadsnämnden - Information 
om förslag till beslut i trafiknämnden om utformning av 
gång- och cykelväg vid bussdepån i Järnbrott 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

1. Informationen antecknas. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till stadsledningskontoret för kännedom. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendet 

I samband med tillstyrkandet av Detaljplan för stadsutveckling nordväst om 

Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå inom stadsdelen Järnbrott 2020-12-15 § 654 beslöt 

byggnadsnämnden enligt yrkande från tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren 

(L) att hemställa till trafiknämnden att före beslut om antagande i kommunfullmäktige 

redovisa till byggnadsnämnden hur cykelvägar ska utformas vid korsningar inom 

detaljplanen.  

Bilagt detta tjänsteutlåtande är de handlingar som föreligger i ärendet som tas upp på 

trafiknämndens sammanträde 2021-02-11. Med detta anses information ha lämnats till 

byggnadsnämnden i enlighet med yrkandet. 

Dagen efter trafiknämndens sammanträde kommer byggnadsnämnden och 

stadsledningskontoret skriftligen informeras om utgången av ärendet i trafiknämnden. I 

det fall det sker förändringar i handlingarna eller om ärendet utgår vid trafiknämndens 

sammanträde kommer information om detta lämnas till byggnadsnämnden och 

stadsledningskontoret.  

  

 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-01-26 

Byggnadsnämnden 2021-02-09 

Diarienummer 0409/16 

 

Handläggare 

Ulrika Marcelind 

Telefon: 031-368 15 10 

E-post: ulrika.marcelind@sbk.goteborg.se  

 

Henrik Kant  

 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

 

Martin Storm  

 

Chef Planavdelningen  
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Bilagor 

1. Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2020-12-15 § 654 

2. Tjänsteutlåtande Svar på hemställan gällande bussdepå i Järnbrott 

(handling till trafiknämndens sammanträde 2021-02-11) 

3. PM gällande trafiksäkerhet (handling till trafiknämndens sammanträde 2021-

02-11) 

4. Genomförandestudie inklusive bilagor (handling till trafiknämndens 

sammanträde 2021-02-11) 

5. Plankarta (handling till trafiknämndens sammanträde 2021-02-11) 
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Tillstyrkande av detaljplan för stadsutveckling 
nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå 
inom stadsdelen Järnbrott  

§ 654, 0409/16 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott upprättad den 26-
11-2019 och reviderad den 15-12-2020. 

2. Översända förslag till detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott upprättad den 26-
11-2019 och reviderad den 15-12-2020 till kommunfullmäktige för beslut om 
antagande. 

3. Hemställa till trafiknämnden att före beslut om antagande i 
kommunfullmäktige redovisa till byggnadsnämnden hur cykelvägar ska 
utformas vid korsningar inom detaljplanen. 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande 
samt enligt tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgrens (L) yrkande om 
hemställan till trafiknämnden.  

Tidigare behandling 
Bordlagt på förslag av Martin Wannholt (D) 2020-10-20. Återremitterat 2020-11-17.  

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-08, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar återremiss enligt demokraternas yrkande, protokollets 
bilaga 4.  

Johan Zandin (V) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar att byggnadsnämnden 
ska hemställa till trafiknämnden att före beslut om antagande i kommunfullmäktige 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-12-15



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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redovisa till byggnadsnämnden hur cykelvägar ska utformas vid korsningar inom 
detaljplanen. 

Jäv  
Ordföranden Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut. 

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) ställer yrkandet om återremiss 
mot yrkandet om avgörande idag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet 
idag. Omröstning begärs 

Omröstning  
Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet enligt 
yrkandet från Martin Wannholt (D) röstar nej. 

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Johan Zandin (V), tjänstgörande ordförande 
Ann Catrine Fogelgren (L), Matilda Landén (MP), Marianne Carlström (S), Carl-Otto 
Lange (M) och Åsa Hartzell (M) ja medan Veronica Öjeskär (D) och Martin 
Wannholt (D) röstar nej. 

Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att avgöra ärendet idag.  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 
besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och hemställa till trafiknämnden att före beslut om 
antagande i kommunfullmäktige redovisa till byggnadsnämnden hur cykelvägar ska 
utformas vid korsningar inom detaljplanen, och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med tjänstgörande ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 
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Dag för justering 
2020-12-16 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 
Stina Petersson Moberg 



 

Yrkande angående tillstyrkande av detaljplan för 
stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 
bussdepå inom stadsdelen Järnbrott 
 

Förslag till beslut i Byggnadsnämnden: 

Återremittera planförslaget för att säkerställa en säker in- och utfart till depån. 

1. Direktören ges i uppdrag att tillsammans med berörda parter omarbeta för barn och 

cyklisters säkerhet. 

 

2. Direktören ges i uppdrag att, tillsammans med berörda parter och markägare, 

undersöka förutsättningar för att starta detaljplanearbete med alternativ lösning på 

andra sidan av Söderleden. 

 

Yrkandet 

En enig nämnd återremitterade ärendet för att hitta bättre lösningar för barns och cyklisters 

säkerhet. Tjänsteutlåtande innebär tyvärr inte något förslag till förbättring på någon punkt, ej 

heller någon begäran om mer tid för att hitta bättre lösningar. 

Då samtliga av nämndens invändningar kvarstår, yrkar vi därför ånyo återremiss och 

förväntar oss ett omtag som hanterar säkerheten. 

Föreslagen detaljplan kommer sannolikt överklagas under lång tid. Vi behöver därför ta fram 

alternativ för att säkerställa en bra lösning för Vägtrafik och Göteborgarna. 

 

 

 

 

 

Yrkande D 

Byggnadsnämnden 2020-12-15 

Ärende 34 

Diarienummer 0409/16 

 

 



 

Stadsbyggnadskontoret 
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Tillstyrkande av detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen 
Järnbrott  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, 
del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott upprättad den 26-11-2019 och revi-
derad den 15-12-2020.  
 

2. Översända förslag till detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, 
del 1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott upprättad den 26-11-2019 och revi-
derad den 15-12-2020 till kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

  
3. Paragrafen justeras omedelbart.  

 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bussdepå med tillhörande 
servicefunktioner, parkeringshus samt tillfart ifrån Radiovägen och ny anslutning till Dag 
Hammarskjöldsleden/Järnbrottsmotet. Planområdet ligger nordväst om Järnbrottsmotet 
och gränsar i söder till Västerleden, i öster till Dag Hammarskjöldsleden/Järnbrottsmotet, 
i norr till en skola och kontorsbyggnader och i väster till ett grönområde med 
odlingslotter. 

En överenskommelse har tecknats med Trafikverket rörande ny utfart till Järnbrottsmotet. 
Ett medfinansieringsavtal rörande projekteringen av utfarten har tecknats med 
Trafikverket.  

Byggnadsnämnden återremitterande ärendet vid beslut 17 november 2020 §26. 
Handlingarna har kompletterats i enlighet med återremissen med en promemoria ifrån 
Trafikkontoret avseende trafiksäkerhet och en promemoria ifrån Trafikverket rörande 
alternativ till utfarter och infarter till depån. 

Det ursprungliga uppdraget innefattade området norr och väster om planområdet men 
detaljplanen har sedan delats i tre detaljplaner. Helhetsperspektivet kvarstår och 
handlingar har tagits fram med övriga delar som en förutsättning.  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 20-12-08 
Byggnadsnämnden 2020-12-15 
Diarienummer 0409/16 
 

Handläggare 
Linnéa Finskud 
Telefon: 031-368 19 29 
E-post: linnea.finskud@sbk.goteborg.se  
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 Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  

Stadens intäkter består av exploateringsbidrag, försäljning av kvartersmark för bussdepå 
och intäkt till följd av samfinansiering för flytt av odlingsområde. Stadens utgifter består 
till bl.a. av utbyggnad av allmän plats gata, kostnader för avetablering och nyetablering 
av befintligt odlingsområde, viss ledningsflytt, projektering av allmän plats, kostnader för 
genomförandestudie av allmän plats, fastighetsbildning, kompensationsåtgärder för 
biotopskyddade objekt, projektledning mm. 

Projektets intäkter beräknas till ca 53,5 miljoner och projektets utgifter beräknas till ca 50 
miljoner kronor. Fastighetskontorets beräkningar visar att Staden gör ett positivt resultat 
om ca 3,7 miljoner kronor. Denna bedömning förutsätter att detaljplanen antas enligt 
nuvarande förslag.  

I granskningsskedet för detaljplanen redovisades till BN ett ekonomiskt underskott för 
Staden. Detta har reglerats i genomförandeavtal med Västfastigheter.  

Trafiknämnden får kostnader för drift, i form av ränta och avskrivningar, och för skötsel 
och underhåll av kommunaltekniska anläggningar inom allmän plats gata. 

Kretslopp och vattennämnden får inkomster från brukningstaxan och kostnader för ränta 
och avskrivningar samt drift av kommunaltekniska va-anläggningar. 

Ingen parkutbyggand som Park- och naturförvaltningen ansvarar för ska genomföras 
varpå Park- och naturförvaltningens budget eller likviditetsplanering inte redovisas.  

Då Staden bekostar drygt hälften av den allmän plats som tillkommer genom detaljplanen 
skulle en eventuell förändring av föreslagna trafiklösningar, så som planskildhet, med 
största sannolikhet innebära ett negativt ekonomiskt resultat. I dagsläget bedöms en 
planskildhet innebära ett underskott mellan 25 – 45 miljoner kronor för Staden beroende 
på vald lösning men då ingen detaljerad studie har gjorts råder stor risk för ytterligare 
kostnadsökningar. Kostnadsökningen som en eventuell planskildhet skulle innebära för 
Västfastigheter är heller inte förankrad. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Detaljplanen innebär att ett grönområde med visst naturvärde tas i anspråk och hårdgörs. 
Recipienten för dagvatten är Stora ån som är klassad som en mycket känslig recipient 
vilket ställer högre krav på rening. Området utgörs av en lågpunkt, skyfallslösningar ska 
utformas så att läget inte förvärras uppströms eller nedströms.  

Detaljplanen innebär att en bussdepå etableras vilket är en förutsättning för en fungerande 
kollektivtrafik. Placeringen av depån nära kollektivtrafiknätet innebär mindre 
tomkörningar av bussarna vilket bedöms som positivt med hänsyn till påverkan av 
luftkvaliteten generellt. Påverkan på luftkvaliteten i närområdet ifrån depån har bedömts 
som liten.  

Genomförandet av detaljplanen medför industribuller ifrån depån, detta regleras genom 
en bullerskyddsbestämmelse i detaljplanen så att riktvärdena innehålls för befintlig och 
tillkommande bebyggelse. Området är idag starkt påverkat av trafikbuller ifrån 
Västerleden.  
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 Inom området finns även tre objekt med biotopsskydd, en allé, ett dike samt en mur. 
Dessa ska ersättas.  

Bedömning ur social dimension 
Etableringen av bussdepåer är en förutsättning för utveckling av kollektivtrafiken som 
bidrar till en sammanhållen stad på en övergripande nivå. Det blir enklare för alla att åka 
kollektivt och ta sig över barriärer för att nå arbete, fritidsaktiviteter, skola och vänner. 
Det stärker även en jämställd och jämlik struktur i staden.  

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 
beaktats vid framtagande av planförslaget. Planområdet ligger i direkt anslutning till en 
skola och en fördjupad barnkonsekvensanalys är genomförd med elever ifrån denna. 
Barnen var oroade över hur de kommer att märka att det finns en parkering och bussdepå 
i anslutning till deras skola. Upptagningsområdet för skolan är större än närområdet och 
många barn kommer med bil men det finns även barn som bor närmare och som kan 
cykla och gå. Skolvägen ifrån buss och med lämning ifrån bil upplevs fungera relativt bra 
i dagsläget. Barn och pedagoger oroar sig för buller och avgaser som en bussdepå skulle 
kunna betyda samt hur trafiken kring skolan kan komma att fungera. Det är viktigt att 
skolvägarna upplevs trygga även fortsättningsvis. Befintliga skolvägar kommer i 
huvudsak inte påverkas genom utveckling av bussdepån. Korsningen mellan gång- och 
cykelvägen med ny tillfart för bussarna är utformad utifrån hänsyn till trafiksäkerhet. 
Bestämmelse som reglerar industribuller ifrån depån har införts i plankartan. Depåns 
påverkan på luftmiljön i närområdet har bedömts som liten.   

Bilagor 
Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  
2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 
3. Grundkarta  
4. Illustrationsritning  
5. Samrådsredogörelse  
6. Granskningsutlåtande  
7. Fastighetsförteckning  
8. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar och PM 
9. Bullerutredning, ÅF 2018-09-03, reviderad 2020-06-24 
10. Bullerutredning, Brekke&Strand AB 2020-09-17 
11. PM, Trafikkontoret 2020-12-04 
12. PM, Trafikverket 2020-12-03 
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 Ärendet  
Beslutet avser tillstyrkande av detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå. Beslutet om antagande ska fattas av KF. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bussdepå med tillhörande servicefunktioner, 
parkeringshus samt tillfart via Antenngatan och ny anslutning till Dag 
Hammarskjöldsleden/ Järnbrottsmotet.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 
Planområdet ligger nordväst om Järnbrottsmotet i stadsdelen Järnbrott i södra Göteborg, 
cirka 6 kilometer sydväst om Göteborgs centrum. Syftet med planen är att möjliggöra 
byggnation av bussdepå med tillhörande servicefunktioner, parkeringshus samt tillfart 
ifrån Radiovägen och ny anslutning till Dag Hammarskjöldsleden/ Järnbrottsmotet. 
Depån utgör ca 50 000 m², servicebyggnaden omfattar ca 8 000 m² bruttoarea (BTA). 
Planförslaget möjliggör utöver servicebyggnaden även skärmtak vid bussuppställningarna 
samt parkeringshus. Det västra parkeringshuset kan uppföras som 
gemensamhetsanläggning med syftet att rymma parkering som behövs för bostäder och 
verksamheter inom del 2.  

Detaljplanen föreskriver fastighetsindelningsbestämmelser i den södra delen av 
planområdet. Bestämmelserna innebär att utbredningen för en av exploatörens blivande 
fastigheter för bussdepåändamål fastställs. Fastighetsindelningsbestämmelserna är ett led 
i att säkra detaljplanens genomförande.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommun-
fullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplaner akt 2-3154 samt 2-3144 anger allmänt ändamål och trafikområde 
respektive enbart trafikområde. Genomförandetiden har gått ut.   

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Bakgrund och förändringar efter granskning 
Byggnadsnämnden beslutade 2019-11-26 att låta granska detaljplan för stadsutveckling 
nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå. Granskning har hållits under tiden 2019-12-
11 – 2020-01-15. Förslaget till detaljplan har under granskningstiden funnits tillgängligt 
på kommunens webbplats samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram. 

Efter granskningen har följande mindre ändringar gjorts i detaljplanen. 

- Planbestämmelsen angående drivmedelshantering har ändrats från m2 till m1. 
Bestämmelsen m2 har tagits bort inom den centrala byggrätten för bussdepån. 
Bestämmelsen har preciserats som innebär att tankstation som innebär fossil- och 
biobränslehantering inte får förekomma. 

- Fördröjningsmagasinsbestämmelsen har givits beteckningen f4 istället för b1. 

- Planbestämmelsen om vilka bullerkrav som behöver uppfyllas för bussdepån har 
ändrats från startbesked till en skyddsbestämmelse. Den nya bestämmelsen är m2 
som gäller 10 meter från kvartersmark och i plangräns vid kvartersmark vid 
infarten i norr. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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 - Planbestämmelse angående svepljus har preciserats så att bussdepån behöver 
utformas så att befintliga byggnader norr och väster om bussdepån ska skyddas 
mot påverkan av svepljus, m3 och m4. 

- Planbestämmelse a1 angående att startbesked inte får ges för bussparkering förrän 
skyddsåtgärd har uppförts för att avgränsa svepljus mot angränsande bebyggelse i 
norr och väst har tillkommit. 

- Tidigare m1 har omformulerats till f3 avseende ljuskällor. 

- Byggrätten i norr delas upp genom att prickmark har lagts in på två ställen. 
Byggnadshöjden sänks till 9 meter för byggrätten öster om det planerade 
parkeringsgaraget. Detta medför också att e4 inte behövs och har tagits bort. 

- Under upplysningar har information angående hur skyfallshantering ska ske 
skrivits in samt exempel på hur skyddsåtgärder för svepljus kan utformas. 

- Bestämmelsen avseende telestation har ändrats från e3 till e2. 

- Egenskapsbestämmelser för transformatorstationer e2 och e5 har tagits bort då 
dessa bedöms kunna inrymmas i övrig byggrätt samt inom korsmark. 

- Korsmarken har preciserats så att mur och plank möjliggörs. 

Utöver detta har planbeskrivningen kompletterats och förtydligats. De mindre ändringar 
som har gjorts i planhandlingarna syftar till att förtydliga och precisera förslaget. 

En överenskommelse har tecknats mellan staden och Trafikverket rörande den utfart som 
planen medger mot Järnbrottsmotet. Överenskommelsens syfte är att tydliggöra 
förutsättningarna för genomförandet av aktuella åtgärder och hur det framtida 
väghållningsansvaret ska fördelas. Vidare ska parterna på sikt verka för att hitta en annan 
lösning i samband med att Järnbrottsmotet ses över.  

Ett medfinansieringsavtal har tecknats med Trafikverket avseende projekteringen av 
utfarten.  

Exploatören har sent i processen tagit fram en egen utredning avseende industribuller 
vilken visar att den bullerskärm som tidigare föreslagits inte fyller sin funktion. För att 
klara de riktvärden som planen reglerar behöver dieselbusstrafiken begränsas till max 30 
dieselbussar (av totalt ca 100 bussar) nattetid samt att trafiken med dieselbussarna styrs 
till den östra delen av depån. Västfastigheter och Västtrafik har förklarat att de kommer 
att reglera trafiken på detta sätt. Bullerbestämmelsen har omformulerats till en 
skyddsbestämmelse. I granskningshandlingarna var bullerskyddåtgärden villkorad till 
startbeskedet vilket inte längre går då det inte är en fysisk åtgärd som avses uppföras. Den 
ursprungliga bullerutredningen visade för låga värden för dieselbussar, utredningen har 
reviderats.  

Inför granskningen meddelade Västfastigheter att de avsåg att trafikera depån 
huvudsakligen med elbussar men de bedömer nu att de behöver en viss mängd 
dieselbussar för att klara oplanerade trafikuppdrag.  

I det ursprungliga uppdraget innefattades bussdepå, Radiovägen och områdena norr och 
söder om denna, samt området i väster mot Toftaåsen. Syftet var att utöver bussdepå 
möjliggöra bostäder, lokaler, BmSS och förskola, verksamheter samt tillbyggnad till 
befintliga kontor och att utveckla den befintliga skolan. Stadsbyggnadskontoret såg en 
fördel av att utreda området som en helhet och att samtliga utredningar genomfördes med 
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 helheten som förutsättning. Detaljplanen har därefter delats men helhetsperspektivet 
kvarstår.  

Ärendets handläggning 
Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen bedöms vara av den 
karaktären att den ska hanteras med utökat planförfarande och antas av 
Kommunfullmäktige. Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige eftersom den kan 
antas ha betydande intresse för allmänheten.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2017-03-21 att godkänna startplan för år 2017  

2017-03-21  att i det fortsatta arbetet med detaljplanen ha som inriktning 
”understryka vikten av att ersättningsplatser för odlarna blir färdiga 
för användande innan de avhyses från denna plats. Vidare ser vi vikten 
av att utforma detaljplanen så att skolgården blir en bra miljö för barn, 
trots sitt läge nära depån, samt att säkerställa att planen minimerar 
riskerna för översvämningar i de utsatta lägen som identifierats.   

 meddela sökanden att kommunen avser att start för Detaljplan för 
Bostäder, skola, verksamheter mm samt bussdepå nordväst om 
Järnbrottsmotet, inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg införs i 
startplanen för år 2017  

 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2018-12-11 att genomföra samråd om detaljplanen. 

2019-11-26 att låta granska detaljplanen 

2020-11-17  att återremittera planförslaget för att säkerställa en säker in- och utfart 
till depån.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Efter att ärendet återremitterades av Byggnadsnämnden har handlingarna kompletterats 
med en promemoria ifrån Trafikverket och en promemoria ifrån Trafikkontoret. 
Kontorets bedömning kvarstår att en säker in- och utfart till depån kan genomföras i 
enlighet med planförslaget.   

Trafikkontoret förtydligar i sin promemoria vilka åtgärder gällande trafiksäkerhet som 
föreslagits samt beskriver översiktligt alternativa utformningar av korsningspunkter och 
varför dessa inte bedömts som aktuella. I planens tidigare skeden fanns förslag på en 
avfart från Järnbrottsmotet till bussdepån. Då nyttan av en avfart värderades lägre på 
grund av att den endast skulle kunna användas av bussar som kommer norrifrån och då 
Trafikverket yttrade sig negativt om detta i samrådet valdes denna lösning bort.    

Trafikverket beskriver i sin promemoria att de inte bedömer det som lämpligt med en ny 
anslutning direkt mot Västerleden och inte heller en infart till depån ifrån Järnbrottsmotet 
då trafiksäkerheten skulle försämras. De meddelar att de inte kommer att godkänna 
förslag på ytterligare anslutningar mot lederna.  
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  De påpekar även att de i avtalet som tecknats med Göteborgs stad om ny tillfart till 
depån så ska staden på sikt eftersträva att ersätta den anslutning som avses byggas i 
enlighet med planförslaget med en anslutning med högre trafiksäkerhet.  

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 
kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett 
genomförande av planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, varför en 
miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 
Behovsbedömningen är avstämd med Länsstyrelsen 2019-10-18 som delar kommunens 
bedömning.   

Detaljplanen är förenlig med stadens strategi för utbyggnadsplanering och utgör ett 
prioriterat utbyggnadsområde i anslutning till Frölunda torg som kraftsamlingsområde. 
Tillgängligheten med kollektivtrafik ökar i ett större område av Västra Göteborg genom 
att bussdepån möjliggör att bussarna kan köra i trafik större del av passen och inte köra 
tomma vilket påverkar både miljön och ekonomi. Bussdepån som arbetsplats får goda 
kollektivtrafikförbindelser även om arbetstiderna begränsar möjligheten till att utnyttja 
denna. Kollektivtrafikens andel av resandet beräknas bli fördubblat till 2025. Fler bussar 
och fler bussdepåer behövs samt att flera befintliga depåer kommer att avvecklas.  

Planområdet är inkluderat i pågående arbete med fördjupad översiktsplan för Högsbo-
Frölunda med Dag Hammarskjöldsboulevard och i program för Frölunda. 

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under granskningstiden berör i huvudsak 
placering av bussdepån intill en F-9 skola och planering av infart till bussdepån från 
Radiovägen. Boende i närområdet uttrycker oro över den negativ påverkan på barn som 
en bussdepå medför, så som ökad trafikosäkerhet och dålig luftmiljö. Många tycker även 
att boendemiljön försämras med ökat trafikbuller och vibrationer vilket kan medföra 
värdeminskningar av fastigheter.  

Andra vanliga invändningar är den negativ påverkan som in- och utfart till bussdepån har 
på pendelcykelleden Säröleden, en tydligare beskrivning av ny dragning av cykelleden 
efterfrågas.  

Synpunkter har framförts som rör behovet av att revidera dagvatten- och 
skyfallsutredning med beskrivning av hur reningskrav säkerställs samt beskrivning av hur 
ett 200-årsregn påverkar Trafikverkets anläggningar. 

Synpunkter har framförts avseende behov av ytterligare utredningar avseende geoteknik.  

Från samrådet finns kvarstående erinringar avseende placeringen av en bussdepå intill en 
F-9 skola samt planeringen av infart till bussdepån ifrån Radiovägen. Många tyckte även 
då att boendemiljön försämras och att bussdepån medför en negativ påverkan på barn så 
som ökad trafikosäkerhet och dålig luftmiljö. Andra vanliga invändningar är den 
påverkan som in- och utfart till bussdepån har på pendelcykelleden Säröleden. 

Många av de synpunkter som inkommit under granskningen samt samrådet rör själva 
placeringen av depån. De utredningar som har tagits fram visar att med föreslagna 
åtgärder bedöms marken lämplig för en bussdepå.  
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 Trafikkontoret arbetar nu för att bevara den del av pendelcykeltråket som innebär att det 
enbart blir en tillkommande korsningspunkt för cyklisterna som sker över den delen med 
endast enkelriktad busstrafik. 

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. Depåns 
påverkan på befintliga skolvägar bedöms som liten. Den största aktiviteten på depån sker 
kvälls och nattetid då barnen inte är på den angränsande skolan.   

Dagvattenutredningen har reviderats och förtydligats avseende skötsel av föreslagen 
dagvattenanläggning. Kretslopp och vatten Göteborgs stad har gjort bedömningen att ett 
200-års regn inte kommer att påverka Västerleden mer negativt än ett 100-års regn. 
Bedömningen har stämts av med handläggare på Trafikverket som inte har några 
ytterligare synpunkter. 

Den geotekniska utredningen har reviderats och planhandlingarna har kompletterats med 
ett utlåtande ifrån geotekniker. Marken har bedömts stabil och det bedöms inte finnas 
något ytterligare utredningsbehov. 

Planbeskrivningen kompletterats och förtydligats. 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 
planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter 
granskning: 

- Planbestämmelsen angående drivmedelshantering har ändrats från m2 till m1. 
Bestämmelsen m2 har tagits bort inom den centrala byggrätten för bussdepån. 
Bestämmelsen har preciserats som innebär att tankstation som innebär fossil- och 
biobränslehantering inte får förekomma. 

- Fördröjningsmagasinsbestämmelsen har givits beteckningen f4 istället för b1. 

- Planbestämmelsen om vilka bullerkrav som behöver uppfyllas för bussdepån har 
ändrats från startbesked till en skyddsbestämmelse. Den nya bestämmelsen är m2 
som gäller 10 meter från kvartersmark och i plangräns vid kvartersmark vid 
infarten i norr. 

- Planbestämmelse angående svepljus har preciserats så att bussdepån behöver 
utformas så att befintliga byggnader norr och väster om bussdepån ska skyddas 
mot påverkan av svepljus, m3 och m4. 

- Planbestämmelse a1 angående att startbesked inte får ges för bussparkering förrän 
skyddsåtgärd har uppförts för att avgränsa svepljus mot angränsande bebyggelse i 
norr och väst har tillkommit. 

- Tidigare m1 har omformulerats till f3 avseende ljuskällor. 

- Byggrätten i norr delas upp genom att prickmark har lagts in på två ställen. 
Byggnadshöjden sänks till 9 meter för byggrätten öster om det planerade 
parkeringsgaraget. Detta medför också att e4 inte behövs och har tagits bort. 

- Under upplysningar har information angående hur skyfallshantering ska ske 
skrivits in samt exempel på hur skyddsåtgärder för svepljus kan utformas. 

- Bestämmelsen avseende telestation har ändrats från e3 till e2. 

- Egenskapsbestämmelser för transformatorstationer e2 och e5 har tagits bort då 
dessa bedöms kunna inrymmas i övrig byggrätt samt inom korsmark. 

- Korsmarken har preciserats så att mur och plank möjliggörs. 
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Planprocessen 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-

ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-

ras.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demo-

kratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detal-

jerat i program.  

 

Information  

Planarbetet startade 2017-03-21. 

Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande  

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 

finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av: 

Linnéa Finskud Ekström, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 19 29 

Albin Svahn, Fastighetskontoret, tfn 031-368 09 58 

Sara Johansson, Trafikkontoret, tfn 031-368 25 61 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Planhandling  

Antagande 

Datum: 2020-12-15  

Aktbeteckning: 2-5554 

Diarienummer SBK: 0409/16  Diarienummer FK: 2632/16 

Handläggare SBK   Handläggare FK 

Linnéa Finskud  Albin Svahn 

Tel: 031-368 19 29  Tel: 031-368 09 58 

fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se fornamn.efternamn@fastighet.goteborg.se 

    

Detaljplan för Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 
bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg 

 

Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900) 

Planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med bestämmelser och fastighetsindelning 

• Granskningsutlåtande 

• Samrådsredogörelse 

 

Övriga handlingar: 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 

• Illustrationsritning 

• Grundkarta 

 

Utredningar: 

• Kompletterande bullerutredning, Sweco 2019-10-17  

• Bullerutredning, ÅF 2018-09-03, reviderad 2020-06-24 

• Bullerutredning, Brekke&Strand AB, 2020-09-21 

• Vibrationsutredning, ÅF 2018-09-03 

• Riskbedömningsutredning, WSP 2018-06-26 

• Luftmiljöutredning, Sweco 2018-10-26 

• Geoteknisk- och bergtekniskrapport, Fastighetskontoret 2018-02-02, rev 2020-04-23  

• Utlåtande markförhållanden och stabilitet utanför planområdet i sydväst, Stadsbyggnads-

kontoret, 2020-08-07 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Sweco 2018-02-27 + svar från miljöförvalt-

ningen 2018-04-12 
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• Arkeologisk utredning samt avgränsande förundersökning, Göteborgs Stadsmuseum 

2018-05-09  

• Naturvärdesinventering, COWI 2018-06-15 

• Kulturmiljöunderlag, Antiquum 2018-08-29 

• Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 2018-03-23 

• Barnkonsekvensanalys, Studio Goja koncept 2018 

• Genomförandestudie, Sweco 2019-11-07 

• Mobilitets och parkeringsutredning, Västfastigheter 2019-08-14 

• Dagvatten och skyfallsutredning, Tyréns 2019-03-12 

• Komplettering dagvattenutredning, Tyrens 2019-10-17 

• PM alternativa åtgärdsförslag på dagvatten- och skyfallshantering, WSP 2019-11-29 

• PM Komplettering skyfallshantering samt översiktlig beskrivning av underhåll för dag-

vatten- och skyfallsåtgärder, Ramböll 2020-06-18 

• Utlåtande grundvattenförekomst, SBK 2019-10-07 

• Trafiksäkerhet i detaljplan bussdepå i Järnbrott, Trafikkontoret 2020-12-04 

• Kompletterande skrivelse angående anslutningar till statligt vägnät för Detaljplan 

för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 1, bussdepå i Göteborgs Stad, 

Trafikverket 2020-12-03 

•  
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Sammanfattning 

Planens syfte och förutsättningar 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bussdepå med tillhörande 

servicefunktioner, parkeringshus samt tillfart ifrån Radiovägen och ny anslutning till 

Järnbrottsmotet/ Dag Hammarskjöldsleden.  

Planområdet sett från öster. I förgrunden ängen, till vänster i bild radiomasten, rakt 

fram sticker kyrktornet upp ovan träden och till höger i bild de befintliga kontorshu-

sen.  

 

I det ursprungliga uppdraget innefattades även Radiovägen och områdena norr och 

söder om denna, samt området i väster mot Toftaåsen. Syftet var att utöver bussdepå 

möjliggöra bostäder, lokaler, BmSS och förskola, verksamheter samt tillbyggnad till 

befintliga kontor och att utveckla den befintliga skolan.  

Under arbetets gång har det konstaterats att Radiovägens gestaltning och funktion 

som stadsgata behöver utredas vidare samtidigt som behovet av detaljplanen för en 

bussdepå är högt prioriterad ur ett tidsperspektiv. Planområdet har därför delats där 

denna handling avser detaljplan för Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 

1 bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg. Stadsbyggnadskontoret såg en för-

del av att utreda området som en helhet och att samtliga utredningar genomfördes 

med helheten som en förutsättning. Del två har delats ytterligare en gång och kommer 

att drivas vidare som två separata detaljplaner. Helhetsperspektivet kvarstår även när 

detaljplanen har delats.  
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Planens indelning. Gulmarkerat är ungefärligt planområde för del 1, bussdepå 

(denna planhandling). Rödmarkerat är ungefärligt planområde för del 2 (bostäder, 

skola, förskola, verksamheter och BmSS). Blåmarkerat är ungefärligt planområde för 

del 3 (den ligger vilande i avvaktan på strategiska avväganden).  

Planens innebörd och genomförande 

Streckad linje anger planområde för del 1, bussdepå. För del 2 visas samrådsförsla-

get. Grå byggnader illustrerar tillkommande bebyggelse. Illustration: White arkitek-

ter, Okidoki arkiteker, Norconsult samt SBK.  

Detaljplanen medger uppförande av bussdepå inklusive servicebyggnad och parke-

ringshus samt ny väg för bilar och bussar från cirkulationsplatsen på Radiovägen till 

bussdepån och påfart till Järnbrottsmotet. Planen ger byggrätt åt befintlig radiomast. 

Del 2 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  8 (54) 

Depån avses byggas ut med infrastruktur för elbussar. I en övergångsperiod kommer 

depån att trafikeras av maximalt 30 dieselbussar nattetid av totalt ca 100 bussar.  

Planområdet utgörs idag huvudsakligen av obebyggd ängsmark. I det sydöstra hörnet 

finns ett kolonistugeområde och central i ängsmarken finns radiomasten. 

Inom planområdet finns både kommunal och privatägd mark. Kommunägd del av 

kvartersmarken för bussdepån är markanvisad av fastighetsnämnden till Västtrafik 

AB (exploatören). Avtal om genomförande av detaljplanen kommer att tecknas med 

exploatören. Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad 

och framtida drift och underhåll. Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvarters-

mark. 

Överväganden och konsekvenser 

Detaljplanen är förenlig med stadens strategi för utbyggnadsplanering och utgör ett 

prioriterat utbyggnadsområde i anslutning till Frölunda torg som kraftsamlingsom-

råde. Tillgängligheten med kollektivtrafik ökar i ett större område av Västra Göteborg 

genom att bussdepån möjliggör att bussarna kan köra i trafik större del av passen och 

inte köra tomma vilket påverkar både miljön och ekonomin.  

Kollektivtrafikens andel av resandet beräknas bli fördubblat till 2025. Fler bussar och 

fler bussdepåer behövs samt att flera befintliga depåer kommer att avvecklas.  

Avvikelser från översiktsplanen 

Inga avvikelser har gjorts från översiktsplanen.  
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bussdepå med tillhörande 

servicefunktioner, parkeringshus samt tillfart ifrån Radiovägen och ny anslutning till 

Järnbrottsmotet/ Dag Hammarskjöldsleden.  

Övriga förutsättningar 

I det ursprungliga uppdraget innefattades även Radiovägen och områdena norr och 

söder om denna, samt området i väster mot Toftaåsen. Syftet var att utöver bussdepå 

möjliggöra bostäder, lokaler, BmSS och förskola, verksamheter samt tillbyggnad till 

befintliga kontor och att utveckla den befintliga skolan.  

Aktuell plan för bussdepå utgör en första etapp inom ett större utvecklingsprojekt, ef-

tersom den är högt prioriterad ur ett tidsperspektiv (se figuren nedan). Utöver buss-

depå kommer utveckling av bostäder, skola, förskola, BmSS och verksamheter att ut-

göra planarbetet för etapp 2.  

Detaljplanen för del 2 har drivits parallellt med del 1 och skickades på samråd samti-

digt som del 1 skickades på granskning. Detaljplanen för del 3 ligger vilande i avvak-

tan på strategiska avväganden inom program för Frölunda och fördjupad översikts-

plan för Dag Hammarskjöldsleden. Helhetsperspektivet kvarstår även när detaljplanen 

har delats.  

 

Planområdena efter planens delning. Vit streckad linje anger ursprungligt planom-

råde. Denna handling avser del 1, bussdepå.  
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Läge, areal och markägoförhållanden 

Orienteringsbild som visar planområdet, markerat med röd ring, i förhållande till 

Göteborgs centrum.  

 

Planområdet är beläget nordväst om Järnbrottsmotet i stadsdelen Järnbrott i södra Gö-

teborg, cirka 6 kilometer sydväst om Göteborgs centrum. Avståndet till Frölunda torg 

är cirka 1 kilometer.  

Planområdet gränsar i söder till Västerleden, i öster till Dag Hammarskjöldsleden, i 

norr till Ebba Petterssons privatskola och kontorsbyggnader och i väster till ett grön-

område med kolonilotter. Väster om planområdet ligger även Västra Frölunda kyrka 

och omgivande kulturmiljö.  
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Orienteringsbild, planområde markerat med gul streckad linje.  

 

Planområdet omfattar cirka 5 hektar och ägs av Göteborgs Stad och privata fastighets-

ägare. Planområdet omfattar del av fastigheterna Järnbrott 758:562 och168:1 samt 

fastigheterna Järnbrott 168:2, 758:414 och 758:410.  

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

Kommunen har med arrende upplåtit mark för radiomast vilken nyttjanderätt innehas 

av Telia Sonera Sverige AB. Arrendet för Ängås odlarförening har sagts upp och er-

sättningslotter har tillgodosetts på andra närliggande koloniområden. 

Planförhållanden 

Översiktsplan 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun (KF 2009) anger området som bebyggelse-

område med grön- och rekreationsytor samt utredningsområde för framtida kollektiv-

trafik. I de områdesvisa inriktningarna ingår området i “mellanstaden”. De angivna 

inriktningarna är att: komplettera och blanda, utveckla stadsdelens kvaliteter, bygg i 

första hand på ianspråktagen mark, bygg tätare kring bytespunkter och i kollektivtra-

fikstråk, kraftsamla kring knutpunkter, ta tillvara värdefulla grönområden och stråk 

samt skapa goda möjligheter att gå och cykla. Närliggande Frölunda Torg är utpekat 
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som en av stadens fem strategiska knutpunkter med kollektivtrafik, handel, arbetsplat-

ser, service m.m.  

Västerleden är av riksintresse för kommunikation och transportled för farligt gods. 

Dag Hammarskjöldsleden är utpekat som utredningsområde för framtida kommuni-

kation.   

 
Urklipp ur översiktsplanens karta 1, Användning av mark och vattenområden. Den 

ljusblå linjen visar planområdet.  

Strategiska dokument 

Strategin för utbyggnadsplanering (BN 2014) tydliggör prioriterade utbyggnadsområ-

den. All förtätning, komplettering och omvandling ska stärka och vidareutveckla den 

befintliga sammanhållna bebyggelsestrukturen. Planområdet är utpekat i strategin för 

utbyggnadsplanering som ett område att utveckla i mellanstaden, ett prioriterat ut-

byggnadsområde i anslutning till Frölunda Torg som kraftsamlingsområde.  

I Målbild Koll2035 - Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och 

Partille är Järnbrott utpekat som en bytespunkt längs ett metrobusstråk i Västerleden, 

samt för ett stadsbanestråk längs Dag Hammarskjöldsleden. Metrobuss är ett tänkt 

nytt snabbusskoncept och stadsbana är spårvagn med högre krav på hastighet och ka-

pacitet. 

Området ingår i pågående arbetet med åtgärdsvalsstudie för Södra mellanstaden som 

leds av Trafikkontoret. Studien behandlar vägtrafik, kollektivtrafik samt gång- och 

cykeltrafik med särskilt fokus på hållbart resande för att skapa möjligheter för stadsut-

veckling och bostadsbyggande. 

Program och FÖP 

Planområdet är inkluderat i pågående arbete med fördjupad översiktsplan för Högsbo-

Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden och i program för Frölunda. Fördjupad över-

siktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden var på samråd under 

våren 2019. Programmet för Frölunda avses att skickas ut på samråd under våren 

2021.  

Syftet med programmet är stadsutveckling av Frölunda med nya bostäder och verk-

samheter till en tätare stadsmässig stadsdel. 
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Fördjupningen av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsle-

den ska ge stöd för en inriktning mot den täta, gröna staden med blandat innehåll ge-

nom komplettering av den byggda staden i kombination med byggande i strategiska 

knutpunkter. Av särskild vikt är bland annat att pröva omvandling av Dag Ham-

marskjöldsleden till boulevard och att stödja genomförandet av kollektivtrafikpro-

grammet Koll2035.  

Detaljplaner 

För området gäller följande detaljplaner: 

• Stadsplan 1480K-II-3154 som vann laga kraft år 1965 gäller för huvuddelen 

av planområdet. Planen anger område för allmänt ändamål och trafikområde. 

Planens genomförandetid har gått ut. 

• Stadsplan 1480K-II-3144 som vann laga kraft år 1965 gäller för en del av 

nordöstra delen av planområdet där cirkulationsplats ligger. Planen anger tra-

fikområde. Planens genomförandetid har gått ut. 

Övriga bestämmelser 

Västerleden är av riksintresse för kommunikation. Inom planområdet finns tre objekt 

som omfattas av generellt biotopskydd enligt Miljöbalken 7 kap 11 §. Det finns inga 

artskyddsområden eller Natura 2000-områden inom planområdet eller i angränsande 

områden. Planområdet omfattas inte av strandskydd.  

Mark, vegetation och fauna 

Planområdets markanvändning utgörs idag i huvudsak av betad ängsmark och ett ko-

loniområde samt en hårdgjord parkeringsyta. Åsen väster om planområdet ingår i ett 

större grönstråk Välen – Ruddalen.  

Betesmarken är välhävdad och betats av nötboskap årligen.  

 

 
I bildens förgrund syns det aktuella planområdet med obebyggd ängsmark med radio-

masten till vänster och koloniområdet till höger. Bortanför ligger de befintliga bo-

stadshusen, kontorshusen och skolan.   
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Naturvärden 

I samband med detaljplanearbetet har en naturvärdesinventering tagits fram (Cowi 

2018-06-15). Området är i sin helhet präglat av närheten till staden och mänskliga akti-

viteter. Trots detta finns vissa naturvärden. Naturvärdesinventeringen visade att de 

högsta naturvärdena inom planområdet utgörs av betesmarken och koloniområdet. 

Fyra områden med naturvärdesklass 4 – visst naturvärde, identifierades inom det in-

venterade området varav ett, NV 03 samt delar av NV 04 befinner sig inom aktuellt 

planområde. Dessa fyra områden bedöms vara de mest känsliga för byggnation. Varje 

enskilt område med denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av 

betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att 

deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.  

 

Utdrag ifrån naturvärdesinventering, Cowi. Flygfoto med markerade naturvärdesob-

jekt. NV 03 och delar av NV 04 befinner sig inom aktuellt planområde. 

Sju objekt som omfattas av generellt biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap 11§ hitta-

des inom det inventerade området. Inom aktuellt planområde finns tre biotopskydds-

objekt bestående av ett dike i jordbruksmark (BS_05) och en stenmur (BS_04) samt 

delar av en allé (BS_01). De fyra objekten som inte innefattas i planområdet utgörs av 

alléer. Åtgärder som påverkar något av dessa objekt kräver dispens, denna söks hos 

Länsstyrelsen. Diket i jordbruksmarken skulle kunna ha betydelse som habitat för 

groddjur men inga groddjur observerades vid denna inventering. Stenmuren i betes-

marken är låg och förfallen och bedömdes ha ringa värde som habitat för t ex grod- 

och kräldjur. 
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Utdrag ifrån naturvärdesinventeringen, Cowi. Flygfoto med markerade biotopskydds-

objekt. BS 04, BS 05 och delar av BS 01 befinner sig inom aktuellt planområde.  

 

Betesmarken inom planområdet bedöms ha visst biotopsvärde eftersom betesmarker 

är en mindre vanlig biotop i detta område. Betesmarken har betats kontinuerligt. Det 

finns en tydlig näringspåverkan och det saknas hävdgynnade floravärden.  

I samband med naturinventeringen gjordes en fågelinventering särskilt inriktad på 

mindre hackspett genomfördes för inventeringsområdet. Inga individer av mindre 

hackspett observerades. Området har en relativt ordinär fågelfauna, i samband med 

hackspettsinventeringen observerades 30 fågelarter. Aktuellt planområde bedöms ha 

ett visst värde för fågelfaunan, pilgrimsfalk har setts använda radiomasten som ut-

siktspunkt.  

Utöver de nämnda naturvärdena har områdets grönytor ett generellt värde genom att 

de bidrar till ekosystemtjänster. 

Geoteknik 

En geoteknisk- och bergteknisk utredning har genomförts (Fastighetskontoret, 2018-

02-02, rev. 2020-04-23) i samband med detaljplanarbetet. Det aktuella planområdet är 

relativt plant. I öster finns gång- och cykelbanor och i sydöst en gång- och cykeltun-

nel under Västerleden. Västerleden utmed planområdets södra del ligger på en bank. 

Största höjdskillnaden mellan vägbanken i väster och planområdet uppgår till ca 4 

meter. Området väster om planområdet utgörs av berg i dagen både som flackare häl-

lar och lokalt lodräta branter med flera meters höjd och av fastmark som successivt 

övergår till lermark i öster. Berg i dagen finns även inom den nordöstra delen av ut-

redningsområdet.  

Området för bussdepån har ett lerdjup på 20–30 meter. Marken bedöms som lämplig 

för detaljplanens innehåll. Detaljplanen medger inga förändringar av marknivåer, dvs 

inga höjder har införts i plankartan. Det innebär att marklov eller bygglov krävs för 
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alla marknivåförändringar som är större än ±0,5 meter. I prövningen av 

marklov/bygglov krävs detaljprojektering av åtgärder där bland annat olägenheter för 

omgivningen i form av sättningar i marken eller på befintliga byggnader samt risken 

för ändrad grundvattenströmning och för jordskred beaktas. Aktuell detaljplan är möj-

lig att genomföra även utan att några marknivåförändringar och utan tillkommande 

laster om dessa skulle bedömas som olämpliga i marklovsprövningen. 

 

Utdrag ur SGU:s jordartskarta. Lila innebär berg i eller nära dagen, gult innebär 

lera, orange innebär svallsediment. Svart streckad linje anger aktuellt planområde.  
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Enligt SGU:s översiktliga radonriskkarta är planområdet klassificerat som låg/normal-

radonområde.  

 
Utdrag ur SGU:s översiktliga radonriskkarta. Gult innebär lågriskområde för radon, 

orange innebär normalriskområde. Svart streckad linje anger aktuellt planområde. 

 

Geotekniker på stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett utlåtande som syftar till att 

förtydliga markförhållandena utanför planområdet i sydväst då SGI har påpekat att 

det funnits oklarheter kring detta, SBK 2020-08-07, se karta nedan. 

 

Aktuellt område inringat på SGU:s jordartskarta. 

 

Vid platsbesöket kunde berg i dagen konstateras på fem platser inom det området. 

Marken inom det aktuella området bedöms därför vara stabil. Det bedöms därmed 
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inte finnas någon risk för jordskred som skulle kunna påverka planområdet för detalj-

planen. 

Markmiljö 

Under planarbetet har en översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2018-

02-27) genomförts. Jordprover har analyserats på laboratorium med avseende på inne-

håll av alifater, aromater, PAH, BTEX och metaller. Föroreningshalter över riktvär-

den för känslig markanvändning (KM) har hittats inom samtliga delområden. Miljö-

förvaltningen bedömer att planerad markanvändning inom planområdet klassas som 

mindre känslig. Därför bedöms området som tillräckligt utrett och provtagningen som 

tillräcklig. 

Dagvatten och skyfall 

En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram under planarbetet (Tyréns 2019-

03-12, kompletterad 2019-10-17).  

Överblick över utrett området, Tyréns. Vit streckad linje anger aktuellt planområde. 
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Utredningen redovisar att området för bussdepån används idag som en fördröjnings-

yta där dagvatten fördröjs och delvis infiltrerar innan överskottet leds vidare till dag-

vattennätet. Här samlas dagvatten från område A, område B och område D. Befintligt 

dike i västlig till östlig riktning genom den norra delen av område A leder ut vatten 

från planområdet via den östra sidan av område A och leds ner i Trafikverkets led-

ningar.   

Dagvattnet samt skyfallet kommer att ledas till Stora Ån via dagvattenledningar. Stora 

Ån är ett markavvattningsföretag, detta innebär att andra krav på dagvattenfördröj-

ning krävs. Stora Ån är utöver det klassad som en mycket känslig recipient enligt Gö-

teborg Stad, vilket medför att det finns större krav på dagvattenrening och fördröjning 

för planområdet. 

En ny beräkning av fördröjningsvolymer togs fram efter planens samråd för enskilda 

områden, WSP 2019-11-29. Till antagandeskedet kompletterades dagvatten och sky-

fallsutredningen ytterligare en gång avseende ”Komplettering skyfallshantering samt 

översiktlig beskrivning av underhåll för dagvatten- och skyfallsåtgärder”, Ramböll 

2020-06-18. 

Principen för skyfallshanteringen är att befintlig översvämningssituation inom, upp-

ströms och nedströms planområdet ej får förvärras vid exploatering vid ett skyfall 

(100-årsregn). Detta innebär att de flöden som kommer in till området innan exploate-

ring ej får blockeras utan ska kunna tas om hand inom planområdet. Likaså får flödet 

ut från planområdet vid ett skyfall inte öka efter exploatering. 

För bussdepåns fastighet (område A) medför fördröjningskravet att minst 750 m3 dag-

vatten behöver fördröjas inom planområdet. Avtappningen har bestämts till 15 

l/(s*ha) upp till ett 5-årsregn. 

Befintliga och framtida skyfallsflöden för område A  

Flödet för område A har uppskattats för ett femårsregn och ett tjugoårsregn (Tyréns 

2019-03-12, kompletterad 2019-10-17). Enligt rationella metoden uppskattas flödet 

öka från skyfall 131 l/s till ca 916 l/s för ett intensivt femårsregn. För ett långvarigt 

femårsregn uppskattas flödet öka från ca 41 l/s till ca 289 l/s. Vid ett intensivt tjugo-

årsregn uppskattas flödet öka från ca 208 l/s till ca 1448 l/s. För ett långvarigt flöde 

uppskattas flödet öka från ca 64 l/s till ca 452 l/s. 

För framtagande av dagvattenlösningar och skyfallslösningar har målet varit att inte 

öka det befintliga flödet till Stora Ån. En uppskattning av dagens dagvattenflöde har 

tagits fram utifrån naturmarksavrinning och det flödet har använts som dimension-

erande för dagvattenlösningarna. Med hjälp av modellering av befintliga förhållande 

för skyfall har ett befintligt flöde tagits fram för vad som släpps till Stora Ån idag. 

Detta flöde har sedan använts som dimensionerande för skyfallslösningar. Vidare får 

inte skyfallssituationen förvärras nedströms och/eller uppströms planområdet. 
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Översvämningar vid 100-årsregn, nuvarande förhållanden. Bild: Tyréns. Svart 

streckad linje anger planområdesgräns.  

I bilden ovan visas översvämningar och avser maximal utbredning under hela regn-

förloppet. Förutom utbredning visas översvämningsdjup. Minsta översvämningsdjup 

som redovisas är 0,2 m vilket motsvarar kritisk nivå för räddningsfordon. Princip för 

avrinning har markerats i kartan för att ge en förståelse för hur regnvatten avrinner på 

markytan. Inom utredningsområdet inträffar tre större översvämningar vid skyfall: 

inom området tänkt för bussdepå, norr om Radiovägen samt i viadukt för GC-väg un-

der Västerleden. 
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Planområdet utgör en lågpunkt i ett större avrinningsområde och översvämmas i dags-

läget vid ett skyfall med en motsvarade volym på 3000 m3. Skyfallshanteringen inom 

området föreslås bestå av uppsamlande och avledande gräsdiken i norr, väster och sö-

der samt höjdsättning av asfaltsytan inom planområdet med utpekade rinnvägar för 

skyfall. Samtliga diken och rinnvägar leds till en kompensationsdamm i sydöstra hör-

net av planområdet. Vid ett skyfall kommer kompensationsdammen och det södra di-

ket tillåtas att översvämmas upp till en vattenyta på +4,1 för att uppfylla behovet av 

3000 m3
 enligt de riktlinjer som Översiktsplan för Göteborg - tillägg för översväm-

ningsriskers (TTÖP) beskriver. Det innebär att vissa bussparkeringar i söder delvis 

kommer att översvämmas med ett vattendjup på max 0,2 m samt att en barriär längs 

med planområdet i söder behöver uppföras för att förhindra ett ökat flöde från plan-

området vid ett skyfall. Med föreslagna åtgärder (höjdsättning av marken, barriär, di-

ken och kompensationsdamm) anses skyfallshanteringen för planområdet visa att fö-

reslagen exploatering inte förvärrar befintlig översvämningssituation inom, uppströms 

eller nedströms planområdet. 

Underhåll av dagvatten- och skyfallsåtgärder varierar men tillsyn bör ske ca 1-2 

gånger per år. Tillgängligheten för driftpersonal och utrustningar anses fungera för fö-

reslagna åtgärder.  

Till antagandet har en upplysning införts på plankartan att skyfallsvatten i enlighet 

med den volym som beskrivs ovan ska tas om hand. Utformningen av upplysningen, 

samt det förslag på skyfallslösning som finns, har skett i dialog med ansvarig tjänste-

man på Kretslopp&vatten. 

Grundvatten 

Under aktuellt planområde finns en grundvattenförekomst med uttagsmöjligheter på 

1–5 l/s enligt SGU:s grundvattenkarta. Grundvattenförekomsten utgörs av ett undre 

magasin bestående av friktionsjord, som överlagras av ett tätande lerlager med en 

mäktighet på ca 10–30 meter inom planområdet. Tack vare det täta lerlagret hindras 

infiltration ner till det undre magasinet från planområdet, vilket minimerar risken för 

påverkan på grundvattenförekomsten genom infiltration. Grundläggning genom pål-

ning eller spont kan eventuellt ge en liten påverkan på grundvattenförekomsten.   

Risk 

I samband med detaljplanearbetet har en riskbedömning tagits fram (WSP, juni 2018). 

De risker som identifierats mot planområdet är transporter av farligt gods på Västerle-

den. Inom planområdet utgör bussdepån en riskpåverkan mot tillkommande bostäder 

och verksamheter samt befintlig angränsande skolverksamhet.   

Utredningen redovisar att individrisken avseende Västerleden är oacceptabel inom 27 

meter från vägkant och därefter inom acceptabla nivåer, samt att samhällsrisknivån 

ligger inom acceptabel nivå. Angående bussdepån det är främst tankning som be-

dömts vara en potentiell riskkälla för omgivningen, med hänsyn till närheten till skola 

och bostäder har beslutet om ett konservativt förhållningssätt ansetts vara väl under-

byggt, varför ett maximalt konsekvensavstånd om 30 meter ansätts. För att minska 

riskpåverkan mot planområdet bedöms att riskreducerande åtgärder bör beaktas. Det 

är positivt att en mindre känslig verksamhet som bussdepån föreslås närmast leden ur 

risksynpunkt. Befintlig vall mellan vägområde och del av planområde bör bevaras.  
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Skyddsavstånd som riskreducerande åtgärd 

 

 
Rekommenderade skyddsavstånd. 

 

Inom planområdet rekommenderas ett skyddsavstånd om 30 meter från Västerledens 

vägkant inom vilket stadigvarande vistelse såsom personalytor undviks. För att 

minska riskpåverkan mot omgivande bostäder och skolverksamhet vid tankningso-

lyckor bör inte tankstation placeras inom ett avstånd om 30 meter till dessa verksam-

heter. Beaktas dessa åtgärder görs bedömningen att riskpåverkan för planområdet lig-

ger inom acceptabla nivåer.  

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

Fornlämningar 

En arkeologisk utredning har gjorts i samband med detaljplanarbetet. Vid utrednings-

tillfällen fanns vissa enstaka markområden inom aktuellt planområde som inte var 

möjliga att utreda på grund av att markägare inte hade givit medgivande. Länsstyrel-

sen gör emellertid bedömningen, att utredning av dessa områden inte är motiverat och 

att utredningen som genomförts är tillräcklig. Bedömningen meddelades 2018-04-05. 

Inom planområdet finns inga fornlämningar.  

Kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

En kulturmiljöutredning, Antiquum 2018-08-29, har tagits fram. Uppdraget innefat-

tade planområdet före delning och även området för pågående planarbetet för 

Frölunda torg. Rapporten sammanfattas nedan för de delar som är relevanta för aktu-

ellt planområde.  

Järnbrott ingick i Västra Frölunda socken innan inkorporeringen i Göteborg år 1945. 

Det aktuella planområdet utgjordes fram till 1950-talet av en utpräglad jordbruksbygd 

med stora sammanhängande åkerarealer med små byar och gårdar utmed landsvä-

garna. Denna karaktär kom att förändras från och med 1900-talets andra hälft då 

bland annat stadsdelen Järnbrott (norr om Radiovägen) byggdes ut 1951–59 samt då 
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höghuslandskapet vid Frölunda Torg tillkom (1960–1966). Under 1980–1990-talet 

uppfördes ett antal större verksamhetsbyggnader norr om planområdet. Nordväst om 

planområdet finns dock än idag rester av den tidigare agrara miljön i form av en präst-

gård med anor från 1700-talet. Inom planområdet finns rester av den tidigare jord-

bruksmarken.  

 

De röda byggnaderna är Västra Frölunda kyrka, upptagen i Göteborgs stads beva-

randeprogram och skyddad i gällande detaljplan. De gula byggnaderna är prästgår-

den Tofta Nordgård, upptagen i Göteborgs stads bevarandeprogram. Utdrag ifrån 

KMU. Streckad linje anger aktuellt planområde.    
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Planområdet ängsmarker som idag till stora delar är obebyggd. Här står idag en te-

lemast. Mot öst finns ett koloniområde. 

Nordväst om planområdet Radiovägen ligger det fd prästbostället Tofta Nordgård 

med sina tre byggnader samt trädgård. Ett stycke söder ut finns ett bostadshus från 

1940-talet och ett odlingsområde. Ovan prästgården ansluter Västra Frölunda kyrka 

(1866) med församlingshem (1965).  

Området kring Västra Frölunda kyrka samt prästgården Tofta Nordgård är upptaget i 

Göteborgs stads bevarandeprogram från år 2000. Idag utgör miljön kring Tofta Nord-

gård och kyrkan den enda större sammanhängande kulturmiljön som återspeglar den 

äldre historien och tiden då Västra Frölunda var en jordbruksbygd med stora åkrar 

och byar utmed landsvägarna. Detta ger miljön en särställning ur kulturmiljösynpunkt 

då det här fortfarande är möjligt att läsa miljön som en rest av det fd jordbruks-och 

sockensamhället.  

Ängsmarken inom planområdet har en viss betydelse för förståelsen för och upplevel-

sen av kulturmiljön då den utgör en associativ påminnelse om de slåtterängar som ti-

digare var en viktig del av landskapet. Miljön förstärker delvis den lantliga karaktären 

och berättelsen om Frölunda som jordbruksbygd.  
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Sammanfattning av kulturmiljövärden. Bild: Antiquum AB. 
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Sociala förutsättningar  

 
Ortofoto med funktioner, ”h” anger busshållplatser 

I planområdet idag finns ett koloniområde och en äng. Norr om området finns Ebba 

Petterssons privatskola. Det finns också en förskola direkt norr om området. En stor 

matbutik ligger ungefär 600 meter väster om planområdet. Frölunda torg, som har ett 

stort utbud av handel, ligger ungefär en kilometer bort. Här finns även bibliotek, sim-

hall samt vårdcentral. Toftaåsen utgör en grön koppling mellan Välen och Ruddalen. 

Planen har en social komplexitetsnivå 4 vilket innebär att: Planen eller planområdet 

innehåller betydande samhällsfunktioner och/eller ett stort antal bostäder, eller inne-

håller tydliga målkonflikter samt är av stor betydelse för hela staden och/eller reg-

ionen. Under planarbetet genomfördes en SKA/BKA-workshop med utgångspunkt i 

det ursprungliga planområdet där representanter från stadens olika förvaltningar, fas-

tighetsägare i området, och exploatörer deltog.  

SKA-BKA står för social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys. Närheten till 

kollektivtrafik lyftes som en kvalitet i området, liksom närheten till Frölunda torg. 

Kolonilotterna och grönområdena bidrar med ekosystemtjänster och utgör en social 

mötesplats. 

Kulturmiljöerna vid prästgården och radhusområdet norr om Radiovägen utgör också 

de positiva kvaliteter i området. Radiomasten fungerar som ett landmärke i området, 

vilket är positivt. Skolan är en kvalitet i och med att det är en viktig funktion att ha 

nära bostäder, samt att den bidrar med liv och rörelse. Förutom skola är det långt till 

olika former av social service i planområdet, vilket identifierades som en brist. Andra 

brister som beskrevs var att vägarna kring planområdet fungerar som barriärer och ger 

upphov till buller. Området är delvis ogästvänligt med staket och parkeringar, och kan 

upplevas som otryggt kvällstid.  

I Park- och naturförvaltningens sociotopkarta från 2007 anges att ängsmarken i plan-

området används för naturupplevelser, odling och promenad, medan området öster om 

bebyggelseområdet används för motion och promenad.   
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Ett fördjupat BKA-arbete är genomfört med elever på Ebba Petterssons privatskola 

(Studio Goja, 2018) med utgångspunkt i det ursprungliga planförslaget som omfattade 

del 1, bussdepå och del 2, bostäder, skola mm. Arbetet leddes av två designpedagoger 

som genom tre träffar med barnen i klass 2 (som senare blev klass tre på hösttermi-

nen) arbetade med barnen i workshops. Syftet var att göra barnen delaktiga i plane-

ringsprocessen och därmed utformningen av sin närmiljö och att ta reda på hur de 

upplever omgivningen. Hur ser barnens vardagliga infrastruktur ut; hur de rör sig 

inom sitt område och vad de har för relationer till olika delar av stadsdelen. Barnen 

hade ett stort engagemang kring förändringar som rör deras skola och skolgård som 

de tycker väldigt mycket om. Upptagningsområdet för skolan är större än närområdet 

och många barn kommer med bil men det finns även barn som bor närmare och som 

kan cykla och gå. Skolvägen ifrån buss och med lämning ifrån bil upplevs fungera re-

lativt bra i dagsläget. Parkeringen vid skolan kan upplevas som otrygg. Bra och säkra 

hämta/lämningsplatser är viktigt. Barn och pedagoger oroar sig för buller och avgaser 

som en bussdepå skulle kunna betyda samt hur trafiken kring skolan kan komma att 

fungera. Grönområdena som omgärdar skolan används inte i så stor utsträckning i 

dagsläget men dessa är också svåra att nå då de behöver gå över parkeringarna och 

längs med vägen utan trottoar i dagsläget. 

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Planområdet gränsar i söder till Västerleden, och i öster till Järnbrottsmotet och Dag 

Hammarskjöldsleden. Från planområdet nås de omkringliggande lederna via Radio-

vägen, som leder till Järnbrottsmotet och Radiomotet i öster eller Frölundamotet i 

väster. 

Inom planområdet finns idag ett begränsat biltrafiknät med endast en mindre grusväg 

som leder till ett koloniområde i områdets södra del samt en gång- och cykelväg, 

Säröbanan, i områdets östra del som förlängning av Antenngatan. Gång- och cykelvä-

gen är en viktig del i stadens pendelcykelstråknät och är separerad från övrig trafik. 

En parkeringsyta är belägen i norra delen av området och knyter an till skola och för-

skola som ligger direkt norr om planområdet.  

Inom planområdet finns det idag inga kollektivtrafikhållplatser. Närmsta hållplats är 

Radiovägen (ca 300 m norr om planområdet) som trafikeras av linjerna 83,84,95,185 

samt 751. Ungefär 500 meter väster om planområdet ligger hållplatsen Västra 

Frölunda kyrka, som trafikeras av busslinjerna 83, 95, 185 och 751. Cirka 400 meter 

öster om planområdet ligger hållplatsen Radiomotet, som trafikeras av busslinjerna 

83, 84, 158, 751 samt expressbusslinjerna blå, lila och rosa. Tillgängligheten anses 

god. Linje 84 och 95 går till Marklandsgatan på 11 minuter och linje 715 går till 

Frölunda torg på fem minuter. Se bild på föregående sida. 

Teknik 

Allmänna VA-ledningar finns i anslutning till området. Området kommer att behöva 

kompletteras med ytterligare utbyggnad av allmänt VA-ledningsnät för dagvatten.  

Planområdet ligger nära en berganläggning. Allt undermarksarbete och vibrations-

skapande arbete såsom t.ex. schaktning, pålning, spontning sprängning mm kan 

komma att beröras av restriktioner och/eller förbud. 
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Driftsatta fjärrvärmeledningar finns norr om planområdet. GothNet har ledningar till 

radio/telemasten och Järnbrotts Prästväg.  

Störningar 

Buller  

En bullerutredning har upprättats enligt 4 kap 33a§ (ÅF 2018-09-03, reviderad 2020-

06-24). Bullerutredningen innehåller en redovisning av beräknade värden för omgiv-

ningsbuller. Beräkningar har utförts för nuläge och för fullt utbyggd plan (avser aktu-

ellt planområde men även kommande planering för del 2). I uppdraget har också in-

gått att inventera fasader på BRF Prästängen för att kunna beräkna ljudnivåer inom-

hus. Beräknade ljudnivåer redovisas i text i rapporten samt som bullerkartor och fa-

sadnivåer i bilagor. Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) till-

lämpas inte vid planering av en verksamhet såsom bussdepå.    

Industribuller från bussdepån 

Beräknade ljudnivåer från bussdepån innehåller Naturvårdsverkets riktvärden för ex-

ternt industribuller vid befintliga bostäder vad gäller ekvivalent ljudnivå dagtid men 

överskrider riktvärden för ekvivalent ljudnivå kvälls- och nattetid vid bostäder väster 

om bussdepån. Överskridandena beror i första hand på ljudbidraget från de diesel-

drivna bussarna. Utredningen utgår från att bussdepån trafikeras av 50% dieselbussar 

och 50% eldrivna bussar. Depån planeras för 100 % elbusstrafik men kommer i en 

övergångsperiod att trafikeras av maximalt 30 dieselbussar nattetid av totalt ca 100. I 

utredningen ges förslag på principåtgärder och vilken effekt man kan förvänta av 

dessa på ljudnivåerna vid befintliga bostäder.  

Även maximala ljudnivåer nattetid vid den närmaste bostaden i väster överskrider 

riktvärdet. Överskridandet av maximala ljudnivåer nattetid beror på backsignaler från 

bussarna men också på dieselbussar som rör sig i den västra delen av depån. Det finns 

idag alternativa brusbaserade backsignaler på marknaden som anses mindre störande 

och som ger lägre ljudnivåer. Eventuellt kan backsignaler nattetid inne på bussdepån 

ersättas av blixtljus. För att begränsa maxnivåer från dieselbussarna som rör sig inne 

på området behöver annan åtgärd vidtas, t.ex. någon av de som anges som exempel i i 

utredningen. Om t.ex. dieselbussarna endast tillåts köra i den östra delen av depån kan 

maximala ljudnivåer vid Järnbrott 758:421 minskas så att riktvärdet för maximala 

ljudnivåer nattetid innehålls.  

De åtgärder som nämns i utredningen är framtagna exempel, det kan också finnas 

andra lämpliga åtgärder. För befintliga bostäder finns det inte någon möjlighet att till-

låta högre värden vid en fasad om tillgång till ljuddämpad sida finns, såsom är fallet 

för planerad bebyggelse i zon B enligt Boverkets vägledning om industri- och annat 

verksamhetsbuller. Vid zon B kan bostäder accepteras om de har tillgång till ljuddäm-

pad sida samt bulleranpassas. 

Utifrån slutsatserna i utredningen så har en skyddsbestämmelse förts in i plankartan 

som reglerar att riktvärdena för zon B ska innehållas. Maxvärdena regleras inte i 

plankartan då värdena ska mätas vid befintliga och tillkommande bostäder. Under ru-

briken ”Övriga åtgärder – Buller” ges en beskrivning av den föreslagna bullerlös-

ningen för bussdepån. 
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Buller skolgård 

Till antagandeskedet har en detaljerad bullerutredning tagits fram (Brekke och Strand 

2020-09-21) mer information från den finns att tillgå under rubriken ”Övriga åtgärder 

– Buller”. Utredningen visar primärt hur de bullerkrav som finns nattetid för plane-

rade och befintliga bostäder, där kraven är som hårdast, kan klaras. Bullerkonsulten 

har även studerat möjligheten för dieselbussar att trafikera den nya föreslagna vägen 

dagtid när skolbarn förväntas vara på skolgården. Bedömningen som bullerkonsulten 

gör är att det inte krävs några åtgärder vid ny tillfartsväg mellan Radiogatan och buss-

depån då påverkan från bussdepåns trafik bedöms vara ringa. En bullerskärm mellan 

den föreslagna gatan till depån och skolgården skulle inte vara effektiv då den är för 

långt ifrån bullerkällan som huvudsakligen är Västerleden enligt konsulten. Skolgår-

den är generellt påverkat av bullerstörningar ifrån Västerleden, detta behandlas inom 

detaljplan del 2.  

Bullerskärm mot västerleden 

En kompletterande bullerutredning har tagits fram (Sweco 2019-10-17) med syfte att 

undersöka effekten av ett bullerskydd mot Västerleden utifrån aktuell detaljplan och 

detaljplan för del 2 som innefattar bostäder. Fyra olika utformningar av bullerskydds-

åtgärder har undersökts: skärm med 2 m över väg, skärm med 4 m över mark, skärm 

med 6 m över mark, en längre och helt absorberande skärm. Beräkningsresultaten för 

samtliga alternativ påvisar en viss ljudnivåsänkning inom fastigheten för bussdepån, 

men relativt liten effekt på ljudnivån vid befintlig bebyggelse norr och väster om 

planområdet. Nyttan av en skärm mot leden är relativt liten och stadsbyggnadskon-

toret har därför inte valt att utreda frågan vidare. 

Vibrationer 

En utredning har utförts för området baserat på detaljplan del 1, del 2 och del 3 (ÅF 

2018-09-03). Beräkningar indikerar ett avstånd på över ca 40 meter ifrån Radiovägen 

krävs innan vibrationsnivåerna i mark är lägre än riktvärde för bostäder utifrån aktu-

ella förhållande på platsen med mindre diskontinuiteter i vägbana (<0,4 mm/s). Skola 

och kontor kan med nuvarande utformning läggas närmare gator även om vibrationer 

är uppfattbara (måttligt störande, <0,7 mm/s).   

För att undvika höga vibrationsnivåer kan åtgärder utföras både på gator och framtida 

byggnader. Beräkningar visar att farthinder på Radiovägen skulle kunna ge överskri-

dande av riktvärde för vibrationshastighet på över 100 meters avstånd. Inom cirka 40 

meters avstånd skulle vibrationsnivåerna vara sannolikt störande (>1 mm/s). I sam-

band med detaljplanen för en bussdepå i järnbrott planerar trafikkontoret för en ny 

bussgata för utfart från bussdepån till Järnbrottsmotet. Gatan ska användas av bussar 

som ska åt väst, syd och öst. För bussar mot norr används en del av Radiovägen öster 

om Antenngatan. Utfarten bidrar till att minska risken för ökad trafik på Radiovägen 

och en simulering visar att det finns en tidsvinst av att använda utfarten varför bedöm-

ningen är att den primärt kommer att användas.  

Luftmiljö 

Under planarbetet har spridningsberäkningar för planområde utförts (Sweco 2018-10-

26), med syftet att visa på fördelningen av kvävedioxid inom det aktuella området 

samt att jämföra uppmätta och beräknade halter mot föreskrivna miljökvalitetsnormer, 
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det nationella miljökvalitetsmålet, ”Frisk luft” och Göteborgs lokala miljömål. I sam-

band med förprövningen av planen bedömde Miljöförvaltningen i Göteborg att partik-

lar (PM10) inte kommer utgöra några problem för området och har således inte ingått 

i utredningen.  

Kvävedioxid är en luftförorening som idag uppvisar höga halter i Göteborg och riske-

rar att överskrida de miljökvalitetsnormer som finns definierade. Vägtrafiken identifi-

erats som den huvudsakliga källan. 

Miljökvalitetsnormerna gäller generellt för luften utomhus, dock förekommer vissa 

undantag/riktlinjer. De bör inte tillämpas för luften på vägbanan som enbart fordons-

resenärer exponeras för och ska inte tillämpas i områden som klassas som en arbets-

plats dit allmänheten inte har tillträde. Miljökvalitetsnormerna ska inte tillämpas för 

bussdepån.  

Resultatet från spridningsberäkningarna visade att detaljplanen inte försvårar möjlig-

heten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Miljökvalitetsnormerna 

kommer att med största sannolikt klaras och inte utgöra några problem för planområ-

det. Planområdets södra delar mot Västerleden uppvisar höga halter. Riktvärdena för 

miljökvalitetsmålet, Frisk luft, och Göteborgs lokala miljömål klaras inte för planom-

rådet.  

 

  

För den föreslagna bussdepån kommer en stor del av aktiviteterna, såsom städning, 

tvätt och tankning, att ske nattetid. Merparten av bussarna kommer att lämna depån 

innan morgonrusningen och de flesta återvänder sedan succesivt till depån efter 

kvällsrusningen. Detta anses fördelaktigt ur luftsynpunkt då övriga utsläpp från exem-

pelvis vägtrafiken är mindre intensiv på natten samt innan och efter trafikrusningarna. 

Det minskar även exponering för boende i närområdet och barn inom skolområdet. 

Närheten till Frölunda Torg kommer leda till mindre tomkörning, vilket ger minskade 

utsläpp och därmed en generellt förbättrad luftkvalitet. Det relativa bidraget från buss-

depåns aktiviteter samt den tillkommande buss och biltrafiken på förbindelsen mellan 

depån och Radiovägen bedöms som litet och bussdepåns påverkan bedöms därav 

även den som liten.  

Genom att plantera träd i närhet och i anslutning av byggnaderna, skulle en ytterligare 

minskning av luftföroreningarna kunna ske. Förslagsvis kan även entréer och sam-

lingsplatser placeras bort från den utsatta sidan av husen som vetter mot Västerleden. 

Det är även att föredra om tilluften för ventilation inte tas från fasader som vetter mot 

Västerleden, utan från taknivå eller från andra sidan av byggnaden.  
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Ljus 

Vid Järnbrottsmotet finns redan idag en av Göteborgs största ljusföroreningar ifrån 

golfbanan söder om Västerleden. Strålkastarna skjuter i dagsläget ut ljus rakt upp och 

oavskärmat. Vidare ljusstörningar och ljusföroreningar vid Järnbrottsmotet ska mini-

meras i den mån det är möjligt. 

Bussdepåns verksamhet kan minimera sin påverka till ljusföroreningar genom att ha 

nedåtriktade ljuskällor så att ljusspridningen kan begränsas till depåns fastighet. An-

del uppåtriktat ljusflöde (lumen) från den totala ytan från bussdepån bör vara högst 

3% ULR. Ljuskällor bör ha god färgåtergivning, Ra80 eller högre samt färgtempera-

tur på 3000K.  

Detaljplanens innebörd och genomförande 

Detaljplanen medger uppförande av bussdepå inklusive servicebyggnad och parke-

ringshus samt ny väg för bilar och bussar från cirkulationsplatsen på Radiovägen till 

bussdepån och påfart till Järnbrottsmotet. Planen föreskriver bevarande av befintlig 

radiomast.  

Inom planområdet finns både kommunal och privatägd mark. Kommunägd del av 

kvartersmarken för bussdepån är markanvisad av fastighetsnämnden till Västfastig-

heter (exploatören). Avtal om genomförande av detaljplanen kommer att tecknas med 

Västfastigheter. Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad 

och framtida drift och underhåll. Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark 

Bebyggelse 

Depån utgör ca 50 000 m². Servicebyggnaden omfattar en bruttoarea (BTA) av maxi-

mal 8000 m². Parkeringsgarage medges i den norra delen av fastigheten med en BTA 

av ca 13 000 m2. Utöver byggnader byggs skärmtak vid bussuppställningarna. 

Bussdepån kommer anläggas runt den gamla Radiomasten. Bussdepån ska utformas 

med hänsyn till omgivande miljö. Av säkerhetsskäl kommer anläggningen att vara in-

hägnad. Även utformningen av skalskyddet bör göras med omsorg och hänsyn till 

omgivande miljö. Grönska bör integreras i skalskyddets design, se nedan hur det kan 

gestaltas. Växtval ska utgå från platsens lokala förutsättningar och med fokus på arter 

som kan växa och utvecklas fritt utan alltför krävande skötsel. 
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Sektion för utformning av skalskydd vid bussdepåns västra del. 

 

Streckad linje anger ungefärligt planområde för del 1, bussdepå. För del 2 visas sam-

rådsförslaget. Grå byggnader illustrerar tillkommande bebyggelse. Illustration: 

White arkitekter.  
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Entré till servicebyggnad, White arkitekter. 

  

Perspektiv av bussdepå sett från nordöst, White arkitekter.  

Utformningen av servicebyggnaden regleras avseende höjd och omfattning i plankar-

tan. Enligt exploatör kommer husets form och material visa verksamhetens innehåll - 

en verkstadsanläggning. Inspirationen kommer från industrins traditionella byggnader 

och får därför en tydlig industriprägel med tegel som fasadmaterial och ett sågtandat 
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tak i form av lanterniner som ska föra in dagsljus i verkstäderna. Samtliga rum för sta-

digvarande arbete ska placeras så att det möjliggör utblickar och dagsljus. Det plane-

ras en balkong i direkt anslutning till anläggningens personalrum samt en uteplats 

med grönska i öster. 

Till antagandeskedet har parkeringsgaragets byggrätt delats upp i två mindre byggrät-

ter. En med en byggnadshöjd på 15 meter och en med en byggnadshöjd på 9 meter. 

Anledningen till detta är skapa variation mot angränsande bebyggelse norr om busde-

pån. Byggrätterna ligger i fastighetens norra del, som angränsar till kommande bostä-

der, skola och verksamheter, garaget bör utformas med hänsyn till omgivande miljö i 

dess form och val av material. Parkeringsgaraget i nordväst är planlagt som en ge-

mensamhetsanläggning för att inrymma parkering för angränsande fastigheter. Det 

andra parkeringsgaraget är för bussdepåns behov. 

Bevarande, rivning 

Vid planens genomförande kommer kolonilottsområdet på ängen tas bort, ersättning 

för kolonilotterna finns. Inga befintliga byggnader eller radiomasten påverkas av pla-

nens genomförande.  

Stads- och landskapsbild 

Planens genomförande innebär en förändring i landskapsbilden. Planområdets ängs-

mark och kolonilotter är en av få rester av den tidigare jordbrukssamhället och har hit-

tills behållit en till viss del lantlig karaktär. Området kommer att omvandlas till ett 

hårdgjort område som speglar en industrikaraktär. 

Trafik och parkering 

Detaljplanen medför en nybyggnad av in- och utfart till bussdepån, denna namnges 

här som förlängning av Antenngatan. Gatan ansluter som ett fjärde ben till cirkulat-

ionsplatsen på Radiovägen och dimensioneras för trafik till och från bussdepån med 

ett körfält i vardera riktningen. Infart till bussdepån ska ske från norr, avståndet mel-

lan infarten och cykelpassagen i öster ska vara tillräckligt stort så att en buss får plats 

utan att blockera gång- och cykeltrafiken. Längs gatans västra sida läggs gångbana 

och pendelcykelstråket Säröbanan. Placeringen av pendelcykelstråket på den västra 

sidan görs för cyklisternas säkerhet genom att minimera korsningspunkter. Mellan 

körbana och gång- och cykelbana finns en yta som kan användas för angöring, säker-

hetszon och grönremsa. Utformningen av gatan anpassas för att ansluta till ny gata i 

detaljplanen del två. Förlängningen av Antenngatan planläggs som allmän plats 

GATA.  

Från södra delen av Antenngatans förlängning planeras en enkelriktad påfart till Dag 

Hammarskjöldsleden för busstrafik. Denna gata planläggs som GATA2, bussgata, då 

en gata för endast busstrafik inte bedöms ha en negativ påverkan på framkomligheten 

på Dag Hammarskjöldsleden. Trafiksäkerheten vid den nya anslutningen säkerställs 

bland annat med hjälp av en signalanläggning.  Den nya anslutningen till Dag Ham-

marskjöldsleden bidrar till att bussarna får kortare körväg och kommer snabbare ut i 

linjetrafik vilket är positivt för utvecklingen av kollektivtrafik och ur ett miljöper-

spektiv. Utan en ny utfart skulle miljöpåverkan från bussdepån bli större och omgiv-

ningen kring Radiovägen skulle utsättas för ökade buller och vibrationsnivåer. 
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Förslaget innebär att grönytor tas i anspråk för att ge plats åt den nya gatan.  

Bussdepån planeras för att bli en helelektrisk depå och Västtrafik kommer succesivt 

arbeta för att bussdepån uteslutande ska nyttjas av elfordon. Enligt Västtrafiks miljö- 

och klimatplan 2020-2030 ska det senast år 2030 vara enbart drivmedel producerat 

från förnybara källor som används inom kollektivtrafiken oavsett trafikslag. Västtra-

fik anger att de i en övergångsperiod kommer att behöva använda en del bussar som 

drivs med diesel och då maximalt 30 bussar nattetid av totalt 100 bussar. Detta för att 

klara oplanerade trafikuppdrag där infrastruktur för elbusstrafik saknas.  

Konsekvenser avseende placering av bussdepåns in- och utfart 

I området direkt norr om bussdepån ligger idag två skolbyggnader med tillfälligt 

bygglov till maj 2022. Båda skolbyggnaderna bedöms kunna stå kvar till dess att 

Allmän plats GATA ska bebyggas. 

Kommunen och fastighetsägaren till Järnbrott 168:1 kommer träffa en överenskom-

melse angående förutsättningarna kring inlösen av mark för flytten av skolbyggna-

derna.  

Cykel och gång 

Förlängningen av Antenngatan medför en förändring av befintligt gång- och pendel-

cykelstråk.  Framkomlighet vid pendelcykelstråket kommer att påverkas något, cy-

klisterna kommer att behöva korsa bussgatan via en gång- och cykelpassage vid cir-

kulationsplatsen samt längre söderut på bussgatan.  

 

Trafiksäkerheten för cyklister och gångtrafikanter förändras något eftersom förläng-

ningen av Antenngatan medför två nya gång- och cykelpassager, en vid cirkulationen 

samt en längre söderut. Den södra passagen hastighetssäkras med ramp för motortrafi-

ken och vid den norra verkar cirkulationen hastighetssänkande. Passagerna placeras 

vinkelräta mot körbanan för god sikt, tillgänglighet och trafiksäkerhet. Den tillkom-

mande korsningspunkten mellan pendlingscykelstråket och den nya gatan bedöms ha 

begränsad påverkan på cyklisternas framkomlighet eftersom bussarnas och cyklister-

nas högtrafik inte väntas ske samtidig. Skulle framkomlighetsproblem för cyklister 

uppkomma finns möjlighet att i senare skede reglera passagen som cykelöverfart. 

Detta bör i så fall ske för ett sammanhängande stråk för bäst efterlevnad och förstå-

else.   

 

Den genare gång- och cykelkopplingen mot tunneln i norr kommer att påverkas av 

förlängningen av Antenngatan. För att möjliggöra att kopplingen ska bevaras behöver 

den dels justeras och dels anslutas till gång- och cykelbanan längs gatans västra sida. 

Det betyder att en säker passage behöver anläggas över Antenngatan. Trafikkontorets 

målsättning är att kopplingen ska bevaras som ett genare stråk, framförallt för pend-

lingscyklister, som alternativ till gång- och cykelbana längs gatans västra sida. Gatans 

genomförande kommer dock att påverka stråkets säkerhet negativt då nya korsnings-

punkter skapas. Med de låga trafikmängderna som detaljplanen tillför bör den nega-

tiva påverkan begränsas. Även stråkets genhet och framkomlighet kommer att för-

sämras med detaljplanens genomförande. 
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Illustration på korsning mellan cykelstråket och bussgatan 

Parkering / cykelparkering 

Inom planområdet skapas möjlighet för parkeringsanläggning på 13 000 kvm för bi-

lar, MC och cyklar. En del av anläggningen ges möjlighet som gemensamhetsanlägg-

ning, att delas gemensamt med planerad exploatering runt om bussdepån.  

Bussförarna, som utgör merparten av personalen (cirka 400 arbetsplatser) på depån, 

har i allmänhet svårt att ta sig kollektivt till sin arbetsplats på grund av arbetstider. 

Det ger i det aktuella området bedömningen att behovet för 135 bussuppställnings-

platser/400 arbetsplatser sammantaget är 100–135 bilparkeringsplatser och 40 cykel-

platser. Det ger ett parkeringstal för bil: 1,0 och för cykel: 0,4 per bussuppställnings-

plats. 

Tillgänglighet och service 

Tillgången till kollektivtrafik är god. Närmsta hållplats ligger på ca 300 meters av-

stånd och hållplats för expressbussar inom ca 400 meter.  

Friytor 

Planen påverkar inte befintlig yta för lek eller park.  

Utbyggnaden av bussdepån innebär att kolonilotterna måste flytta. Ängås odlarför-

ening är en väl fungerande odlarförening och föreningens medlemmar kommer erbju-

das möjlighet till odling på annan plats av fastighetskontoret. Bland annat har detalj-

planen för Hästebäck ändrats för att Ängåsodlarnas bodar ska kunna flyttas med. De-

taljplanen Kolonilottsområde vid Hästebäck vann laga kraft 2018-04-24.  

Naturmiljö  

Viss naturmiljö i form av trädbevuxen yta tas i anspråk för förbindelse mellan cirku-

lationsplatsen på Radiovägen och bussdepån samt påfarten till Järnbrottsmotet. 

Sociala aspekter och åtgärder 

I SKA/BKA-workshopen har vikten av kolonilottsområdet som identitetsskapande, 

social mötesplats och rekreationsmöjlighet framkommit. Ängen och de förekom-

mande betande korna har framförts i stort som fina att titta på. Ängen har tidigare inte 

varit en plats för vistelse. 
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Planförslaget tar bort kolonilottsområdet, vilket ersätts på annan plats för att bibehålla 

möjligheten till social mötesplats och rekreation. Planen tillgodoser istället en ökad 

möjlighet till samspel mellan invånare i staden och bra förutsättningar för ett hållbart 

och fungerande vardagsliv genom att skapa en bra plats för bussar och därmed kunna 

öka bussarnas effektivitet och minska dess miljöpåverkan när de kan minska kör-

ningar med folktomma bussar. Med bra kollektivtrafik ökar möjligheten till lättill-

gänglig service och en sammanhållen stad då alla kan röra sig fritt i staden. 

Korsningen vid in- och utfarten från bussdepån utformas säkert utifrån cyklister och 

fotgängare som rör sig på Säröbanan. In- och utfarten utformas med stor hänsyn till 

barn, unga och skolans nuvarande och kommande utformning. 

Teknisk försörjning  

Dagvatten och skyfall 

Vattendraget Stora Ån bedöms idag ha måttlig ekologisk status, vilket främst beror på 

övergödning och hydromorfologiska förändringar genom fysisk påverkan. Miljöbal-

kens 5 kapitel styr miljökvalitetsnormer och anger krav på vattnets kvalitet vid en viss 

tidpunkt. God ekologisk status ska uppnås 2027. Vattenförekomsten uppnår ej god 

kemisk status med avseende på polybromerade difenyletrar (PBDE). Den ska uppnå 

god kemisk status. 

Stora Ån bedöms enligt Göteborgs Stad som en mycket känslig recipient och dagvatt-

net som släpps ut här ska klara stadens riktvärden för dagvattenrening. Dagvattenan-

läggningarna måste ha rening, annars kommer föroreningssituationen att försämras ef-

ter exploatering och arbetet med att klara satta miljökvalitetsnormer försvåras. Bero-

ende på vilken typ av område det är, krävs en eller flera reningsmetoder för att klara 

dessa riktvärden. 

Åtgärdsförslag inom kvartersmark  

Depån förväntas öka föroreningsbelastning för Stora Ån, vilket ställer högre krav på 

dagvattenrening och fördröjning än övriga ytor. Stora delar av det ökade flödet kom-

mer från kvartersmark inom planområdet, alltså område A. Det är även ett instängt 

område där dagvattnet i dagsläget samlas innan det leds vidare till Stora Ån. 

Minst 750 m3 dagvatten ska fördröjas inom bussdepåns fastighet. För att omhänderta 

det gäller att dagvattnet samlas upp från hela område A via rännstensbrunnar vidare 

genom ledningsnätet till reningsanläggningen. Reningen består av oljeavskiljare, följt 

av sedimentering för att avskilja vatten från suspenderade ämnen och sist ett filter 

som avskiljer bl.a. tungmetaller och mindre partiklar. Efter filtrering hamnar vattnet i 

fördröjningssystem genom en våtmark. I det angivna systemet kan pumpning krävas 

mellan sedimentering och filtrering, detta beror på hur förutsättningar ser ut och skall 

utredas vidare inom detaljprojekteringen. Förutsättningar som kan komma att påverka 

om pumpning är behövligt eller ej är val av filter och vilka höjder som kommer att bli 

aktuella inom planområdet. Efter rening och fördröjning ska vattnet ledas vidare via 

dagvattennät och släppas i kommunal dagvattenanläggning.  
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Aktuellt planområde utgörs av område A och väg öst. Vit streckad linje anger plan-

området.  

Vid skyfall ska Översiktsplan för Göteborg - tillägg för översvämningsriskers (TTÖP) 

krav uppnås. Minst 3000 m3 vatten ska fördröjas vid skyfall på kvartersmark inom 

planområdet, dimensionering motsvarar ett skyfall med 100 års återkomsttid. Sky-

fallshanteringen inom området föreslås bestå av uppsamlande och avledande gräsdi-

ken i norr, väster och söder samt höjdsättning av asfaltsytan inom planområdet med 

utpekade rinnvägar för skyfall. Samtliga diken och rinnvägar leds till en kompensat-

ionsdamm i sydöstra hörnet av planområdet. Det innebär att vissa bussparkeringar i 

söder delvis kommer att översvämmas med ett vattendjup på max 0,2 m samt att en 

barriär längs med planområdet i söder behöver uppföras för att förhindra ett ökat 

flöde från planområdet vid ett skyfall. (Ramböll, 2020-06-18).  

Fördröjning av skyfallsvatten får anordnas som våtmark eller på annat lämpligt sätt 

som kommunen godtar. Vatten kan fördröjas ytligt och spridas ut över bussdepåns 

yta. En genomtänkt höjdsättning kan lösa problematiken med skyfall. 

Bussdepån ska utformas på ett sådant sätt att situationen uppströms och nedströms 

planområdet vid skyfall får inte förvärras. Utformning ska ta hänsyn till att skyfalls-

vatten ska släppas genom fastighetsgräns. För att inte förvärra situationen uppströms 

och nedströms planområdet vid skyfall behöver vatten fortsatt tillåtas avvattnas ytle-

des till viadukt för GC-väg under Västerleden.  

Åtgärdsförslag inom allmän plats  

Inom allmän platsmark, alltså väg öst i bilden, har lösningar tagits fram i en genomfö-

randestudie (GFS) som klarar fördröjningskraven som finns på kommunen (ca 143 

m3) samt har en kompletterande renande effekt på dagvattnet. Allt dagvattnet skall 
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fördröjas inom respektive område enligt lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

innan det går vidare till recipient.  

Eftersom befintligt dagvattennät har bristande kapacitet kommer en ny dagvattenled-

ning ner till Stora Ån att anläggas. En översiktlig förprojektering för den nya dagvat-

tenledningen har tagits fram parallellt med dagvattenutredning. 

Underhåll och drift 

För drift och underhåll av dagvatten- och skyfalls anläggningar som befinner sig på 

kvartersmark ansvarar fastighetsägaren Västfastigheter. Underhåll av dagvatten- och 

skyfallsåtgärder varierar men tillsyn bör ske ca 1-2 gånger per år. Tillgängligheten för 

driftpersonal och utrustningar anses fungera för föreslagna åtgärder. Behov av under-

håll beskrivs i PM Komplettering skyfallshantering samt översiktlig beskrivning av 

underhåll för dagvatten- och skyfallsåtgärder (Ramböll 2020-06-18). 

Vatten och avlopp 

Anslutningspunkt till vattenledning finns nordväst om depåområdet och till avlopp på 

östra sidan av depån. Nya ledningar för att ansluta depån behöver byggas ut.  

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Kretslopp och vatten 

för information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 

Brandvatten 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät, i Järnbrotts prästväg, för dricksvatten medger ut-

tag av brandvatten motsvarande områdestyp B:3 (VAV publikation P 83), vilket mot-

svarar 40 l/s. Vattenledningen är dubbelmatad och uppfyller planens krav på brand-

vatten på 10 l/s, områdestyp B:1. Antalet brandposter behöver utökas inom planområ-

det, detta kan möjliggöras via utbyggnad av dricksvattennätet. 

Värme 

Uppvärmning avses ske med fjärrvärme. Nya ledningar behöver anläggas, lokali-

sering och anslutningspunkt utreds i genomförandestudien.   

El och tele 

Västra Götalandsregionen har beslutat som prioriterat mål att energiförbrukningen i 

regionens verksamheter ska minska och att energianvändningen i regionens samlade 

fastighetsbestånd ska halveras till 2030 jämfört med 1995. Västtrafik har som övergri-

pande hållbarhetsmål att alla anläggningar skall kännetecknas av hög energi- och re-

surseffektivitet. En del av hållbarhetsvisionen för aktuell depå är att detta är en an-

läggning som genom smarta energi- och miljölösningar håller en hög miljöprestanda.  

En bussdepå är totalt sett en stor förbrukare av energi och då framförallt värme. Stort 

fokus har lagts på att skapa en energieffektiv anläggning där alla installationstekniska 

system utformas utifrån en helhetssyn, övergripande över både fastighets- och verk-

samhetstekniska system. Systemen är integrerade för att inte motverka varandra.  

För att förbättra energiprestandan för byggnaden har ett antal energibesparande åtgär-

der utretts, framförallt återvinning av överskottsvärme från installationer. Avsikten 

med dessa åtgärder är att reducera energianvändningen. Exploatörens ambition är att 
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täcka en del av depåns energibehov med lokalt producerad energi i form av solceller. 

Tanken är att byggnadens tak och skärmtaken för bussuppställning utrustas med sol-

celler.  

Depåns specifika energiförbrukning avseende fastighetsenergi är beräknad till ca 52 

kWh/m², år. Energieffektiviserande åtgärder och installationer, solceller, har en ge-

mensam potential att reducera behovet av köpt energi.  

Anslutning till befintligt elnät kan göras i öster. 

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg 

Energi Nät AB i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i när-

heten av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten 

vid elkablar följas. 

Avfall 

Avfallshantering samt hämtning sker inom bussdepåns område. 

Övriga åtgärder  

Riskreducerande åtgärder 

Riskutredningen som är framtagen i samband med planarbetet redovisar en oaccepta-

bel risknivå 27 meter från Västerledens vägkant. Planförslaget har därför säkerställ att 

inga byggnader eller vistelseytor placeras inom ett avstånd av 50 meter från vägkant 

inom planområdet. 

Utredningen har även bedömt bussdepån som en potentiell riskkälla för omgivningen 

med hänsyn till närheten till skolan och till kommande bebyggelse. Varför har rekom-

mendationen om ett skyddsavstånd om 30 från omgivande bebyggelsen till området 

där tankstation får placeras anses vara väl underbyggt. Plankartan säkerställer ett av-

stånd om 50 meter från omgivande bebyggelsen till området där tankstation får place-

ras för att minska riskpåverkan mot befintlig och tillkommande bebyggelse.  

Geotekniska åtgärder 

En geoteknisk- och bergteknisk rapport (2018-02-02, reviderad 2020-04-24) har tagits 

fram i planarbetet. Området för bussdepån har ett lerdjup på 20–30 meter. Utifrån till-

gängliga uppgifter om markförhållandena inom planområdet bedöms det inte finnas 

några geotekniska hinder för en ytterligare exploatering och förtätning av området. 

För befintliga förhållanden finns inga stabilitetsproblem varken för jord- eller bergs-

slänter. För att verifiera befintliga markförhållandena kommer det att krävas platsspe-

cifika geotekniska utredningar för projektet och därmed kunna fastställa, dimension-

era och detaljprojektera de lämpligaste grundläggningsmetoderna. Geotekniska utred-

ningar kommer även att krävas för byggnadslov och startbesked.   

På normalradonmark ska nya byggnader uppföras radonskyddande, dvs. en grundkon-

struktion som inte har uppenbara otätheter mot markluft. Rörgenomförningar i botten-

plattan och eventuella källarytterväggar tätas.  
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Grundvatten 

Grundläggning genom pålning eller spont kan eventuellt ge en liten påverkan på 

grundvattenförekomsten. En upplysning har införts i plankartan som säger att grund-

vattenmagasinet ska beaktas vid alla tillkommande markrelaterade konstruktioner. 

Upplysningen innebär att frågan kommer att lyftas i marklovet och en utredning avse-

ende risk för påverkan på grundvattenförekomsten kommer att krävas in. 

Markmiljö 

Miljöförvaltningen bedömer att planerad markanvändning inom område för bussdepå 

(område A) klassas som mindre känslig. Därför bedöms området som tillräckligt ut-

rett och provtagningen som tillräcklig. 

Arkeologi 

En arkeologisk utredning har gjorts inom planområdet. Länsstyrelsen har senare med-

delat att denna utredning är tillräcklig. Inga fornlämningar har hittats inom området 

för bussdepån. 

Buller 

En bullerutredning har upprättats enligt 4 kap 33a § och sammanfattas under rubrik 

Störningar.  

Industribuller från bussdepån 

Till antagandeskedet har en detaljerad bullerutredning för bussdepån har utförts av 

Brekke & Strand, daterad 2020-09-21. De aktiviteter inom depån som ger upphov till 

buller är framförallt bussar som ankommer och kör inom depån, backsignaler från 

bussar samt ljud från tvätthallarna. Bussdepån kommer att bedriva sin verksamhet i 

huvudsak nattetid. 

För att möjliggöra planering av nya bostäder norr och väster om bussdepån har det 

förts in en planbestämmelse på plankartan som reglerar att högsta frifältsvärde för ek-

vivalent ljudnivå från industribuller 10 meter utanför plangräns i väst och norr, föru-

tom där kvartersmarken angränsar till allmänplats i norr (vid infarten till depån) där 

värdena ska innehållas i plangräns (m2). De värden som ska klaras är 60 dBA dagtid, 

55 dBA kvällstid och 50 dBA nattetid. Enligt utredningen klaras dessa nivåer vilket 

medför att det är möjligt att planera bostäder norr och väst om planområdet, se karta 

nedan. Även vid de befintliga bostäderna klaras Naturvårdsverkets villkor gällande 

ekvivalenta och maximala ljudnivåer. För att planbestämmelsen ska klaras, samt för 

att villkoren för befintliga bostäder ska klaras, innebär det ett antal begränsningar för 

bussdepåns verksamhet vilket innebär att: 

• dieselbussarnas rörelser begränsas till tvättanläggningen och planområdet öster 

om denna. 

• för att klara maximala ljudtrycksnivåer vid befintliga bostäder krävs att bussarnas 

backvarnare begränsas så att maximal ljudtrycksnivåer inte överskrider 86 dBA på 

2 m avstånd.   

• bussdepån trafikeras av som mest 30 dieselbussar mellan 22-06 med hänsyn till 

riktvärden nattetid. 
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Västfastigheter har garanterat att trafiken kommer att regleras på detta sätt i genomfö-

randeavtalet. Västtrafik har också garanterat att de kommer att ställa krav på trafiko-

peratörerna att de använder backvarnare som uppfyller krav på god boendemiljö i när-

området. Maxvärden kan inte regleras i plankartan då värdena mäts vid planerade och 

befintliga bostäder. Dock innebär åtgärderna ovan att maxnivåerna klaras. Bostäder 

inom angränsande pågående detaljplanearbete behöver planeras med ljuddämpad sida.   

 

 
Kartan visar hur bussdepån förhåller sig till de bullerkrav som finns som planbestäm-

melse för att inte påverka omgivningen negativt. Plankartans bestämmelser kan inne-

hållas med de ovan nämnda ingångsvärdena. 

Bussdepåns bidrag till trafikbuller 

Bussdepåns verksamhet medför även att trafik tillkommer på kringliggande vägar. 

Beräkningar visar att ljudnivån från trafiken i området inte påverkas nämnvärt av den 

tillkommande trafiken från bussdepån. Ljudnivån från trafik är generellt hög i områ-

det. Sammantaget bedöms bussdepån ha en mindre påverkan på den totala störningen 

som förekommer på grund av trafikbuller.  

Industribuller inom bussdepån 

För industriområden, dvs inne på bussdepån gäller gränsvärden och rekommendat-

ioner i AFS 2005:16 från Arbetsmiljöverket. Värdena enligt AFS 2005:16 avser den 

bullerdos personer erhåller under en arbetsdag. Det undre insatsvärdet ligger här på 

80 dBA ekvivalent ljudnivå. Gränsvärdet ligger vid 85 dBA och hanteras av Arbets-

miljöverket.  

Luft 

För den föreslagna bussdepån kommer en stor del av aktiviteterna, såsom städning, 

tvätt och tankning, att ske nattetid. Merparten av bussarna kommer att lämna depån 

innan morgonrusningen och de flesta återvänder sedan succesivt till depån efter 
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kvällsrusningen. Detta anses fördelaktigt ur luftsynpunkt då övriga utsläpp från exem-

pelvis vägtrafiken är mindre intensiv på natten samt innan och efter trafikrusningarna. 

Det minskar även exponering för boende i närområdet och barn inom skolområdet. 

Placeringen av bussdepån i närheten av kollektivtrafiknätet där bussarna trafikerar le-

der till mindre tomkörning, vilket ger minskade utsläpp och därmed en generellt för-

bättrad luftkvalitet. Det relativa bidraget från bussdepåns aktiviteter samt den tillkom-

mande buss och biltrafiken på förbindelsen mellan depån och Radiovägen bedöms 

som litet och bussdepåns påverkan på planområdet bedöms därav även den som liten.  

Bedömningen är att bussdepån kommer att trafikeras av övervägande del elbussar, 

detta för att klara de bullerkrav som finns i plankartan. Depån är förberedd för att på 

sikt trafikeras med enbart elbussar vilket bedöms vara positivt för luftmiljön.  

De högsta halterna beräknas finnas i de södra delarna av planområdet, utsläppskälla 

Västerleden, där det inte planeras byggnader. Inom detta område kommer bussupp-

ställningsplatser samt transformatorstation att ligga. Entréer och samlingsplatser bör 

inte placeras mot Västerleden. För att uppnå god luftmiljö inomhus är det att föredra 

om tilluften för ventilation inte tas från fasader som vetter mot Västerleden utan från 

taknivå eller från andra sidan av byggnaden. 

Ljus 

Armaturerna för bussdepåns belysning utomhus ska vara utformade så att ljuset är 

nedåtriktat och horisontalt väl avbländat, ljusspridningen ska vara begränsad till de-

påns fastighet. Belysningen på depån ska inte orsaka störningar på närliggande bostä-

der och ska generellt minimera ljusföroreningar, detta säkerställs genom planbestäm-

melsen f3- ”Ljuskällor ska riktas neråt och avskärmas så att direktljus inte når omgi-

vande bebyggelse”. 

Andel uppåtriktat ljusflöde (lumen) från den totala ytan från bussdepån bör vara högst 

3% ULR. Färgåtergivning på belysningen ska vara lägst Ra 80 eller högre (eller mot-

svarande). Färgtemperaturen för ljuskällor/armaturer ska vara 3000K.  

Belysningsnivån ska vara väl anpassad till omgivningens ljusförhållanden och ta hän-

syn till det övriga stadsrummet, till belysningen på Västerleden samt på angränsande 

gator och bostäder. Armaturernas utformning ska eftersträva ett bländfritt ljus med 

små kontraster till omgivningen. Mötet mellan den interiöra och exteriöra belysningen 

ska också tas hänsyn till. Effekten av ljuskällan bör reduceras nattetid (dimmas) om 

möjligt.   

Material på parkeringsanläggningens fasad mot bebyggelse åt norr och väster ska ut-

formas på ett sådant sätt att strålkastarljus från bilar och ljus från lysrör inom anlägg-

ning inte ska orsaka störningar för närliggande bebyggelse. Fasader ska inte uppföras 

med reflekterande material. 

Kompensationsåtgärd 

Göteborgs kommun ska enligt beslut i kommunfullmäktige arbeta med kompensat-

ionsåtgärder för att säkerställa göteborgarnas tillgång till värdefulla natur- och rekre-

ationsområden. Kompensationsåtgärder innebär att natur- och rekreationsvärden som 

går förlorade genom exploatering ersätts genom åtgärder i närområdet i första hand. 

Dessa åtaganden är frivilliga åtgärder som kommunen eller exploatören åtar sig utö-

ver vad som krävs enligt miljöbalken. 
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En utvärdering av behovet av kompensationsåtgärder i enlighet med Göteborgs stads 

riktlinjer har gjorts i samråd med berörda kommunala förvaltningar. 

Exploatören har tagit fram förslag på kompensationsåtgärder i form av att ytor inom 

depån som ej utnyttjas för verksamhet görs gröna. Att områden blir gröna innebär att 

luftmiljön kan förbättras då vegetation har god inverkan på rening. Förutom den di-

rekt positiva inverkan som vegetation har på luftmiljön så visar forskning att möjlig-

heten att betrakta grönska även kan öka människors välmående. Odlingslotterna som 

tas bort kompenseras med nya odlingslotter i nytt koloniområde i Hästebäck, vid Nä-

setvägen samt vid ett odlingsområde vid Antenngatan. Dessutom föreslås ett nytt dag-

vattenmagasin med renande funktion under mark ansamlar stor del av anläggningens 

dagvatten. Resterande vatten avvattnas mot nya planteringar, regnträdgård och dag-

vattendamm.  

Inom området finns även tre objekt med biotopsskydd, en allé, ett dike samt en mur. 

Dessa ska ersättas. Förslaget är att ersätta med träd i förlängningen av Antenngatan 

och med en damm och ny mur inom depån. Dessa objekt redovisas i illustrationsrit-

ning. 

Fastighetsindelning 

Detaljplanen föreskriver fastighetsindelningsbestämmelser, i den södra delen av plan-

området. Bestämmelserna innebär att utbredning och storlek för en av exploatörens 

blivande fastigheter för bussdepåändamål regleras. Fastighetsindelningsbestämmel-

serna är ett led i att säkra detaljplanens genomförande.  

I resterande delar av planområdet används inte fastighetsindelningsbestämmelser då 

det ger möjlighet till etappvis utbyggnad, flexibilitet kring bl.a. upplåtelseform för be-

fintlig radiomast samt bildande av eventuella rättigheter och gemensamhetsanlägg-

ningar för väg och parkeringsgarage.  

Fastighetsindelningen, och markreservat för gemensamhetsanläggningar mm, framgår 

av plankartan. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för 

utbyggnad och framtida drift och underhåll. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Västfastigheter ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark. För de 

tekniska anläggningarna inom kvartersmark, bl.a. befintlig radiomast och tillkom-

mande transformatorstationer, ansvarar respektive anläggnings huvudman. 

Anläggningar utanför planområdet 

Påverkan kommer ske på Trafikverkets anläggning då planområdet ansluter till Järn-

brottsmotet som förvaltas av Trafikverket. 

Kommunen genom Kretslopp och vatten kommer att anlägga en ny dagvattenledning 

ner till Stora Ån. Sträckan ligger till största delen utanför planområdet, viss del av 

dagvattenledningen kommer att förläggas i gatan inom planområdet. 
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Drift och förvaltning 

Kommunen genom trafikkontoret ansvarar för förvaltning av mark som i detaljplanen 

är utlagd som allmän plats, GATA.  

Kommunen genom Kretslopp och vatten ansvarar för kommunala dagvattenanlägg-

ningar samt förvaltning av nytt ledningsnät avseende vatten-, avlopp- och dagvatten-

försörjning. 

Västfastigheter ansvarar för förvaltning av anläggningar och mark som i detaljplanen 

är utlagd som kvartersmark, med undantag för de tekniska anläggningarna som för-

valtas av respektive anläggnings huvudman. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Fastighetsägare som får sina fastigheter planlagda med användningen allmän plats ge-

nom detaljplanen har rätt till ersättning i enlighet med expropriationslagens regler och 

ersätts då för sin fastighets marknadsvärdesminskning till följd av intrånget plus 25%. 

Detta gäller då inget annat överenskoms mellan parterna. 

Enligt planförslaget redovisas allmän plats, GATA, inom fastigheten Järnbrott 

785:562 vilken ägs av kommunen samt fastigheten Järnbrott 168:1 vilken ägs av 

Kungsleden Sisjön Kommanditbolag. 

Avtal gällande markregleringar som avser överföringar av allmän plats ämnar tecknas 

med respektive berörd fastighetsägare. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen. Ny fastighet för bussdepå kan 

bildas efter avstyckning och fastighetsreglering från Järnbrott 168:1 och Järnbrott 

785:562. 

Enligt bestämmelserna om fastighetsindelning ska en fastighet för industriändamål 

(bussdepå) bildas i södra delen av planområdet. Den föreslagna nya fastigheten (Fgh 

A) består av delar av kommunens fastighet Järnbrott 758:562, hela Järnbrott 758:410, 

hela Järnbrott 758:414 och hela Järnbrott s:55. Enligt 4 kap 18§ PBL får kommunen i 

en detaljplan bestämma hur området ska vara indelat i fastigheter, om det behövs för 

genomförandet av en ändamålsenlig indelning i fastigheter eller för att annars under-

lätta detaljplanens genomförande. Kommunen får också bestämma vilka servitut, led-

ningsrätter och liknande särskilda rättigheter som ska bildas, ändras eller upphävas. 

En överenskommelse kommer tecknas innan detaljplanens antagande som säkerställer 

Fgh A:s rätt till väg över den kommande bussdepån. 

Bestämmelsen om fastighetsindelning motiveras av följande skäl. 

Bestämmelsen säkrar genomförandet av detaljplanen/ anläggandet av en bussdepå ef-

tersom den ger möjlighet till inlösen av fastigheterna Järnbrott 758:410, Järnbrott 

758:414 samt samfälligheten Järnbrott s:55. 

Bestämmelsen ger möjlighet till anläggande av delar av bussdepån med byggnader i 

norra delen av planområdet som en etapp 1 eftersom berörda parter där är överens om 

marköverföring till bussdepån. 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  46 (54) 

Två fastigheter för bussdepåändamål bildas vilket ger en framtida flexibilitet vilket är 

en fördel då kollektivtrafikens förutsättningar är föränderliga. 

Alternativt tecknas överenskommelse med fastigheternas ägare som sedan läggs till 

grund för fastighetsbildningen. 

Inom områden som på plankartan markerats med E kan tekniska anläggningar place-

ras. Dessa ska säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna fastigheter. 

Fastighetsrättslig prövning 

Den föreslagna fastigheten (Fgh A) är lämplig för bussdepåändamål. Uppställnings-

plats för bussar kan anordnas. Markägarna inom planområdet kommer teckna en över-

enskommelse innan detaljplanens antagande som säkerställer Fgh A:s rätt till väg 

över den kommande bussdepån fram till allmän plats (GATA). Anslutning till VA 

kommer att lösas antingen väster eller öster om fastigheten.  

Den föreslagna fastigheten (Fgh A) och berört område av Järnbrott 758:562 kommer 

att vara lämpliga för sina ändamål (Bussdepå) Fastigheterna uppfyller lämplighetsvill-

koren i 3 kap 1§ fastighetsbildningslagen. 

För att bilda fastigheten krävs del av område från Järnbrott 758:562, hela Järnbrott 

758:410, hela Järnbrott 758:414 och hela Järnbrott s:55. Exploatören kommer att för-

värva delen från kommunens fastighet Järnbrott 758:562. Överenskommelse om detta 

kommer att tecknas. Möjlighet för exploatören att sedan lösa in fastigheterna Järnbrott 

758:410, 758:414 och samfälligheten Järnbrott s:55 kommer att finnas. Värdehöj-

ningen för möjligheterna att bilda en lämplig bussdepåfastighet (Fgh A) bedöms klart 

överstiga värdeminskningen för de fastigheter som avstår mark. Hela området är nöd-

vändigt för att kunna anlägga en bussdepå. Bestämmelsen om områdets indelning i 

fastigheter är därmed förenlig med 5 kap 4§ första stycket fastighetsbildningslagen.  

Det allmänna intresset av att kunna skapa en lämplig fastighet för bussdepåändamål 

och genomföra detaljplanen överstiger nackdelarna för den enskilde. Bestämmelsen 

om områdets indelning i fastigheter strider inte mot egendomsskyddet i 2 kap 15§ re-

geringsformen. 

Plan- och bygglagens krav är uppfyllda enligt PBL 2010:900. Någon betydande olä-

genhet bedöms inte uppstå för enskilda. 

Gemensamhetsanläggningar 

Område benämnt med g i plankartan reserveras för framtida gemensamhetsanlägg-

ning för p-hus. Tänkta delägare i gemensamhetsanläggningen är främst fastighetsä-

garna till Järnbrott 168:1 och Järnbrott 166:2 men det är inte uteslutet att ytterligare 

fastighetsägare deltar. 

Nya gemensamhetsanläggningar kan bildas för övrig parkering och väg beroende på 

hur exploatören väljer att organisera sin förvaltning.  Genom att bilda gemensamhets-

anläggningar blir berörda fastighetsägare gemensamt ansvariga för anläggningens ut-

förande och framtida drift.  

Servitut  

Servitut kommer att bildas till förmån för Fgh A att nyttja övrig kvartersmark inom 

bussdepån för att kunna ta sig till allmän väg. 
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För att Västfastigheter ska kunna nyttja sin västra infart till parkeringen som framgår 

av illustrationskartan krävs att ett servitut bildas eller nyttjanderättsavtal tecknas med 

fastighetsägaren till Järnbrott 168:1. 

Det kan även bli aktuellt att bilda servitut för t ex andra vägar och ledningar inom 

kvartersmarken för att säkra rättigheter både för bussdepåfastigheterna och för de tek-

niska anläggningarna.  

Exploatören och huvudmannen för de tekniska anläggningarna ansvarar för att nöd-

vändiga rättigheter bildas.  

Ledningsrätt 

Vid överlåtelse av kommunägd mark regleras i genomförandeavtalet att exploatören 

utan ersättning ska upplåta ledningsrätt för erforderliga ledningar och nätstationer 

inom kvartersmark till förmån för kommunen, kommunala bolag och privata led-

ningsägare. Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa 

kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive 

ledningsägare ansöker om ledningsrätt för sina respektive ledningar. Ledningsrätt ska 

bildas för ledningarna inom områden markerat med u på plankartan. 

Inom områden som på plankartan markerats med E kan tekniska anläggningar (befint-

lig radiomast och transformatorstation) placeras. Dessa ska säkerställas med lednings-

rätt alternativt avstyckas till egna fastigheter. Oavsett vilken upplåtelseform som väljs 

behöver ledningsägaren tillträde till anläggningarna. Rätt till väg kan antingen säker-

ställas i och med ledningsrättsupplåtelsen eller i ett servitut.   

Markavvattningsföretag 

Inom planområdet finns inga markavvattningsföretag.  

Söder om planområdet rinner Stora ån som förvaltas av Stora Åns markavvattningsfö-

retag. I praktiken tog år 1993 Mölndals stad och Göteborgs stad, genom Kretslopp 

och Vatten, över förvaltningen av från markavvattningsföretaget. Numera förvaltas 

den del av Stora ån och markavvattningsföretaget som är belägen i Göteborgs kom-

mun av Kretslopp och Vatten respektive den del av Stora ån och markavvattningsfö-

retaget som är belägen i Mölndals kommun av Mölndals stad.   

Enligt dagvatten- och skyfallsutredningen leds vattenmängden 188 liter per sekund 

från planområdet, samt närliggande detaljplaner, till Stora ån idag. Till följd av detalj-

planeringen av detaljplanen, och kommande omkringliggande detaljplaner, behöver 

VA-kollektivet genom Kretslopp och vatten istället anlägga dagvattenledningar till 

Stora ån. Dagvattenledningarna innebär dels att flödet till Stora ån fördröjs och blir 

mer kontrollerat och dels att en oförändrad mängd vatten gentemot idag leds till Stora 

ån (188 liter per sekund) istället leds dit via ledningar. 

Kretslopp och vatten har samrått med Stora åns markavvattningsföretag för Göteborg 

stad som har godkänt föreslagna åtgärder. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsbildning berörande allmän 

platsmark.   

Västfastigheter ansöker om nödvändig fastighetsbildning inom kvartersmark. 
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Kostnaden för lantmäteriförrättningarna regleras i kommande köpehandlingar och ge-

nomförandeavtal mellan Kommunen och Västfastigheter. 

Respektive ledningsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning avseende ny 

ledningsrätt eller servitut. För transformatorstationer, E i plankartan, kan nya led-

ningsrätter eller nya fastigheter bildas efter ansökan från huvudmannen. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Angivna arealer är ungefärliga och avgörs slutgiltigt i lantmäteriförrättning. 

Fastighet Erhåller 

mark 

Avstår mark Markanvändning 

Järnbrott 168:2 ca 20 000 

kvm 

 Kvartersmark: Bussdepå 

Ny Fastighet (Fgh A) ca 14 140 

kvm 

 Kvartersmark: Bussdepå 

Järnbrott 168:1  ca 1 100 kvm  Allmänt ändamål 

Järnbrott 758:562 ca 1 100 

kvm 

 Allmän plats GATA 

Järnbrott 758:562  ca 29 500 kvm Allmänt ändamål 

Järnbrott 758:410  Hela fastigheten 

(ca 2150 kvm) 

Allmänt ändamål 

Järnbrott 758:414  Hela fastigheten 

(ca 2150 kvm) 

Allmänt ändamål 

Järnbrott s:55  Hela arealen 

(ca 340 kvm) 

Allmänt ändamål 

Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Inom planområdet har kommunen upplåtit arrende (kommunens avtalsnummer: AL-

2015-0141) för koloniområde tillhörande Ängås odlarförening. Arrendeavtalet har 

sagts upp och föreningens medlemmar har erbjudits möjlighet till odling på annan 

plats.  

Kommunen har upplåtit arrenden (kommunens avtalsnummer: AA-2007-0012 samt 

AA-2008-002) till Telia Sonera Sverige AB för bl.a radiomast mm inom planområdet. 

Arrendeavtalen kommer överlåtas av kommunen till Västfastigheter som kommer 

omförhandla dessa med Telia. Radiomasten kommer fortsatt stå kvar i området. 

Avtal mellan kommun och övriga fastighetsägare 

Kommunen, genom dess fastighetsnämnd, har förvärvat Järnbrott 168:2 som ingår i 

bussdepån. Järnbrott 168:2 innan detaljplanen antas att vidareöverlåtas till Västfastig-

heter. 

Kommunen kommer med fastighetsägaren till Järnbrott 168:1 teckna en överenskom-

melse om inlösen av allmän plats GATA. 
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Avtal mellan kommun och exploatör  

Enligt PBL ska kommunen redovisa vilka exploateringsavtal som i samband med de-

taljplanen genomförande ska tecknas och dess huvudsakliga innehåll. Innehåll kan 

vara utbyggnad av allmän plats, fastighetsbildningsåtgärder, ledningsflytt m.m. De-

taljplanens konsekvenser för exploatören avseende ekonomi, åtaganden mm ska besk-

rivas. 

Kommunen och Västfastigheter har tecknat ett markanvisningsavtal gällande den 

kvartersmark inom detaljplanen som Västfastigheter ska förvärva av Kommunen. 

Kommunen och Västfastigheter har tecknat ett föravtal som reglerar riskfördelning 

mellan parterna för det fall att Detaljplanen inte skulle vinna laga kraft. 

Kommunen och Västfastigheter kommer innan detaljplanen antas att teckna ett ge-

nomförandeavtal gällande detaljplanens genomförande. Avtalet kommer bland annat 

att reglera exploateringsbidrag, utbyggnad av allmän plats, fastighetsbildningsåtgär-

der, ledningsflytt samt att trafikeringen av depån inte medför att de reglerade bullerni-

våerna överskrids.  

Kommunen och Västfastigheter kommer innan detaljplanen antas att teckna erfoder-

liga överlåtelsehandlingar avseende den kommunägda kvartersmarken inom detaljpla-

nen som kommer överlåtas till Västfastigheter. 

Avtal mellan exploatör och övriga fastighetsägare 

Västfastigheter ansvarar för förhandling om förvärv av fastigheterna Järnbrott 

758:410 och 758:414. 

Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av markupplåtelse-

avtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg Energikon-

cernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad.  

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommu-

nen/exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid 

omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och exploatören för 

att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ledningsrätt. 

Avtal mellan kommun och trafikverket 

Kommunen och Trafikverket, såsom huvudman för Järnbrottsmotet, kommer innan 

detaljplanen antas teckna avtal avseende finansiering och utförande av åtgärder på el-

ler i anslutning till motet.  

Dispenser och tillstånd 

Inom planområdet finns tre objekt vilka omfattas av det generella biotopskyddet en-

ligt miljöbalken. Området som ska bli kvartersmark för industri och parkering inne-

håller ett dike och en stenmur i jordbruksmark och utmed den nya lokalgatan i norr 

finns delar av en allé. Kommunen har ansökt och erhållit dispens från det generella 

biotopskyddet från Länsstyrelsen.  
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Diket och stenmuren återskapas inom kvartersmarken och illustreras i planhandling-

ens illustration. Allé återskapas inom allmän plats GATA. 

Tidplan  

Samråd: 1:a kvartalet 2019 

Granskning: 4:e kvartalet 2019 

Tillstyrkande: 4:e kvartalet 2020 

Antagande: 1:a kvartalet 2021 

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft cirka fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: 3:e kvartalet 2021 

Färdigställande: 4:e kvartalet 2024 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-

lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-

ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 

fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-

detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-

sprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft. 

Överväganden och konsekvenser 

Överväganden har gjort mellan olika intressen: 

Nollalternativet 

Detaljplanens nollalternativ innebär att ingen bussdepå byggs och att lokalisering 

av en bussdepå krävs på annan plats. Tiden ökar ytterligare till att en ny depå kan 

vara i drift, vilket kan påverka andra planer inom Göteborg eller skapa behovet av 

temporära lösningar och många körningar med tomma bussar. 

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

I enlighet med Göteborgs stads principer för sociala konsekvensanalyser vid fram-

tagande av detaljplaner görs nedanstående bedömningar hur denna detaljplan för-

håller sig till de principerna. 

Sammanhållen stad 

Bussdepån är en del av en fungerade kollektivtrafik och bidrar till en sammanhållen 

stad genom att det blir enklare för alla att åka kollektivt och ta sig över barriärer. Det 

ger ökade kopplingar både i staden och socialt. 
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Samspel  

Att kunna ta sig mellan olika områden i en stad utan att vara beroende av en egen bil, 

dvs att åka kollektivt med tex buss ger en ökning av ett jämställt och jämlikt samhälle.  

Vardagsliv 

Bussdepån som arbetsplats får goda kollektivtrafikförbindelser även om arbetstiderna 

kan begränsa möjligheten till att utnyttja denna. 

Gång- och cykelväg inom planområdet bibehålls. 

Identitet  

Radiomasten som landmärke bibehålls. Områdets identitet kommer att förändras, de-

pån kommer att vara en del av den nya identitet då nya arbetsplatser skapas och fler 

kommer röra sig i, till och från området. 

Hälsa och säkerhet 

Lokaliseringen av bussdepån är delvis gjord utifrån att bussarna ska behöva åka så få 

och korta sträckor som möjligt utan passagerare. Detta medför en lägre miljöpåverkan 

i staden i stort och då huvuddelen av bussarna planeras vara elbussar blir inte hälsopå-

verkan så stor avseende luft och buller för boende, skolan och verksamheter i områ-

det. 

Korsningspunkten mellan cyklister, gående och bussar vid depåns in- och utfart utfor-

mas på trafiksäkert för att särskilt barn och unga ska kunna ta sig förbi säkert. 

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighets-

prövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 

med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen be-

rörs. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän syn-

punkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. 

Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids.  

Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för Göteborg. Påverkad jordbruksmark, 

ängen, är inte utpekad i översiktsplanen. Platsen är vald utifrån en lokaliseringsutred-

ning (2014) som studerade fyra olika lägen i sydvästra Göteborg och vald plats ”Radi-

omasten” var den staden och Västtrafik ansåg vara mest lämplig.  

Förstudie till miljökonsekvensbeskrivning  

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 

någon betydande miljöpåverkan. Vid förstudien till miljökonsekvensbeskrivning har 

kriterier i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. 

Detaljplanen innebär en komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. Planför-

slaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som anges i 
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PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt 

beaktas. 

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 

detaljplanen: 

• Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 

MB 7 kap. 28 §. 

• Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver 

tillstånd enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3. 

• Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala 

miljömål. 

• Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, 

landskap, fornlämningar, vatten etc. 

• Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 

• Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller in-

ternationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonse-

kvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Förstudien till miljökonse-

kvensbeskrivning diskuterades på LARK-möte 2019-10-18. Länsstyrelsen bedömde 

då att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Miljömål 

Planläggning av en bussdepå i närheten av knutpunkter för linjetrafik leder till mindre 

tomkörning och mindre utsläpp i staden. Det kan bidra till minskat behov av bil som 

det primära transportmedlet. Genomförande av detaljplaneförslaget innebär att fastig-

heten för bussdepån kommer att fördröja och rena dagvattnet som släpps vidare till 

Stora Ån, vilket medför att renare vatten släpps till Stora Ån jämfört med nuläge.  

 

Mål för Begränsad klimatpåverkan, Frisk Luft, Bara naturlig försurning och Ingen 

övergödning påverkas positiv.  

 

Genomförande av planförslaget innebär att ett grönområde med visst naturvärde tas i 

anspråk och blir hårdgjort. Verksamheten som planförslaget möjliggör medför högre 

industribullernivåer jämfört med nuläge, men planen reglerar genom bestämmelse att 

riktvärden för bullernivåer ska innehållas för angränsande bebyggelse.   

 

Mål för Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker, Levande skogar, God be-

byggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv påverkas negativ.  

Naturmiljö 

Planens genomförande innebär att betad ängsmark och kolonilotter som har visst na-

turvärde tas i anspråk och blir hårdgjord. Naturvärden går förlorad. Kompensationsåt-

gärder kommer att genomföras. Vissa objekt med biotopskydd kommer att återställas 

och kolonilotter kommer att ersättas vid annan plats.  
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Kulturmiljö 

Ängsmarken som nu tas i anspråk har en viss betydelse för förståelsen och upplevel-

sen av kulturmiljön. Möjligheten att läsa ihop området med miljön kring prästgården 

minskar. Ängsmarken utgör en associativ påminnelse om de slåtterängar som tidigare 

var en viktig del av landskapet. Miljön förstärker delvis den lantliga karaktären och 

berättelsen om Frölunda som jordbruksbygd. Inom planområdet finns rester av den ti-

digare jordbruksmarken.  

Påverkan på luft 

Miljökvalitetsnormerna gäller generellt för luften utomhus, dock förekommer vissa 

undantag/riktlinjer. Miljökvalitetsnormerna ska inte tillämpas för bussdepån eftersom 

den klassas som en arbetsplats dit allmänheten inte har tillträde.  

Detaljplanen kommer inte försvåra möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna 

för utomhusluft. Miljökvalitetsnormerna kommer att med största sannolikt klaras och 

inte utgöra några problem för planområdet.  

Påverkan på vatten 

Stora Ån bedöms idag ha måttlig ekologisk status. Vilket främst beror på övergödning 

och hydromorfologiska förändringar genom fysisk påverkan. Vattenförekomsten 

uppnår ej god kemisk status med avseende på polybromerade difenyletrar (PBDE). 

Den ska uppnå god kemisk status. Miljökvalitetsnormerna, enligt miljöförvaltningens 

riktvärden, för Stora Ån bedöms inte överskridas med föreslagen rening, de flesta un-

derskrids med mycket god marginal enligt PM för alternativa åtgärdsförslag på dag-

vatten- och skyfallshantering (WSP 2019-11-29).  

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

Planens ekonomi  

Planarbetet kan utföras inom stadsbyggnadskontorets budget. Planavtal har tecknats 

med Västfastigheter. 

Kommunens investeringsekonomi 

Fastighetsnämnden får initialt fått en utgift för markförvärv (Järnbrott 168:2). Fastig-

hetsnämnden får även utgifter för flytt nyetablering av odlingsområde, inlösen av all-

män plats, utbyggnad av gata, lantmäteriförrättning mm. 

Fastighetsnämnden får inkomster från försäljning av Järnbrott 168:2 övrig kom-

munägd kvartersmark samt genom exploateringsbidrag från Västfastigheter. 

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgif-

ter för utbyggnad av vatten-, avlopps- och dagvattenanläggningar.   

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Trafiknämnden får kostnader för driften av anläggningen i form av ränta och avskriv-

ningar samt för skötsel och underhåll av allmän plats GATA 

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för 

ränta och avskrivningar samt driften av va-anläggningar. 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  54 (54) 

Ekonomiska konsekvenser för Västfastigheter AB 

Exploatören bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmarken. Exploatören får vidare 

utgifter för förvärv av kvartersmark, del av kostnad för anläggande av gata (exploate-

ringsbidrag), anslutning till allmänna va-anläggningar samt erforderlig fastighetsbild-

ning. Exploatören får även utgifter för anslutning av el och tele, ledningsflytt mm. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 

Fastigheterna Järnbrott 758:414 respektive Järnbrott 758:410 planläggs för att i sin 

helhet införlivas i en av exploatörens blivande fastighet för bussdepå. Fastighetsä-

garna kommer ersättas i samband med en överenskommelse med Exploatören alterna-

tivt genom att lantmäterimyndigheten avgör ersättningsfrågan. 

Överensstämmelse med översiktsplanen 

Planen är i överensstämmelse med ÖP som anger bebyggelseområde med grön- och 

rekreationsytor. 
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Samrådsredogörelse 

Utfärdat: 2019-11-07  Linnéa Ekström Finskud 

Diarienummer: 0409/16   Telefon: 031-368 19 29  

   E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

Detaljplan för Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 
bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg  

Samrådsredogörelse  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 11 december 2018 att genomföra samråd för detaljplane-

förslaget. Förslaget har sänts för yttrande under tiden 16 januari 2019 – 26 februari 

2019.  

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på 

Frölunda bibliotek. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
De allvarligaste invändningarna bland inkomna synpunkter berör i huvudsak placering 

av bussdepån intill en F-9 skola och planering av infart till bussdepån från Radiovägen. 

En stor mängd boende i närområdet (ca 110 yttrande och 468 namnunderskrifter) ut-

trycker oro över den negativ påverkan på barn som en bussdepå medför, så som ökad 

trafik osäkerhet och dålig luftmiljö. Många tycker även att boendemiljön försämras med 

ökat trafikbuller och vibrationer.  

 

Andra vanliga invändningar är den negativ påverkan som in- och utfart till bussdepån 

har på pendelcykelleden Säröleden, tydligare beskrivning av ny dragning av cykelleden 

efterfrågas.  

 

Synpunkter har framförts som rör behovet av att revidera dagvatten- och skyfallsutred-

ning med beskrivning av hur reningskrav säkerställs, samt synpunkter som rör hantering 

av ljudnivån nattetid. 

 

Länsstyrelsen anser inte att påverkan på riksintresse väg har beskrivits på ett tillfreds-

ställande sätt. Även riskhantering och planens påverkan på MKN vatten behöver förtyd-

ligas. 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt


Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 2(35) 

Planhandlingarna har kompletterats med nya samt reviderade utredningar: 

- Reviderad dagvatten- och skyfallsutredning 

- Kompletterande bullerutredning 

- Mobilitet- och parkeringsutredning 

 

Kontorets bedömning är att exploateringen utformats i en omfattning som svarar mot 

möjligheterna på platsen. Kontoret bedömer att planförslaget stämmer överens med ÖP 

och med övriga strategiska dokument.  

 

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 

planhandlingarna.  

 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

• Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

• Statliga och regionala myndigheter 

• Sakägare 

• Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

• Övriga 

 

Eftersom många framfört liknande synpunkter görs först några inledande kommentarer. 

Kommentarerna på enskilda yttranden hänvisar ibland till dessa. 

 

Inledande kommentarer 

Många anser att utbyggnadsförslaget inte visar tillräcklig hänsyn till omgivningen. Det 

framförs oro över hur de som bor i närheten kommer att påverkas och över placering av 

en bussdepå i anslutning till en F-9 skola. Flera anser att planförslaget kommer att inne-

bära betydande olägenhet för dem på grund av buller, luftmiljö och trafiksäkerhet.  

 

Flera uttrycker oro över den negativ påverkan som in- och utfart till bussdepån har på 

pendelcykelleden Säröleden. Andra tycker att placeringen av depån är olycklig men för-

står att bussdepåer behövs för att ha en fungerande kollektivtrafik i staden; däremot an-

ser de flesta att infarten till depån inte bör ligga mot Radiovägen utan mot Västerle-

den/Söderleden alternativ mot Dag Hammarskjöldsleden. 

 

Parallellt med detaljplanen för bussdepån pågår ett detaljplanarbete för området norr  

och väster om depån. Kontoret har valt att ta ett helhetsgrepp på hela området och alla 

ställningstaganden i båda planerna utgår från att de har varandra som förutsättning.  

Skolområdet som ingår i parallell detaljplan kommer att utformas på ett sådant sätt att 

påverkan av bussdepån till skolområdet kommer att minimeras.  

 

Påverkan på barn och skola 
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En Barnkonsekvensanalys har tagits fram innan planen gick ut på samråd. Utredarna 

hade några träffar med barn och kom fram till att den främsta oron handlade om att barn 

inte hade blivit tillräckligt informerad över hur deras miljö kommer att förändras, samt 

mängd buller och avgaser en bussdepå skulle kunna betyda. Utformning av skolområdet 

kommer att hanteras i arbetet för Detaljplan NV om Järnbrottsmotet del 2.  

 

Bussarna körs in i depån oftast sent på kvällen (de flesta efter kl.19:00) och de körs ut 

tidigt på morgonen (de flesta innan kl.07:00). Arbetstider på bussdepån sammantaget 

med att verksamheten drivs med elbussar innebär att bussverksamheten inte kommer att 

påverka skolan särskilt i avseende buller- och luftmiljön.  

 

Skolbyggnader som i dag ligger i området direkt norr om bussdepån är uppförda med 

tillfälligt bygglov. Innan bygglovet löper ut kommer den östra skolbyggnaden att be-

höva flyttas till dess att gatan ska bebyggas. Kommunen och fastighetsägaren till Järn-

brott 168:1 är överens om att flytten av skolbyggnaden ska ske och kommer träffa en 

överenskommelse kring detta. Skolområdet kommer att ses över i sin helhet i Detaljplan 

NV om Järnbrottsmotet del 2.  

 

Infart/utfart 

Flera olika alternativ för in- och utfart har utretts för bussdepån med syftet att minska 

trafikeringen av Radiovägen och den befintliga korsningen mellan Dag Hammarskjölds-

leden och Axel Adlers gata. Olika utformningar av anslutningar mellan bussdepån och 

Dag Hammarskjöldsleden har studerats med hjälp av trafikförslag och trafiksimule-

ringar. Alternativet med en infart/utfart från depån direkt mot Västerleden ansågs inte 

kunna utformas med god trafiksäkerhet då påfartsramperna skulle bli för korta. Det al-

ternativ har därför blivit uteslutet.  

 

Tillfart till bussdepån planeras ske från Radiovägen, en sådan infart innebär att bussar 

som kommer från olika riktningar i staden kan ta genare väg till bussdepån jämfört med 

en infart från Järnbrottsmotet, därutav minskas bussarnas körväg till depån, vilket är po-

sitivt för utvecklingen av kollektivtrafik och ur ett miljöperspektiv. Utfarten från buss-

depån planeras ske direkt mot Järnbrottsmotet, med den anslutning får bussarna kortare 

körväg och kommer snabbare ut i linjetrafik.  

 

Cykelleden och trafiksäkerhet 

Skolvägen ifrån buss och med lämning ifrån bil upplevs fungera relativt bra i dagsläget. 

Det är viktigt att skolvägarna upplevs trygga även fortsättningsvis. Korsningen mellan 

gång- och cykelvägen med ny tillfart för bussarna är utformad utifrån hänsyn till trafik-

säkerhet för att särskilt barn och unga ska kunna ta sig förbi korsningen vid bussdepåns 

in- och utfart säkert. 

 

Pendelcykelstråket påverkas med nya korsningspunkter, målsättningen är att kunna be-

vara den del av stråket som gör att cyklister inte behöver passera cirkulationen vid Radi-

ovägen. Där cykeltrafik och busstrafik korsas på bussgatan kommer en ramp att finnas 

som hastighetsdämpande åtgärd för bil- och busstrafik för att förhindra olyckor. Ef-

tersom bussarna kommer att gå tomma är bedömningen att det går att ge gång- och cy-

keltrafik företräde. 

 

Buller, luft och vibration 

Västtrafik har planerat att driva verksamheten i bussdepån med 100% elbussar, detta in-

nebär att trafikbullret inte kommer att öka för närområdet på grund av bussarna. Detalj-

planen säkerställer att bulleråtgärder ska byggas vid depån för att ljudstörningar inte ska 
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förekomma på omgivande bebyggelse. Västtrafik har även garanterat att de kommer att 

ställa krav på trafikoperatörerna att de använder backvarnare som uppfyller krav på god 

boendemiljö i närområdet. 

 

Enligt framtagen luftutredning för detaljplanen, så är utsläppen av kvävedioxid i områ-

det måttliga. Att verksamheten planeras att drivas med 100% elbussar innebär att utsläp-

pet av avgaser inte kommer att öka i området på grund av bussarna.  

 

Staden planerar att utreda vidare Radiovägens gestaltning och funktion som stadsgata, 

ett helhetsgrepp på gatan ska tas och eventuella åtgärder mot vibrationer på gatan bör 

utföras i detta skede. Utformningen av tillkommande byggnader och gator bör ta hänsyn 

till vibrationer på platsen. I övrigt har området det lägsta parkeringsantalet enligt Rikt-

linjer för mobilitet- och parkering i Göteborgs Stad, ett lågt parkeringstal innebär att 

området inte kommer att bidra till en nämnvärd ökning av biltrafik och vibrationer.  

 

Översiktsplanen och övriga strategiska dokument 

Planavdelningen har fått uppdrag från Byggnadsnämnden att pröva om markanvändning 

för bussdepå är lämplig på platsen, lokaliseringen utreds inte inom planarbetet.  

 

Projektet är en viktig pusselbit för att uppfylla stadens mål att fördubbla antalet resor 

med kollektivtrafik från 2006 till 2025, och med ett kollektivtrafiknära läge för att 

minska sträckan som bussarna behöver åka till depån för att minimera kostnader och 

miljöpåverkan. 

 

Planområdet är utpekat i Strategin för utbyggnadsplanering som ett prioriterat utbygg-

nadsområde i anslutning till Frölunda Torg som kraftsamlingsområde. Frölunda Torg är 

utpekat i ÖP som en av stadens fem strategiska knutpunkter. Inom de angivna inrikt-

ningarna i Översiktsplanen för området är att komplettera och blanda, samt att kraft-

samla kring knutpunkter. 

 

Kontoret bedömer att planen följer Översiktsplanen och Strategin för utbyggnadsplane-

ring. En verksamhet som stödjer kollektivtrafiken tar tillvara läget nära ett kraftsam-

lingsområde. Denna plan, tillsammans med den parallella Detaljplan NV om Järnbrotts-

motet del 2 ser över helheten, blandar och förtätar området.  

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden tillstyrker planen med beaktande av de synpunkter som redovisas 

under förvaltningens överväganden. 

 

Överväganden 

Förvaltningen anser att behovet av en bussdepå är stort eftersom depåerna i Majorna 

och Kville kommer att avvecklas.  

 

Göteborgs Stad, Västtrafik och Västra Götalandsregionen har 2017/2018 undertecknat 

en avsiktsförklaring för att verka för elektrifiering av busstrafiken, en förutsättning är 

bussdepåer i rättgeografiska lägen och anpassade för fordon med eldrift.  Göteborg Stad 

har undertecknad en ytterligare avsiktsförklaring i januari 2019 som försäkrar att staden 

ska verka för att planarbetet för bussdepå i Järnbrott ges sådan prioritet att en ny buss-

depå ska kunna vara färdigställd till 2023. 
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Det är av stor vikt att tidplanen för del 2 hålls då Kungsleden inte är villiga att överlåta 

den mark som ska ingå i bussdepån förrän det finns ett beslut om samråd för del 2 där 

Kungsleden erhåller nya byggrätter. Det är därför angeläget att planarbetet för både del 

1 och 2 fortskrider enligt tidplan. 

 

Med hänsyn till befintliga bostäder, verksamheter och skolan är det viktigt att utreda en 

direkt koppling för busstrafik till Dag Hammarskjöldsleden och/eller Västerleden och i 

möjligaste mån undvika att gå via angränsande lokalgator. 

 

Exploateringen förväntas ge ett litet positivt nettoresultat. Då det finns osäkerheter i kal-

kylen kan detta förändras. För att minska osäkerheter i projektkalkylen är det viktigt att 

genomförandestudien (GFS) är genomförd innan granskning. Detaljplanens genomfö-

randeekonomi och tidplan ska preciseras inför detaljplanens granskningsskede. 

Kommentar: 

Genomförandestudien är gjord inför granskning. Övriga synpunkter noteras. 

2. Miljö- och klimatnämnden  

Miljö- och klimatnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att förvalt-

ningens synpunkter beaktas. 
 

Ljudmiljö: Bullerutredningen redovisar att de beräknade ljudnivåerna från bussdepån 

överskrider Naturvårdsverkets riktvärde för maximal ljudnivå nattetid. Miljöförvalt-

ningen önskar ett förtydligande kring hur detaljplanen avser att hantera överskridandet 

av den maximala ljudnivån vid de befintliga bostäderna.  

 
Dagvatten: Miljöförvaltningen anser att det behöver utredas vad som skulle krävas för 

att minska utläckaget av fosfor från planområdet och att man behöver undersöka om det 

finns mer effektiva reningsalternativ än makadammagasin.  

 
Naturmiljö: Miljöförvaltningen bedömer att planhandlingarna behöver kompletteras 

med ytterligare information om hur de naturvärden som försvinner i och med exploate-

ringen ska ersättas och kompenseras. De förslag till kompensation som tagits fram be-

höver redovisas och i den mån det är möjligt säkras i planen.  

 
Mobilitet, gång- och cykelstråk: Miljöförvaltningen anser att planhandlingarna till 

granskningsskedet behöver kompletteras med tydlig information om hur lösningen för 

ny dragning av gång- och pendelcykelstråket ska utformas.  

 
Miljömål: Miljöförvaltningen saknar en beskrivning av planens påverkan på miljömå-

len. Planbeskrivningen behöver kompletteras med det till granskningen. 

 
Kommentar: 

 

Plankartan säkerställer att bullerskydd ska finnas vid depån för att riktvärde för maximal 

ljudnivå dag-, kväll- och nattetid ska klaras för omgivande bebyggelse. En utredning för 

alternativa åtgärdsförslag på dagvatten- och skyfallshantering för planområdet har tagits 

fram, utredningen föreslår alternativa reningsåtgärder. Detaljplanen säkerställer att kom-

pensationsåtgärder för biotopskyddade objekt återskapas inom planområdet. En genom-

förandestudie har tagits fram, den visar ny utformning av gång och pendelcykelstråket. 

Planbeskrivningen kompletteras med information om detta och om övriga synpunkter.  
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3. Park- och naturnämnden 

Park- och naturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 

till byggnadsnämnden.  
 

Park- och naturförvaltningen har inga ytor inom området idag och inga tillkommande 

ytor för förvaltningen föreslås i detaljplanen. Park- och naturförvaltningen har inga för-

slag på förändringar av planförslaget. 

 
Kommentar: 

Noteras 

4. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo 

Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo tillstyrker planen. 

 

Förvaltningen bedömer att förslaget med en bussdepå strax intill skolan är en mycket 

stor förändring som kommer att påverka barnens miljö. En bussdepå med cirka 135 bus-

sar ställer höga krav på detaljutformningen för att undvika störningar och säkerställa tra-

fiksäkerhet. Dessutom ligger pendelcykelbana, Säröbanan, i öster. Förvaltningen anser 

att tillfart till bussdepån från Radiovägen inte är lämplig, eftersom den är redan hård be-

lastad och det medför olägenheter för befintliga bostäder. En direkt in- och utfart till 

Västerleden föredras.  

 

Förvaltningen anser att det är positiv att fastighetskontoret har arbetat med ersättnings-

alternativ till odlingslotterna, eftersom juridiskt har kommunen ingen ersättningsskyl-

dighet när kontrakten är uppsagd. Att hyra en odlingslott på 1-årsarrende ger inget be-

sittningsskydd till den enskilde.  

 
Kommentar: 

Trafiksäkerhet på gator till och från bussdepån hanteras i genomförandestudien. Detalj-

planen möjliggör att bussdepån utformas på ett sådant sätt att påverkan på omgivningen 

minimeras. Planbeskrivningen kompletteras med information om detta. För övriga syn-

punkter se yttrande nr. 14 från Trafikverket, se även inledande kommentarer. 

5. Göteborg Energi AB 

Göteborg Energi Nät AB har befintliga ledningar inom planområdet samt befintlig ser-

visledning till radiomasten. Det behöver också byggas ett nytt omfattande ledningsnät 

samt flera transformatorstationer inom området eller strax utanför området för detaljpla-

nen. Området ska innehålla flera u-områden för ledningar som inte används uteslutande 

av bussdepån och E-områden för de nya transformatorstationer som behöver byggas. 

Exploatören skall kunna upplåta utrymme för en transformatorstation inom dennes fas-

tighet. Transformatorstationerna ska vara permanent lättåtkomligt för en stor lastbil med 

kran och som är fritt från vatten- och avloppsledningar. Stationslägen ska placeras så att 

marknivån ligger på minst +2,8 m enligt RH2000 höjdsystem. För vissa viktiga läge kan 

krävas 3,8 m. 

 

Göteborg Energi Fjärrvärme har driftsatta fjärrvärmeledningar i närområdet, en exakt 

anslutningspunkt ska ses över när en fjärrvärmeförfrågan har kommit in. Texten i plan-

beskrivningen bör justeras så att det inte står från ”närmsta befintlig ledning” då detta 

kan vara felaktigt.  Göteborg Energi Gasnät AB har inga gasledningar i detta område. 

Om man vill ha gas fram till bussdepån finns närmaste gasledning i Högsbo industriom-

råde, FO Petterssons gata. 

 
Kommentar: 
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Lokalisering av ledningarna har hanterats inom ramen för Genomförandestudien. Plan-

beskrivningen justeras. 

 

6. Göteborg Energi GothNet AB  

Vi är intresserade av att se vilka möjligheter era framtida planer har för utbyggnad och 

anslutningar av fiber från GothNet när de aktualiseras i form av detaljplaner, då har vi 

även möjlighet att bedöma vilka eventuella konflikter med befintlig infrastruktur som 

uppstår. 

 
Kommentar: 

Ledningsprojektering utredning pågår inom ramen för Genomförandestudien. 

7. Göteborgs Stads Parkering AB 

Göteborgs Stads Parkering har inga synpunkter på förslaget. 

 
Kommentar: 

Noteras 

8. Kretslopp och vatten  

Övergripande bedömning 

Kretslopp och vatten ser följande behov av ändringar i planhandlingarna: 

I plankartan ska följande text stå med. ”För att anslutning med självfall ska tillåtas, ska 

lägsta golvnivå vara minst 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till 

risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem”.  

I planbeskrivningen måste framgå att anledningen till att flödet till Stora Ån inte skall 

öka är att denna är ett markavvattningsföretag och flödet får inte öka som resultat av 

planen utan anmälan.  

 

Den framtagna Dagvatten- och skyfallsutredning för detaljplanen som hänvisas till är 

inte fullständig och ska kompletteras. Kostnad för anläggning av Dagvatten- och sky-

fallsåtgärder på allmän platsmark har inte beräknats i yttrandets kostnadsbedömning.  

 

Avfall 

Kretslopp och vatten ser inget behov av ändringar i planhandlingarna ur avfallsynpunkt.  

 

VA 

Planområdet är försörjt med allmänt VA-ledningsnät, anslutning för dricksvatten och 

spillvatten kan ske västerut respektive österut. Allmänt VA-ledningsutbyggnad för dag-

vatten bedöms till ca 400m inom planområdet och ca 350m utanför planområdet. Möj-

lighet för anslutning via självfall för dagvatten saknas. Ledningsutbyggnad kommer att 

korsa Västerleden, söder om planområdet. Trafikverket ska kontaktas för att säkerställa 

ledningsutbyggnadens genomförbarhet.  

 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten mot-

svarande områdestyp B:3 (40l/s), detta uppfyller planens krav på 10l/s. Önskar exploa-

tören eller räddningstjänsten utökat behov ska kapaciteten bedömas av Kretslopp och 

vatten. Önskar exploatören sprinkler ska en anmälan göras till Kretslopp och vatten.  

 

Dagvatten- och skyfallsutredning är inte färdigställd. Planområdet ligger inom avrin-

ningsområdet för Stora ån och denna är ett markavvattningsföretag, vilket innebär att 

inget ökat flöde får förekomma utan anmälan. Rening och fördröjning av dagvatten 
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inom planen skall utföras enligt Göteborg stads Reningskrav för dagvatten. Materialval 

för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön. Färdigställd Dagvatten- och sky-

fallsutredning ska i detalj beskriva de utmaningar som finns för planområdet och vilka 

åtgärder som behöver utföras för att hantera dessa.  

 

Det är viktigt att framkomlighet och byggnadsfunktion inte påverkas av stående vatten 

utan att fria vattenvägar skapas vid ett skyfall så att vatten leds bort och fördröjs på 

lämpligt plats. Höjdsättningen på byggnader ska utarbetas så att maximalt 20cm vatten 

blir stående på vägar och stråk fram till byggnadsentréer vid ett 100-års regn. Det är vik-

tigt att funktionen av översämningsytan säkerställs genom att höjdsättning av mark och 

läggningsdjup studeras vid ett fortsatt detaljplanarbete.  

 

Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på minst 4m mellan trä-

dets rothals och ytterkant ledning ska hållas. Avsteg från grundregel kan göras endast i 

speciella fall och efter godkännande från Kretslopp och vatten. 

 

Planområdet ligger i närheten av en berganläggning. Arbeten som riskerar att påverka 

berganläggningen ska utföras så att skador ej uppkommer på berganläggning eller dess 

installationer. Förbesiktning ska utföras. Kretslopp och vatten ska kontaktas tidigt i pla-

neringsskedet, minst 6 månader innan arbetet ska utföras. 

 
Kommentar: 

Flödet till markavvattningsföretaget Stora Ån noteras i planbeskrivning. Dagvattenut-

redningen har uppdaterats efter samrådet, samt en ny utredning för alternativa åtgärds-

förslag på dagvatten- och skyfallshantering för planområdet har tagits fram. Plankartan 

anger en upplysning med texten gällande självfall. Övriga synpunkter noteras. 

 

9. Trafiknämnden 

Trafikkontoret har medverkat i detaljplanarbete och ställer sig positiva till utbyggnad av 

rubricerat ärende, med synpunkter nedan.  

 

I området norr om bussdepån ligger idag två skolbyggnader med tillfälligt bygglov. Tra-

fikkontoret anser att två alternativ behöver studeras, att flytta skolbyggnaderna eller se 

över hur en infart löses utan att flytta skolbyggnaderna. 

 

Detaljplanen medför nybyggnad av en infartsgata till bussdepån genom att förlänga An-

tenngatan, pendelcykelstråket Säröbanan placeras väster om gatan och korsningspunkter 

behöver minimeras. Antenngatans förlängning planeras även som genomfartstrafik för 

detaljplan 2, den planläggs som allmän plats GATA. Planeringsförutsättningarna är att 

pendelcykelstråk har höga framkomlighetskrav och utformningen ska innebära få och 

säkra korsningspunkter med fordonstrafik. Skola och förskola i detaljplan 2 innebär ex-

tra fokus på säkerhet för oskyddade trafikanter.  

 

En bussdepå i detta läge betyder ökad tillgänglighet med kollektivtrafik i Västra Göte-

borg. Planen förutsätter en förbindelse från Radiovägen samt en påfart till Järnbrottsmo-

tet. Utformningen av trafiklösningarna kommer att studeras vidare inför granskning. 

Västtrafik har gjort en bedömning att parkerings behovet för depån är 150 bilparkerings-

platser och 40 cykelplatser. Utredningen utgör en del av underlaget för planarbetet.  

 
Kommentar: 
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Placering av skolbyggnaderna med tidsbegränsat bygglov har hanterats till gransk-

ningen. Planbeskrivningen kompletteras med information om detta. 

 

10.  Räddningstjänsten Storgöteborg 

Räddningstjänstens insatstid i planområdet understiger normalt 10 minuter. Befintligt 

vägnät bedöms ge möjlighet för räddningstjänstens fordon att kunna ställas upp på så 

vis att avståndet mellan fordon och byggnaders angreppspunkter inte överskrider 50 me-

ter. Området är befintligt utformat med tillgång till brandposter vid Järnbrotts prästväg.  

Räddningstjänsten bedömer även att området eventuellt behöver kompletteras med 

brandposter.  Delar av planområdet ligger <50 meter från transportled farligt gods. Ris-

kanalys finns bilagd planbeskrivningen men är inte omnämnd i densamma. Det bör för-

tydligas i planbeskrivning och plankarta att avstånd till transportled farligt gods ska 

upprätthållas på grund av individ- och samhällsrisk. 

 
Kommentar: 

Möjlighet till anläggning av vidare brandposter möjliggörs genom utbyggnad av dricks-

vattennätet, behovet av komplettering med brandposter utreds vidare i genomförande-

skedet. Planbeskrivning och plankarta kompletteras med information om riskavstånd.  

11. Kulturförvaltningen 

Kulturförvaltningen anser att i och med att planen har delats upp så berör detta samråd 

inte de kulturhistoriska värden som finns inom det tidigare, större, planområdet. Ur ar-

keologisk- och kulturmiljön synpunkt anser därför kulturförvaltningen att det inte finns 

något att erinra mot planerad exploatering. 

 
Kommentar: 

Noteras 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

12. Lantmäterimyndigheten 

Rubriken på kartan som visar fastighetsindelning bör vara PLANKARTA 2, fastighets-

indelning. 

 

Nedanstående beteckning på plankartan saknas i teckenförklaringen. 

 
 

Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: 

Bestämmelse för fastighetsindelning har lagts in i plankartan 1. Synpunkter om beteck-

ning i teckenförklaring noteras i plankartan. 
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13. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen ser positivt på Göteborg stads ambition säkra kollektivtrafikförsörjningen 

i en växande målpunkt för staden. Länsstyrelsen bedömer placeringen vara strategisk in-

för stadens planerade expansion i Västra Frölunda och längs med Dag Hammarskjölds-

leden. 

 

Göteborg stad har dock valt att separera det tilltänkta detaljplaneområdet i flera delom-

råden från att tidigare tagit ett helhetsgrepp. Länsstyrelsen anser att det finns frågor som 

behöver få klarhet i det vidare planarbetet när bussdepån blir steg 1 av utpekade delom-

rådena. Exempelvis behöver industrimarken ta hänsyn till redan befintliga verksamheter 

såsom den tillfälliga skolverksamhet som bedrivs norr om planområdet samt ta höjd för 

den planerade bostadsbebyggelsen som ska tillkomma. Utfartsvägarna som redovisas 

från planområdet i illustrationsritningen kommer dessutom inte kunna komma till stånd 

innan del 2 i nuvarande utformning. Planen har delats upp i etapper och behöver således 

behandlas därefter. Länsstyrelsen är dock positiv till bifogade utredningars helhetsper-

spektiv. 

 

Göteborg stad behöver se över den tilltänkta lösningen för anslutningen till Järnbrotts-

motet och cirkulationsplatsen vid Radiovägen. Länsstyrelsen vill se en tydligare be-

skrivning av anslutningen för att säkerställa att riksintresse väg inte berörs genom ytan-

språk. Trafikverket bedömer dessutom att planförslaget kan leda till negativa effekter 

vad gäller flöde och trafiksäkerhet. För att inte påverka de anslutande riksintressanta 

vägarna Söder/Västerleden (E6.20), Järnbrottsmotet och väg 158 negativt behövs en 

fortsatt dialog med Trafikverket. Anslutningen är en väsentlig genomförandefråga för 

planen och Länsstyrelsen anser i likhet med Trafikverket att en fungerande lösning be-

höver redovisas. 

 

Planförslaget behöver kompletteras med frågor gällande riksintresse för kommunikat-

ioner, riskhantering och förtydligande om planens påverkan på MKN vatten för att inte 

riskera prövas av Länsstyrelsen. 

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet eller till risken för olyckor 

måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett 

antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det an-

tagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om an-

visningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 

 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en 

plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem pröv-

ningsgrunderna. 

 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Mellankommunal samordning blir olämplig 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 

Länsstyrelsen anser dock att: 

• Riksintresse riskerar att skadas påtagligt 
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• Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och säkerhet utifrån risken för 

olyckor 

• Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas 

 

Riksintresse kommunikationer - väg 

Länsstyrelsen anser att nuvarande planunderlag inte är tillräckligt tydligt om huruvida 

riksintresse väg berörs genom ytanspråk eller inte. Göteborg stad behöver förtydliga och 

säkerställa att riksintresset inte berörs negativt. Konsekvenser gällande förslag till påfart 

för Järnbrottsmotet och cirkulationsplats Radiovägen är svåra att överblicka. Trafikver-

ket bedömer dessutom att det kan hindra utvecklingen av trafikplatsen vid Järnbrottsmo-

tet. En vidare dialog om alternativa anslutningspunkter bör diskuteras med Trafikverket. 

Trafikverkets yttrade TRV 2019/5214 bifogas i sin helhet. 

 

Människors Hälsa och Säkerhet - Farligt gods/Tankning av bussar 

En riskanalys avseende farligt gods är genomförd och återfinns som bilaga till plan-

handlingar. I planbeskrivningen konstateras att Västerleden är en farligt godsled, men 

ytterligare beskrivning om vad det innebär eller vilka avvägningar som gjorts med avse-

ende på riskbilden framgår inte av planbeskrivningen. 

 

I riskanalysen föreslås exempelvis att befintlig vall bibehålls och att ett skyddsområde 

om 30 meter införs, från sluttningens slutpunkt, där vall inte finns. Det framgår inte vad 

kommunen har för tankar om vallen men eftersom det finns ett väl tilltaget område med 

prickmark bedömer Länsstyrelsen att tillräckligt skydd längs med vägen säkerställts.  

 

Riskanalysen anser även att tankningsstationer inte ska placeras inom ett avstånd om 30 

meter från bostäder/skola i norr, vilket riskanalysen anser ska säkerställas. Enligt ana-

lysen är 30 meter ett konservativt antagande med avseende på pölbrand. Beskrivningen 

av riskbilden kopplat till tankningen och bussdepån är något bristfällig. Ett 30 meters 

avstånd kan säkert, i många fall, vara tillräckligt men det förutsätter att det går att säker-

ställa att vätska inte kan rinna in mot ett område och då antändas närmre de verksam-

heter som är tänkt att skyddas. Med hänsyn till att det planeras för bostäder samt verkar 

bedrivas en barn/skolverksamhet direkt norr om planområdet (även om temporär) anser 

Länsstyrelsen att det inte är rimligt att ligga på ”gränsen” till vad som kan vara accepta-

belt. I Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete är riktvärdet för skyddsavstånd till 

bostäder tex 100 m, där 50 meter motiveras av hänsyn till risken/riskkällan. 

 

Länsstyrelsen anser att ett längre skyddsavstånd till tankningsställe kan vara motiverat 

med tanke på den etablering som planeras och som finns idag. Kommunen måste besk-

riva vilken verksamhet som finns idag, norr om området, och hur hänsyn tas till den 

med tanke på risker kopplat till tankningsstationer. Länsstyrelsen anser att det saknas re-

glering på plankartan som styr var tankningsstationer får finnas för att säkerställa det 

avstånd som förutsätts. 

 

MKN -Vatten 

Planområdet berör grundvattenförekomsten Frölunda (SE 639784-126990) som har god 

kemisk och kvantitativ status. Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten finns redovi-

sade i skyfalls- och dagvattenutredningen och motsvarande bör även framgå av planbe-

skrivningen. I planhandlingarna saknas beskrivning och bedömning av planförslagets 

inverkan på grundvattenförekomsten vilket behöver utredas och redovisas inför planens 

granskningsskede. 

 

Råd enligt PBL och MB 
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Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge 

råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det be-

hövs från allmän synpunkt. 

 

Buller 

Bullerutredningen visar att beräknade ljudnivåer från bussdepån innehåller Naturvårds-

verkets riktvärden för externt industribuller vid befintliga bostäder vad gäller ekviva-

lenta ljudnivåer. 

 

Dock överskrids riktvärdet för maximala ljudnivåer nattetid med 3 dBA. Överskridandet 

beror i första hand på backsignaler från bussarna. Det finns idag alternativa brusbase-

rade backsignaler på marknaden som anses mindre störande och som ger lägre ljudni-

våer. Eventuellt kan backsignaler nattetid inne på bussdepån ersättas av blixtljus. 

 

Länsstyrelsen förutsätter att verksamhetsutövaren över bussdepån tillser så att man inte 

använder de höga backsignalen nattetid och att tillsynsmyndigheten (miljöförvaltningen 

i Göteborgs stad) kommer att följa upp detta vid behov. 

 

Skyfall / Dagvatten 

En skyfalls och dagvattenutredning har utförts inför plansamrådet. Länsstyrelsen anser 

det bra att kommunen tagit samlat grepp om planerade delområdena A, B C och D. 

Dagvatten kommer att ledas till recipienten Stora ån som är en vattenförekomst som i 

nuläget inte uppnår god status enligt miljökvalitetsnormerna för vatten. Enligt Göte-

borgs Stads är Stora Ån en mycket känslig recipient. Föreslagna dagvattenlösningar är 

oljeavskiljare och makadammagasin. Det föreslås även att backventil sätts på varje ut-

lopp till dagvattennätet. Höjdsättning av området kommer även krävas för att styra vatt-

net och få den effekt som önskas. 

 

Av skyfalls- och dagvattenutredningen framgår att den planerade bussdepån kategorise-

rats som parkeringsyta. Länsstyrelsen anser dock att ytan bör hanteras som industrimark 

vilket ställer krav på omfattande rening av dagvatten när det som i detta fall leds till en 

mycket känslig recipient. Det bör förtydligas om en mer omfattande rening med t ex 

våtmark, våt damm eller likande dagvattenrening är motiverad jämfört med föreslagna 

lösningar sett till att området planläggs som industrimark. 

 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Biotopskydd 

I planbeskrivningen är det inte tydligt om det rör sig om två eller tre biotopskyddade ob-

jekt som kommer påverkas. Detta behöver kommunen reda ut. BS 04 och BS 05 kom-

mer bli påverkade men det är oklart om BS 01 påverkas eller inte. 

 

Kommunen behöver i god tid innan planen skickas över till Länsstyrelsen för gransk-

ning ansöka om biotopskyddsdispens för de planerade åtgärderna. Av dispensansökan 

behöver det framgå varför den planerade åtgärden kan anses vara ett särskilt skäl att 

lämna dispens från biotopskyddet. Det behöver också framgå varför åtgärden inte kan 

utföras på annan plats eller anpassas så att de biotopskyddade objekten bevars på nuva-

rande plats. 

 
Behovsbedömning 
Kommunen har inte tagit ställning till om huruvida planen bedöms innebära betydande 

miljöpåverkan. Ställningstagande avses tas efter samrådet. Länsstyrelsen anser att kom-
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munen tidigt bör ta ställning i frågan för att kunna säkerställa planens påverkan på om-

givningen. Länsstyrelsen bedömer att betydande miljöpåverkan, orsakat av planens ge-

nomförande, inte går att utesluta. Planens påverkan på MKN vatten och dess recipient 

utifrån kommunens val att hantera ytan som parkering istället för industri i dagvattenut-

rednigen samt påverkan på befintliga biotoper behöver utredas/förtydligas i det vidare 

planarbetet. 

 

Kommentar: 

Både angöring till cirkulationsplatsen vid Radiovägen och anslutning till Järnbrottsmo-

tet studeras i genomförandestudien. Detta noteras i planbeskrivning och genomförande-

studien utgör en bilaga till planhandlingarna. En dialog mellan staden och Trafikverket 

pågår gällande anslutning för busstrafik till Järnbrottsmotet.  

 

Planbeskrivningen ska förtydliga att planen inte har något negativ påverka på MKN vat-

ten. Plankartan säkerställer att grundvattenmagasinet ska beaktas vid alla tillkommande 

markrelaterade konstruktioner. Plankartan säkerställer minsta storleken för dagvatten-

magasinen, med tillräcklig storlek för fördröjning och rening.  

 

Västfastigheter har tagit fram en utredning för alternativa åtgärdsförslag på dagvatten- 

och skyfallshantering i området avsedd för bussdepån. Staden vidhåller bedömning att 

reningen enligt medelbelastad yta är det som krävs. Bedömningen baseras på att på de-

pån blir det ca 1500 fordonsrörelser omräknat till bilekvivalenter per dag ~ 1500 ÅDT. 

Gränsen för att en yta ska klassas som en medelbelastad yta är en väg under 8000 ÅDT, 

samt att tvätt och service av bussar utförs i servicehallen som har oljeavskiljare. Utöver 

det kommer bussdepån att trafikeras av elbussar. Utredningen redovisar alternativa re-

ningsåtgärder.  

 

Riskanalys noteras i planbeskrivning och riskhantering beskrivs mer utförligt i gransk-

ningshandlingen. Prickmarken i plankartan utgör riskavståndet från Västerleden (50 me-

ter). Plankartan säkerställer även ett riskavstånd på 50 meter från närmaste bostad och 

skola till egenskapsgräns inom planområdet där tankningsanläggning får placeras.  

 

Plankartan säkerställer att ett bullerskydd ska uppföras vid bussdepån för att riktvärde 

för maximal ljudnivå för industribuller (dag-, kväll- och nattetid) ska klaras för omgi-

vande bebyggelse. Västtrafik har även garanterat att de kommer att ställa krav på trafik-

operatörerna att de använder backvarnare som uppfyller krav på god boendemiljö i när-

området. 

 

En fungerande verksamhet är svårt att lösa med biotopskyddade objekt i ett centralt 

läge. Planförslaget säkerställer att kompensationsåtgärder återskapas inom planområdet.  

 

En Behovsbedömning har tagits fram till granskningsskedet. Kommunen anser inte att 

planen medför någon betydande miljöpåverkan. Kommunen har träffat Länsstyrelsen på 

en LARK möte den 2019-10-18 där Länsstyrelsen delade kommunens bedömning om 

att planen inte innebär någon betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbe-

skrivning inte behöver tas fram. 

 

14. Trafikverket 

Anslutning till statlig väg 
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I planförslaget ingår en påfart till Järnbrottsmotet. Generellt är Trafikverket mycket re-

striktiva för nya anslutningspunkter till vägar av riksintresse. Järnbrottsmotet är en kom-

plex trafikplats som sammanlänkar två högt prioriterade vägar till det kommunala väg-

nätet och både vägarna och trafikplatsen kan under dygnets högtrafikperioder vara kraf-

tigt belastade. En ny anslutningspunkt i form av påfart till trafikplatsen innebär ett nytt 

vävningsmoment vilket kan medföra trafiksäkerhetsproblem och hindra tillgängligheten 

för den genomgående trafiken. Trafikverket ser konsekvenserna av föreslagen anslut-

ning som för oöverblickbara och kan på sikt hindra utveckling av trafikplatsen. Vidare 

kan en ny anslutning i en befintlig trafikplats påverka flödet och innebära trafiksäker-

hetsproblem av anledningen att trafikanter inte förväntar sig en vävningsituation i ett så-

dant läge. Av denna anledning ser inte Trafikverket att det är aktuellt att anlägga en ny 

påfart till Järnbrottsmotet på den aktuella platsen. Kommunen behöver därför hitta en 

annan lösning för trafiken till det statliga vägnätet. 

 

Om påfarten i föreslaget läge är en förutsättning för detaljplanens genomförande anser 

Trafikverket inte att detaljplanen kan antas. Trafikverket är öppna för att föra vidare 

samtal med kommunen om trafiklösningen. 

 

Dagvatten 

Dagvatten från området leds i dagsläget till Trafikverkets dike vid Västerleden. Dagvat-

ten- och skyfallsutredningen som tillhör planhandlingarna anger att det går att antingen 

samförlägga diket tillhörande planen med Trafikverkets dike eller lägga ett separat dike 

bredvid Trafikverkets dike. Trafikverket tar i allmänhet inte emot vatten från andra 

verksamheter till sina diken då dessa inte är dimensionerade för det. Då Trafikverket 

inte har kunnat utläsa kommunens inriktning för dagvattenhanteringen anser Trafikver-

ket att detta är något som bör förtydligas i fortsatt planarbete. 

 

Kommentar: 

Både angöring till cirkulationsplatsen vid Radiovägen och anslutning till Järnbrottsmo-

tet studeras i genomförandestudien. Detta noteras i planbeskrivningen och genomföran-

destudien utgör en bilaga till planhandlingarna. En tidig projektering som visar på en 

fungerande signalreglering kommer att tas fram efter planens granskning. Dialog mellan 

staden och Trafikverket pågår för att komma fram till en fungerande lösning. Planbe-

skrivning kompletteras och förtydligas med information om dagvatten- och skyfallshan-

tering.  

15. Vattenfall Eldistribution 

Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför 

inget att erinra. 

Kommentar: 

Noteras. 

16. Västtrafik AB 

Västtrafik har brist på bussuppställningsplatser i sydvästra Göteborg i dagsläget, därför 

är detaljplaneförslaget mycket angeläget. Depåns placering med närhet till trafiknavet 

Frölunda Torg och även Marklandsgatan och Mölndal, minskar miljöbelastning och ge 

möjlighet till effektivare busstrafik. Den tänkta utfarten direkt till Söder-/Västerleden 

begränsar den lokala bullerpåverkan. 
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Depån är beroende av en permanent in- och utfartslösning, att göra en temporär lösning 

innebär kostsamt och tekniskt komplicerat flyttning av installationer. Infart från öster 

innebär en enklare in- och utfart med färre svängningsrörelser.  

 

Infart från norr stämmer med TK:s planer för en säkrare korsning med Antenngatans 

förlängning till påfarten Järnbrottsmotet. Infart från norr ligger utanför planområdet och 

innebär en flytt av skolans lokaler. Detaljplanen bör medge möjligheter till in- och utfart 

från både norr och öster. En påfart till Järnbrottsmotet från depån ut till trafikområdena 

skulle medföra mycket positivt för busstrafiken och omgivningen. Om påfart till Järn-

brottsmotet inte är möjligt, är det mycket angeläget att hitta alternativa lösningar för att 

inte äventyra planens genomförande. 

 

Dagvatten- och skyfallsutredning 

Utredningen redovisar ett förslag med ett öppet dike i östra delen av depåområdet. Detta 

är ett förslag som omöjliggör stora delar av verksamheten på depån. Planhandlingarna 

pekar dock på att dagvatten- och skyfallshantering är under fortsatt utredning. Västtrafik 

vill trycka särskilt på detta, det är ett stort och tvingande behov av fortsatt utredning för 

att hitta en fungerande lösning och som inte reducerar det tillgängliga utrymmet för de-

påverksamheten. 

 

Luftmiljö och buller 

Busstrafik är ett resurssnålt trafikslag i stadstrafik och utvecklingen går fort med elektri-

fiering vilket innebär att både buller och luftemissioner för varje år minskar från buss-

trafiken. Planbeskrivningen, sid 37: 

”För att dämpa spridningen av buller till omgivningen planeras ett bullerplank utmed 

verksamhetens gräns i väster och norr. Detta har antagits vara 5 m högt.” 

Bullerskärmar/murar bör inte kvantifieras här, utan vara anpassade efter behov enligt en 

mer detaljerad bullerutredning i senare skede, baserad på aktuella fordon, depåns ut-

formning och dimensionering. 

 

Vi vill poängtera att alternativet, att det inte byggs en bussdepå på den aktuella platsen, 

minskar möjligheten till att utöka kollektivtrafikresandet så som Västra Götalandsreg-

ionen och Göteborgs stad har som mål. Miljöpåverkan från transporter riskerar öka och 

kostnaderna för att bedriva kollektivtrafik kommer att öka. 

Kommentar: 

Trafikförslaget är förändrat, skolbyggnad med tidsbegränsat bygglov ska flyttas och in-

fart utformas från norr. Dagvattenutredning har uppdaterats och en ny utredning för al-

ternativa åtgärdsförslag på dagvatten- och skyfallshantering har tagits fram. Den nya ut-

redningen redovisar en alternativ lösning som möjliggör en helt fungerande verksamhet 

på depån. 

 

Bullerplankshöjd har varit en förutsättning för att kunna ta fram en bullerutredning. En 

ny bullerutredning har tagits fram som konstaterar att ett bullerplank på minst 2 m i höjd 

utmed bussdepåns norra och västra gränser minskar bullernivåer för kringliggande be-

byggelse. Utredningen kan även konstatera att ett bullerplank i verksamhetensgräns mot 

Västerleden minskar bullernivåer inom bussdepån 
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Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har 

inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att utlåtandet publi-

ceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade till yttran-

dena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

17. Fastighetsägare, Järnbrott 758:414 

Äger en fastighet inom planområdet och anser att planområdet är en plats i mellanstaden 

som skulle kunna utvecklas på ett annat sätt med bostäder och ett annat typ av verksam-

heter.  Anser att planlägga för en bussdepå vid detta läge stämmer inte överens med den 

gällande översiktsplanen. Av tjänsteutlåtandet från förprövningen framgår att länsstyrel-

sen gör bedömningen att förslaget för bussdepån innebär betydande miljöpåverkan och 

att en miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram och att detta saknas i samrådshand-

lingarna. Anser även att miljökonsekvensbeskrivning och riskbedömningar bör ta hän-

syn till planområdet för del 2 för att undvika framtida målkonflikter.  Anser att utform-

ningen av depån och hur den planeras utvecklas framöver är mycket viktig. Fastighetsä-

garen är tveksam till vad som sägs om bussdepån och allmänt intresse. Anser att place-

ring av depån nära knutpunkter kan ge miljö- och kostnadsfördelar för samhället men att 

de måste ställas mot kostnader och risker som uppstår vid en olämplig lokalisering.  

 

Fastighetsägaren anser att brand är den största risken på bussdepån, särskilt vid tankning 

och lagring av bränsle, de efterlyser en beskrivning av vilka drivmedel som kommer att 

användas samt hur och var tankning och lagring ska ske.  Anser att planförslaget ska in-

nehålla ytor för hantering av det farliga avfall som de genererar, samt att det bör konse-

kvensbeskrivas hur de planerade anläggningar kommer att klara höjda vattennivåer och 

om det finns målkonflikter till naturreservatet som Stora Ån mynnar i. Bedömningar bör 

ta hänsyn för eventuell utbyggnad inom depå och utbyggnad av planens del 2.  

 

Anser att en bedömning av risker med att samlokalisera en bussdepå och en telemast bör 

genomföras. Anser att depån innebär buller och ljusstörningar, särskilt på vintertid och 

nätter, och att konsekvenserna för detta bör belysas. Ställer sig negativ till planläggning 

av en störande verksamhet som en bussdepå men är positiv till att området utvecklas i 

linje med översiktsplanens beskrivning av mellanstaden.  

Kommentar: 

Detaljplanen är uppdaterad med ett avsnitt kring buller och ljusstörningar, samt ett risk-

avstånd till lagring och tankning av bränsle. Bullerutredning har uppdaterats. Detaljplan 

reglerar att verksamheten för bussdepån inte får ha störande ljus för kringliggande be-

byggelse.  

För övriga synpunkter se inledande kommentarer och även yttrande nr.16 från Västtra-

fik AB. 

18. Fastighetsägare, Järnbrott 758:414 och 758:410 

Instämmer med yttrande 17 (har skickat samma yttrande). 

Kommentar: 

Se kommentarer till yttrande 17. 

19. Tomträttshavare, Järnbrott 40:12, Radiomastgatan 32 

Har kommit in med två separata yttranden. Anser att det finns ett problem med vibrat-

ioner och skakningar från Radiovägen och undrar om detta har tagits hänsyn till. Frågar 
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även om en annan placering av bussterminalen är undersökt, föreslår platsen där Hus-

knuten är. Undrar även om lergrunden har studerats samt hur tyngre trafik på Radio-

vägen kan påverka boende i närområdet. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer. 

20. Tomträttshavare, Järnbrott 41:4, Sjurörsgatan 6  

Har barn på skolan i närheten och är bekymrad över hur buller och avgaser kommer på-

verka barnen. Frågor:  

- Finns det undersökningar som stödjer att de inte kommer att påverkas negativt 

av detta?  

- Hur ofta och hur många bussar kommer att röra sig där under dagtid 07.00 - 

17.00?  

- Dessutom med frekvensen fem dagar i veckan. Kommer man att mäta buller och 

luftinnehåll över tid för att säkerställa att dessa ligger på nivåer lämpliga för 

yngre barn? 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer. 

21. Tomträttshavare, Järnbrott 46:4, Rymdvågsgatan 16 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas på grund av barnen som går till skolan 

samt att Radiovägen är en redan hårt trafikerad väg i dagsläget. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

22. Tomträttshavare, Järnbrott 59:10, Våglängdsgatan 9 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas. Föreslår infart från Söderleden. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

23. Tomträttshavare 1, Järnbrott 38:6, Sändaregatan 27  

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av barnen som 

går till skolan. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

24. Tomträttshavare 2, Järnbrott 38:6, Sändaregatan 27 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av barnen som 

går till skolan. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

25. Tomträttshavare Järnbrott 38:3, Sändaregatan 21 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas på grund av buller. Föreslår infart från 

Söderleden. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 
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26. Tomträttshavare 1, Järnbrott 40:24, Radiomastgatan 8 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas på grund buller och vibrationer och att 

Radiovägen redan är en hårt trafikerad väg. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

27. Tomträttshavare 2, Järnbrott 40:24, Radiomastgatan 8 

Anser att bussdepåns bör flyttas till en bättre plats. Anser även att infarten/utfart till 

bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av vibrationer. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

28. Tomträttshavare Järnbrott 56:5, Kortvågsgatan 14 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas på grund av att Radiovägen redan är en 

hårt trafikerad väg, barnen som ska till skolan samt vibrationer. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

29. Tomträttshavare Järnbrott 52:4, Mellanvågsgatan 16 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas på grund av att Radiovägen redan är en 

hårt trafikerad väg, barnen som ska till skolan samt vibrationer. Föreslår infart från Sö-

derleden. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

30. Tomträttshavare Järnbrott 57:12, Kortvågsgatan 19 

Föreslår infart/utfart till bussdepån från Söderleden. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

31. Tomträttshavare Järnbrott 44:6, Markvågsgatan 14 

Motsätter sig planen att bygga bussdepå i Järnbrott. Anser att infart/utfart till bussdepån 

bör flyttas till Söderleden.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

32. Tomträttshavare Järnbrott 39:3, Sändaregatan 6C 

Anser att placeringen av bussdepån är konstig, anser även att infart/utfart till bussdepån 

bör flyttas till Söderleden på grund av barnen som går till skolan. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

33. Tomträttshavare Järnbrott 50:7, Brandfiltersgatan 3 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Säröleden på grund av barnen som 

går till skolan. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 
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34. Tomträttshavare 1 och 2, Järnbrott 47:7, Markvågsgatan 5 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av att Radio-

vägen redan är en hårt trafikerad väg, barnen som ska till skolan samt vibrationer. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

35. Tomträttshavare Järnbrott 49:10, Rymdvågsgatan 9 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av barnen som 

går till skolan. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

36. Tomträttshavare 1, Järnbrott 111:4, Trerörsgatan 7 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av barnen som 

går till skolan. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

37. Tomträttshavare 2, Järnbrott 111:4, Trerörsgatan 7 

Anser att en alternativ placeringen av bussdepån skulle kunna vara golfbanan på södra 

sidan om Västerleden. Anser även att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Dag 

Hammarskjöldsleden och Västerleden på grund av att barnen som går på skolan samt 

buller och luftföroreningar. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer.  

38. Tomträttshavare Järnbrott 42:11, Våglängdsgatan 2N 

Vill inte ha fler bussar i Järnbrott då det redan är mycket trafik i området. Anser att in-

fart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund buller, luftföroreningar och 

skolan i närheten. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

39. Tomträttshavare Järnbrott 37:8, Sändaregatan 4a 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas på grund av barnen som går till skolan. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

40. Tomträttshavare Järnbrott 44:7, Radargatan 3 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av att Radio-

vägen redan är en hårt trafikerad väg, barnen som går på skolan samt vibrationer, buller 

och luftföroreningar. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

41. Tomträttshavare Järnbrott 40:18, Radiomastgatan 20  

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av att barnen 

som går på skolan samt vibrationer och buller. 
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Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

42. Tomträttshavare 1, Järnbrott 111:5, Trerörsgatan 9 

Anser att placeringen av bussdepån bredvid skolan är ogenomtänkt, anser även att in-

fart/utfart till bussdepån bör flyttas på grund av att barnen som går på skolan. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

43. Tomträttshavare 2, Järnbrott 111:5, Trerörsgatan 9 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av att barnen 

som går på skolan och Radiovägen redan är en hårt trafikerad väg. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

44. Tomträttshavare Järnbrott 50:10, Rymdvågsgatan 13 

Anser att placeringen av bussdepån bredvid skolan är ogenomtänkt, anser även att in-

fart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av att Radiovägen redan är 

en hårt trafikerad väg. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

45. Tomträttshavare Järnbrott 37:4, Sändaregatan 2D 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till korsningen Axel Adlers gata/Dag 

Hammarskjöldsleden på grund av att Radiovägen redan är en hårt trafikerad väg. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

46. Tomträttshavare Järnbrott 38:1, Sändaregatan 17 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till korsningen Axel Adlers gata/Dag 

Hammarskjöldsleden på grund av att barnen som går till skolan och Radiovägen redan 

är en hårt trafikerad väg. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

47. Tomträttshavare Järnbrott 111:3, Trerörsgatan 5 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av att Radio-

vägen redan är en hårt trafikerad väg, barnen som går på skolan samt vibrationer. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

48. Tomträttshavare Järnbrott 49:7, Rymdvågsgatan 3 

Anser att placeringen av bussdepån bredvid skolan är ogenomtänkt, anser även att in-

fart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av att barnen som går på 

skolan. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 
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49. Tomträttshavare Järnbrott 40:31, Sexrörsgatan 10 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av att barnen 

som går till skolan och Radiovägen redan är en hårt trafikerad väg. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

50. Tomträttshavare Järnbrott 46:5, Rymdvågsgatan 14 

Anser att bussdepåns placering är för nära skolan. Anser även att infart/utfart till buss-

depån bör flyttas till Söderleden på grund av buller, vibrationer och luftföroreningar.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

51. Tomträttshavare, Järnbrott 42:6, Elektrongatan 2E 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

52. Tomträttshavare 1, Järnbrott 38:2, Sändaregatan 19 

Anser att bussdepåns placering kommer öka busstrafiken på Radiovägen vilket kommer 

påverka boende i närområdet samt barnen som passerar. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket.  

53. Tomträttshavare 2, Järnbrott 38:2, Sändaregatan 19 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av trafiktäthet 

och miljösynpunkt.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

54. Tomträttshavare Järnbrott 57:1, Våglängdsgatan 40 

Anser att bussdepåns placering är för nära skolan. Anser även att infart/utfart till buss-

depån bör flyttas till Söderleden på grund av barnen son går på skolan samt luftförore-

ningar.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

55. Tomträttshavare Järnbrott 49:3, Långvågsgatan 6 

Anser att bussdepåns placering är för nära skolan. Anser även att infart/utfart till buss-

depån bör flyttas på grund av barnen son går på skolan samt buller, vibrationer och luft-

föroreningar.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

56. Tomträttshavare Järnbrott 43:10, Elektrongatan 7 

Anser att bussdepåns placering är för nära skolan. Anser även att infart/utfart till buss-

depån bör flyttas på grund av barnen son går på skolan samt buller och vibrationer. An-

ser även att det är tråkigt att kolonilotterna ska flyttas. 
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Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

57. Tomträttshavare Järnbrott 44:19, Radargatan 5 

Anser att bussdepåns placering är för nära skolan på grund av luftföroreningar. Anser 

även att infart/utfart till bussdepån bör flyttas på grund av att Radiovägen redan är en 

hårt trafikerad väg. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

58. Tomträttshavare 1, Järnbrott 39:1, Sändaregatan 6A 

Anser att det saknas en ordentlig bullerutredning av trafikbuller som tar hänsyn till fas-

tigheter längs Radiovägen samt avfarten Dag Hammarskjöldsleden, där bussarna och bi-

larna kommer färdas för att ta sig till depån. Radiovägen är redan idag en mycket trafi-

kerad väg och målsägare är redan idag drabbad av buller, både från Radiovägen och av-

farten Dag Hammarskjöldsleden. Är bekymrat över ljuskäglorna på natten från trafik 

och depån. 

Anser även att det saknas en ordentlig luftmiljöutredning som tar hänsyn till fastigheter 

längs med Radiovägen. Anser att man i luftmiljöutredningen beaktar nybyggnation i 

första hand och att man inte tar hänsyn till befintlig bebyggelse. 

Anser att det saknas en ordentlig vibrationsutredning som tar hänsyn till fastigheter i 

närhet till Radiovägen. I rapporten ges råd till ny bebyggelse och väldigt lite fokus på 

befintlig bebyggelse.  

Är kritiska till att lägga in/utfarten till bussdepån vid rondellen Radiovägen/Antennga-

tan. Föreslår en avfart från Daghammarsköldsleden/Västerleden istället. Men även en 

avfart/påfart direkt till Västerleden.  

Kommentar: 

Bullerutredning och planbeskrivning har uppdaterats. Plankartan reglerar att buller-

skydd ska finnas vid depån för att säkerställa att riktvärde för maximal bullernivå klaras 

för närliggande bostäder. Planbeskrivning är uppdaterad med ett avsnitt kring ljus och 

plankarta reglerar att verksamheten för bussdepån inte får ha störande ljus för kringlig-

gande bebyggelse. För övriga synpunkter se inledande kommentarer och även yttrande 

nr.14 från Trafikverket. 

59. Tomträttshavare 2, Järnbrott 39:1, Sändaregatan 6A 

Instämmer med yttrande 58. 

Kommentar: 

Se kommentar till yttrande 58. 

60. Tomträttshavare Järnbrott 109:5, Femrörsgatan 9 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Dag Hammarskjöldsleden/Järnbrotts-

motet på grund av att Radiovägen redan idag är en mycket hårt trafikerad väg.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

61. Tomträttshavare Järnbrott 40:10, Radiomastgatan 36 

Ställer sig positiv till placeringen av bussdepån. Anser däremot att infart/utfart inte bör 

anslutas till rondellen på Radiovägen på grund av vibrationer, buller och luftförore-

ningar som redan idag påverkar boende i närområdet. Föreslår en infart/utfart vid befint-

lig korsning Radiomotet. 
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Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

62. Tomträttshavare Järnbrott 36:5, Sändaregatan 9 

Anser att förslaget med infart/utfart till Radiovägen är onödigt och dåligt genomtänkt på 

grund av att ökad busstrafik på Radiovägen kommer öka vibrationerna och bullernivå 

för boende i närområdet. Anser även att Radiovägen redan är hårt trafikerad och vid 

vissa tider hårt kö-drabbad. Anser att en bättre lösning är att bussdepåns infart/utfart 

placeras utmed Söderleden. Har kommit in med en ritning med alternativt förslag i figur 

1. Samtliga bussar ska ta infart (1), bussar från väster ska vända vid Radiomotet (4). 

Bussar som ska köra väster ut får direkt utfart på Söderleden, bussar som ska söder, norr 

och öster ska ta påfart (3). De bilar som ska ta sig till bussdepån får ta infart (5). För att 

göra en säker korsning mellan cyklister/fotgängare och bussar vid utfart (3) föreslås en 

gång-/cykeltunnel.

 
Figur 1 – alternativt trafikförslag. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

63. Tomträttshavare 1, Järnbrott 40:11, Radiomastgatan 34 

Anser att infart/utfart till Bussdepån bör placeras utmed leden på grund av att boende i 

närheten av Radiovägen redan påverkas negativt av tung trafik.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

64. Tomträttshavare 2, Järnbrott 40:11, Radiomastgatan 34 

Ställer sig positiv till bussdepåns placering men anser att infart/utfart bör ske mot Sö-

derleden på grund av ljudmiljö och vibrationer för boende nära Radiovägen. Undrar vad 

som kommer göras för boende nära Radiovägen med infart/utfart i nuvarande placering? 
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Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

65. Tomträttshavare Järnbrott 37:6, Sändaregatan 4C 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör placeras Axel Adlersgata/Dag Hammarskjölds-

leden/Järnbrottsmotet/Västerleden på grund av ljud, vibrationer, ökad trafik på Radio-

vägen samt ökad risk för olyckor med fotgängare. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

66. Tomträttshavare Järnbrott 47:5, Våglängdsgatan 8 

Anser att det inte är lämpligt att placera en bussdepå så nära en skola. Anser även att in-

fart/utfart till bussdepån bör flyttas till Järnbrottsmotet alternativ direkt från Söderleden 

på grund av barnen som går till skolan. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

67. Fastighetsägare Järnbrott 40:3, Radiomastgatan 50  

Anser att infart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av buller och vibrat-

ioner. Anser att tunga fordon ger redan idag sättningar som märks i husen på grund av 

lerjord, detta skulle försämras med bussar.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

68. Tomträttshavare 1, Järnbrott 38:1, Sändaregatan 17 

Anser infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av buller och risker 

för barn och cyklister. Anser att planens påverkan på Säröbanan försämrar för gång- och 

cykeltrafikanter. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

69. Tomträttshavare 2, Järnbrott 38:1, Sändaregatan 17 

Instämmer med yttrande 68. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

70. Tomträttshavare, Järnbrott 42:14, Våglängdsgatan 2k 

Anser att infart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av buller och trafik-

mängd och även på grund av barn som går i skolan.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

71. Tomträttshavare 1+2, Järnbrott 39:2, Sändaregatan 6B 

Instämmer med yttrande 58. 

Kommentar: 

Se kommentar till yttrande 58.  
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72. Tomträttshavare, Järnbrott 39:4, Sändaregatan 6D 

Instämmer med yttrande 58.  

Kommentar: 

Se kommentar till yttrande 58.  

73. Tomträttshavare 1, Järnbrott 40:15, Radiomastgatan 26 

Har barn i skolan och anser att placeringen av bussdepån i ett bostadsområde och bred-

vid skolan är olämpligt. Anser att trafikmängd ska öka och därför bör infart/utfart flyttas 

till Västerleden. Är bekymrat att ökad trafik innebär mer trafikbuller och vibrationer på 

grund av lerjord. Anser att skolvägen blir osäker för barn med infarten från Antenngatan 

och att det är olämpligt att flytta skolpaviljongerna för infarten på grund av påverkan på 

barnen. 

 

Anser anmärkningsvärt att inte ha planerat infart/utfart från leden eftersom förre bygg-

nadsnämndens ordförande hade en tydlig ställning, skickar ett stycke från en mejlkom-

munikation med honom: “Jag tror att Trafikverket och/eller Trafikkontoret har invänd-

ningar mot nya ut- och infarter från leden men det väger lätt som jag ser det.” 

 

Kommentar: 

Planavdelningen har fått uppdrag från Byggnadsnämnden att pröva om markanvändning 

för bussdepå är lämplig på platsen. För övriga synpunkter se inledande kommentarer 

och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

74. Tomträttshavare 2, Järnbrott 40:15, Radiomastgatan 26 

Instämmer med yttrande 73. 

Kommentar: 

Se kommentar till yttrande 73. 

75. Tomträttshavare 1+2, Järnbrott 36:3, Sändaregatan 5 

Har barn i skolan och anser att placeringen av bussdepån bredvid en skola är inte ge-

nomtänkt.  Anser att trafikmängd ska öka och infart/utfart bör flyttas till Västerleden. Är 

bekymrat att ökad tung trafik innebär mer trafikbuller och vibrationer på grund av ler-

jord. Anser att trafikmiljön kommer att försämra skolvägen för barn och generellt bar-

nens skolmiljö kommer att försämras markant med den planerade infart. Är bekymrat 

över boendemiljö med industribuller nattetid och med bränsletransport till depån.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

76. Tomträttshavare 1, Järnbrott 40:16, Radiomastgatan 24 

Instämmer med yttrande 73. 

Kommentar: 

Se kommentar till yttrande 73. 

77. Tomträttshavare 2, Järnbrott 40:16, Radiomastgatan 24 

Anser att placeringen av bussdepån i ett bostadsområde och bredvid skolan är olämpligt 

och att den bör lokaliseras i skogen. Anser att trafikbuller är redan hög i dagsläget och 

de kommer att öka med en bussdepå, samt att infarten till depån är också olämpligt på 

grund av skolbarn.  
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Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

78. Tomträttshavare, Järnbrott 40:29, Radiomastgatan 38 

Instämmer med yttrande 73.  

Kommentar: 

Se kommentar till yttrande 73. 

79. Tomträttshavare, Järnbrott 58:2, Våglängdsgatan 30 

Anser att planera för infarten vid barnens skolväg ökar risken för olyckor markant ef-

tersom många bilar och bussar inte följer hastighetsbegränsningen. Anser att infart bör 

flyttas till Västerleden.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

80. Tomträttshavare, Järnbrott 38:7, Sändaregatan 29 

Anser att under samrådsmötet fanns inget intresse att ta in synpunkter. Anser att ökad 

trafik från bussdepån och från tillkommande bostäder kommer att orsaka trafikkaos. An-

ser även att placering av depån direkt intill skolan är ofattbart. Är bekymrad över trafik-

buller från bussar på nätterna, över luftmiljö och över cykelleden, anser att det finns en 

stor olycksrisk när infartsvägen till depå korsar cykel och gångvägen.   

Föreslår att depån bör placeras på industriområdet på andra sidan Söderleden, där idag 

finns en golfcenter.  

Ansluter sig även till skrivelsen från yttrande 73. 

Kommentar: 

Samrådsmötet syftar till att informera allmänheten, boende och berörda om detaljpla-

nens innehåll och syfte samt för att svara på frågor. Enligt Plan och Bygglagen så krävs 

att synpunkter är skriftliga för att de ska tas hänsyn till. Synpunkterna som framförs 

muntlig under samrådsmötet kan inte tas hänsyn till under vidare detaljplanarbete. 

För övriga synpunkter se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafik-

verket. 

81. Tomträttshavare, Järnbrott 36:6, Sändaregatan 11 

Anser att anlägga en bussdepå på ett odlingsområde är fel och att de bör byggas en tun-

nelbana istället. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer.  

82. Tomträttshavare 1+2, Järnbrott 111:6, Radiomastgatan 9 

Instämmer med yttrande 73.  

Kommentar: 

Se kommentar till yttrande 73. 

83. Tomträttshavare, Järnbrott 42:13, Våglängdsgatan 2L 

Instämmer med yttrande 73.  

Kommentar: 

Se kommentar till yttrande 73. 
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84. Tomträttshavare, Järnbrott 37:5, Sändaregatan 4D 

Är bekymrat över skolvägen för barn, över ökad trafik och trafikbuller. Anser att buss-

depåns infart/utfart bör flyttas till Järnbrottsmotet.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

85. Tomträttshavare, Järnbrott 40:14, Radiomastgatan 28 

Anser att placeringen av bussdepån är olämpligt, att det innebär ökad trafik, ökade vib-

rationer och ökat trafikbuller för boende. Anser att om planen går vidare med depån bör 

infart/utfart flyttas till Västerleden.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

86. Tomträttshavare 1, Järnbrott 36:2, Sändaregatan 3 

Anser att placeringen av bussdepån är olämpligt på grund av att det innebär ökad trafik, 

ökade vibrationer, ökat trafikbuller och dålig luftmiljö för boende och för skolbarn, samt 

att marken har problematik med dagvattenhantering redan i dagsläget.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

87. Tomträttshavare 2, Järnbrott 36:2, Sändaregatan 3 

Anser att placeringen av bussdepån är olämpligt på grund av ökade vibrationer och tra-

fikbuller för boende, att barnens skolväg blir osäker, samt att marken har problematik 

med dagvattenhantering redan i dagsläget. Anser att infart/utfart bör flyttas till leden.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

88. Tomträttshavare, Järnbrott 56:3, Kortvågsgatan 18 

Är bekymrad över de ökade vibrationer och trafikbuller som en bussdepå innebär. Anser 

att bussarna kommer att använda Radiovägen som genväg även om det står att de inte 

får göra det och för att undvika det bör infart/utfart flyttas till leden. Är bekymrad över 

planens påverkan på gång- och cykelvägen Säröbanan.Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

89. Tomträttshavare, Järnbrott 113:1, Ettrörsgatan 1 

Instämmer med yttrande 73. 

Kommentar: 

Se kommentar till yttrande 73. 

90. Tomträttshavare, Järnbrott 40:25, Radiomastgatan 6 

Instämmer med yttrande 111.  

Kommentar: 

Se kommentar till yttrande 111. 

91. Tomträttshavare, Järnbrott 37:2, Sändaregatan 2b 

Anser att placeringen av bussdepån är olämpligt på grund av ökade vibrationer för bo-

ende samt risken som infart från Radviovägen medför för skolbarn.  
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Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

92. Tomträttshavare, Järnbrott 36:1, Sändaregatan 1 

Anser att placering av infart till depån från Radiovägen/Antenngatan är olämpligt. An-

ser att ökad trafikmängd och vibrationer medför en risk för skador på fastigheterna i 

området. Anser att infart/utfart bör flyttas till en av de större leder.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

93. Ebba Petterssons Privatskola 

Vi anser att placering av depån i närhet till en grundskola är olämpligt och att andra al-

ternativ bör väljas. Buller, säkerhet, trafik och miljö som medföljer med byggnation är 

inte lämplig. Redan idag är det trång med trafiksituationen och köbildningar i riktning 

mot Frölunda Torg, den framtida in- och utfarten som en bussdepå innebär kommer inte 

att förbättra situationen.  

 

Vår situation som en stark aktör inom sektor skola i Västra Järnbrott och Frölunda på-

verkas under de olika etapperna i detaljplanen och det inte är rimligt att en skola har en 

vardag som är byggarbetsplats under flera års tid. Framför allt är vi kritiska till bussde-

pån, inte till att området kring oss utvecklas med skola, äldreboende, kontor och övrigt 

boende.  

 

En flytt av våra skolpaviljonger innebär en situation där vi är direkt ”vägg i vägg” med 

detta projekt med bussdepån och detta inte är bra ur ett barnperspektiv, det kommer 

också att inskränka på den rast och utomhusyta som barnen idag har. Att flytta på pavil-

jonger är ett stort projekt, vi undrar hur situationen löses om de inte går att flytta, då vi 

äger dem och arrenderar marken av Kungsleden AB. 

Kommentar: 

Planbeskrivning uppdateras med information om flytten av skolpaviljonger, staden har 

en dialog med markägaren Kungsleden AB för att uppnå en överenskommelse om möj-

liga lösningar. För övriga synpunkter se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 

från Trafikverket. 

94. Tofta Odlarförening 

Vi är en odlarförening med ett fyrtiotal odlingslotter. Vårt område ligger längst in på 

Järnbrotts Prästväg. Av kartan i materialet är det otydligt hur vägen påverkas under och 

efter byggtiden. Vi måste garanteras tillgång till vägen så att vi kan komma till området 

med bil och utrymme till parkering. Ibland får vi leveranser med tunga fordon och dessa 

måste kunna komma fram till området, lasta på och av och vända fordonen. Vår vatten-

post sitter på östra sidan av vägen, vår vattentillgång får inte påverkas. Vi vill ha den si-

tuation vi har idag när byggarbeten pågår och när de är avslutade.  

Kommentar: 

Synpunkten är vidarebefordrad till trafikkontoret för åtgärd. Trafiken till och från od-

lingslotterna kommer att fungera under hela utbyggnadstiden.  
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95. Boende på Flygradiogatan 40 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas på grund av barnen som går till/från sko-

lan och Radiovägen redan är en hårt trafikerad väg.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

96. Boende Järnbrott 35:1, Antenngatan 45B  

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas på grund av barnen som går till skolan. 

Föreslår infart från Söderleden. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

97. Boende Järnbrott 35:1, Antenngatan 57B 

Anser att det redan idag är mycket buller och vibrationer från Radiogatan och är orolig 

att den nya bussdepån förvärrar situationen.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

98. Boende Järnbrott 33:1, Antenngatan 25K 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden. Undrar om skolan ska 

göras större och om man i så fall kan passa på att bygga en idrottshall. 

Kommentar: 

En parallell detaljplanprocess pågår där skolområdet ses över. Synpunkterna för den de-

taljplanen kan lämnas under den planens samrådstiden.  

 

För övrig se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

99. Boende Järnbrott 33:1, Antenngatan 31A 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till korsningen Axel Adlers gata/ Dag 

Hammarskjöldsleden. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

100. Boende Järnbrott 35:1, Antenngatan 55C 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Dag Hammarskjöldsleden eller Väs-

terleden på grund av buller och barnen som ska till skolan. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

101. Skrivelse utan angiven adress, boende i Järnbrott 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas på grund av att Radiovägen redan är en 

hårt trafikerad väg. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

102. Boende Järnbrott 35:1, Antenngatan 51C 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Frölunda Kyrkogata på grund av att 

barnen som går till skolan och Radiovägen redan är en hårt trafikerad väg. 
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Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

103. Boende Järnbrott 33:1, Antenngatan 27A 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av att barnen 

som går till skolan. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

104. Boende Järnbrott 33:1, Antenngatan 35D  

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av att Radio-

vägen redan är en hårt trafikerad väg. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

105. Boende Järnbrott 48:1, Våglängdsgatan 5L 

Anser att på och avfart till bussdepån bör ske mot leden eftersom Radiovägen redan är 

en hårt trafikerad väg samt vibrationer på grund av lergrund.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

106. Boende Järnbrott 42:14, Våglängdsgatan 2K  

Anser att infart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av buller och trafik-

mängd och även på grund av barn som går i skolan.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

107. Boende i Järnbrott 

Instämmer med yttrande 73.  

Kommentar: 

Se kommentar till yttrande 73. 

108. Boende på Järnbrotts Prästväg 13A 

Instämmer med yttrande 73.  

Kommentar: 

Se kommentar till yttrande 73. 

109. Boende på Rymdvågsgatan 

Anser att bussdepåns infart/utfart bör flyttas till Söderleden.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

110. Boende på Rymdvågsgatan 17 

Anser att placering av bussdepån är olämpligt, att den kommer att belasta trafiken i om-

rådet och generera en miljö som ska ha en negativ påverka i boende. Anser att infarten 

till depån från Radiovägen är mycket olämpligt och hänsynlöst mot boende och skol-
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barn. Den enda utfartsväg för boende i smågatorna är Våglängdsgatans påfart på An-

tenngatan, ett stenkast från Radiomotets rondell, det kommer att skapa en oacceptabel 

trafikmiljö. Är bekymrat även över vibrationer som busstrafik medför.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer. 

111. Boende på Radiomastgatan 6 

Anser att placering av bussdepån intill en skola är olämpligt. Anser att infart/utfart till 

depån bör flyttas till Söderleden. Är bekymrat över ökade vibrationer, försämrad luft-

miljö, ökad trafikmängd och trafikbuller.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

112. Boende på Antenngatan  

Instämmer med yttrande 73.  

Kommentar: 

Se kommentar till yttrande 73. 

Övriga 

113. Swedegas AB 

Av erhållna handlingarna framgår att planområdet ligger utanför gasledningens skydds-

zon (200 meter). Swedegas AB har inte någon högtrycksledning eller planerad utbygg-

nad för energigas i anslutning till planområdet, därav har Swedegas AB inget att erinra 

mot erhållet detaljplaneförslag. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

114. Cykelfrämjandets göteborgskrets 

Bussdepån är planerad intill Säröbannan som är utpekad som sk pendelcykelstråk, vi är 

oroliga för att pendlingscykelbanan försämras.  Den nya utfarten från depån till Radio-

motet korsar dagens pendlingscykelbana i samma plan. Planbeskrivningen anger att 

pendlingscykelbanan ska flyttas väster om Antenngatan förlängning, det finns redan en 

cykelbana där, men den är inte den som är pendlingscykelbanan, utan den som går en 

bit österut.  

 

Stadens Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025 anger att pendlingscykelbanor 

ska tillåta cykling med medelhastighet av minst 20km/h på en sträcka av 2000 meter 

och ge möjlighet till säkra omcyklingar. Planbeskrivning beskriver inte hur detta upp-

nås, det saknas i planbeskrivning en karta som visar hur pendlingscykelbanan påverkas. 

Det motiveras inte heller varför depån behöver en ny utfart i samma plan. Om utfarten 

är nödvändigt kan den planskiljas, alternativ dra om pendlingscykelbanan i en ny 

plaskild sträckning öster om Järnbrottsmotet.    

 

Cykelfrämjandet anser att staden bör återkomma med en lösning på hur pendlingscykel-

banan förbi depån kan utformas för att nå upp till kraven i stadens cykelprogram. Lös-

ningen bör redovisas med en karta som tydliggör konsekvenserna för cykelbanorna. 
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Kommentar: 

Den genare gång- och cykelkopplingen mot tunneln i norr kommer att påverkas av för-

längningen av Antenngatan. För att möjliggöra att kopplingen ska bevaras behöver den 

dels justeras och dels anslutas till gång- och cykelbanan längs gatans västra sida. Det 

betyder att en säker passage behöver anläggas över Antenngatan.   

 

Ambitionen är att kopplingen ska bevaras som ett genare stråk, framförallt för pend-

lingscyklister, som alternativ till gång- och cykelbana längs gatans västra sida. Gatans 

genomförande kommer dock att påverka stråkets säkerhet negativt då två nya korsnings-

punkter skapas. Med de låga trafikmängderna som detaljplanen tillför bör den negativa 

påverkan begränsas. 

115. Boende i Järnbrott 

Anser att val av infart/utfart till bussdepån bör ses över och påverkan på barnens skol-

väg undersöks. Föreslår att flytta infart/utfart längre ner mot Radiomotet eller Dag 

Hammarsköld/Axel Adlers gata. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

116. Boende på Storgatan 22 

Är bekymrad över planens påverkan på Säröbanan och anser att dagens plan försämrar 

för gång- och cykeltrafikanter. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer.  

117. Boende på Rosensköldsgatan 5 

Är bekymrad över planens påverkan på Säröbanan och anser att dagens plan försämrar 

för cykeltrafikanter. Anser att staden bör planera för att följa sin trafikstrategi att flera 

ska cykla. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer.  

118. Boende på Kobbegården 53 

Är bekymrad över planens påverkan på Säröbanan och anser att dagens plan försämrar 

för gång- och cykeltrafikanter. Föreslår placering av depån på östra sidan av Järnbrott 

alternativt någon form av planfri korsning. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer. 

119. Boende på Solarvsplan 17 

Undrar hur planen anser att förbättra cykelbanor i närområdet.  

Kommentar: 

Se kommentar till yttrande 114. 

120. Boende på Hammarvägen 42 

Anser att samrådshandlingarna för planen som finns på hemsidan är ofullständiga och 

missvisande. Anser att det är svårt att ta ställning på grund av att planen är uppdelad. 

Anser att förlag på trafiksystem saknas. Anser att borttagningen av kolonilotterna är en 
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förlust, vill veta hur koloniföreningen har yttrat sig. Vill se hur man tänkt mildra de ne-

gativa effekterna av att bussdepån är visuellt oattraktiv. Anser det missvisande att buss-

depån blir ”ett positivt tillskott till platsen”. En åtgärd kan vara att bädda in och dölja 

bussdepån med planteringsridåer. Anser att förslagna bullerskärmar saknar beskrivning 

av utseende, omfattning och materialval, vill se att dessa får en attraktiv utformning. 

Vill se en vidare beskrivning om hur landskapsbilden förändras samt att de visuella frå-

gorna ska ges mer tyngd. Är bekymrad över planens påverkan på Säröbanan och anser 

att samrådshandlingen saknar trovärdighet angående planens effekter för gång- och cy-

keltrafikanter. 

Kommentar: 

Detaljplanen för bussdepån görs parallellt med Detaljplanen NV Järnbrottsmotet del 2 

för bostäder, skola och verksamheter, tillsammans ser planerna över områdets helhet. 

Planbeskrivning förtydligas inför granskning och beskriver aktuella planområdet. Kolo-

nilotterna nyttjas idag av Ängås odlarförening, föreningens medlemmar kommer erbju-

das möjlighet till odling på annan plats.  

Bussdepån kommer att uppfylla en viktig funktion i utvecklingen av kollektivtrafiken 

för Västra Göteborg vilket anses som positiv. Detaljplanens ambition är att bussdepån 

med tillhörande servicehall och bullerskydd utformas med hänsyn till kringliggande 

miljön och att formgivning görs med omsorg till detalj så att området generellt inte upp-

levs som negativ. Planbeskrivning uppdateras med information om detta. Detaljplanen 

har som mål att kunna bevara den del av stråket som gör att cyklister inte behöver pas-

sera cirkulationen vid Radiovägen. En genomförandestudie har tagits fram för att under-

söka trafiksituationen och som även redovisar hur situationen kommer att se ut för 

gång- och cykeltrafikanter.   

121. Boende på Dirigentgatan 1 

Anser att det saknas detaljer i plankartan angående hur cykelstråk samt Säröbanan på-

verkas av planen. 

Kommentar: 

Se kommentar till yttrande 114. 

122. Boende på Vänortsgatan 6B 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas på grund av barnen som går till skolan. 

Föreslår infart från Söderleden. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

123. Boende på Gånglåten 55 

Föreslår infart till bussdepån från Söderleden. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

124. Boende på Bronslursgatan 5 

Anser att bussdepån bör placeras sydost om korsningen Söderleden/väg 158 då detta ger 

en bättre in/utfart till bussdepån. Boende vid Radiovägen har redan idag problem med 

vibrationer på grund av tung trafik. Radiovägen kommer bli ännu mer problematisk ur 

kösynpunkt med en bussdepå med nuvarande placering.  
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Kommentar: 

Denna ytan är till stor del utpekat som vägreservat i Fördjupad översiktsplan för 

Fässbergsdalen. Resterande ytor har prövats av Västtrafik i sin egen lokaliseringsutred-

ning och ansågs inte lämplig på grund av att ytan är inte tillräcklig stor och platsen be-

hövs för dagvattenrening. För övrig se inledande kommentarer. 

125. Boende på Flöjtgatan 4 

Anser att infart/utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden. 

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

126. Boende på Basungatan 17 

Instämmer med yttrande 73.  

Kommentar: 

Se kommentar till yttrande 73. 

127. Skrivelse utan adress  

Personen bodde förr i Järnbrott och anser att Radiovägen är en farlig väg för barn i 

dagsläget och att planera för en bussdepå i anslutning till skolan är konstigt med hänsyn 

till buller och försämring på luftmiljön. Anser att detta är ett bekymmer för boende i 

området också och att det finns alternativa platser som är lämpligare att ha en bussdepå.  

Kommentar: 

Se inledande kommentarer och även yttrande nr.14 från Trafikverket. 

128. Boende på Valebergsvägen 303 

Är bekymrad över planens påverkan på Säröbanan och anser att dagens plan försämrar 

för gång- och cykeltrafikanter. Anser att en utredning och analys av cykelfrågor saknas i 

planhandlingarna.  

Kommentar: 

Se kommentar till yttrande 114. Se även inledande kommentarer. Planbeskrivning upp-

dateras med information om cykelstråket. 

129. Skrivelse med 468 namnunderskrifter 

Planerna på en bussdepå intill Ebba Petterssonsskola med in- och utfart på Radiovägen 

oroar oss. Vi tror att det skulle påverka barnens skol- och trafikmiljö väldigt negativt. Vi 

ser stora risker med ökat buller, ökade utsläpp och mindre grönt alldeles intill den plats 

där barnen vistas varje dag. 

• Därför kräver vi att ni omprövar var bussdepån ska ligga. Bland annat anser vi 

att barnperspektivet har kommit in på tok för sent i processen. När olika platser 

jämförs utan att hänsyn tas till barnen blir resultatet givetvis felaktigt. 

• I andra hand kräver vi att en eventuell bussdepå får in- och utfart i direkt anslut-

ning till lede. Det är helt nödvändigt för att minska effekterna av barnens trafik- 

och skolmiljö.  

Vi hoppas verkligen att ni lyssnar på detta upprop, och förmår tänka om kring denna 

synnerligen illa valda plats för en framtida bussdepå.  

Kommentar: 

Planavdelningen har fått uppdrag från Byggnadsnämnden att pröva om markanvändning 

för bussdepå är lämplig på platsen, lokaliseringen utreds inte inom planarbetet. En in- 

och utfart från leden inte är möjligt på grund av trafiksäkerhet. Trafikverket motsätter 
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sig till in- och utfarter från Järnbrottmotet men dialog pågår mellan staden och Trafik-

verket för att kunna planera en direkt bussutfart till Järnbrottsmotet. Se även yttrande 

nr.14 från Trafikverket. 

Ändringar  
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget.  

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

Utredningar för skyfall och dagvatten uppdateras. 

• Planhandlingarna kompletteras med utredningen av alternativa åtgärdsförslag på 

dagvatten- och skyfallshantering. 

• Planbeskrivning kompletteras med kapitel om risk och ljus. 

• Planbeskrivning uppdateras med information om trafik, buller och dagvatten.   

• Plankartan kompletteras med skyddsavstånd med hänsyn till bränsle hantering. 

• Plankartan kompletteras med kompensationsåtgärder för biotopsskyddade objekt.  

• Plankartan justeras avseende gemensamhetsanläggningar. 

• Plangränsen justeras avseende Lokalgata och Bussgata.  

• Plankartan kompletteras med bestämmelser för skydd mot störningar gällande bul-

ler och belysning.  

• Plankartan justeras avseende dagvattenhantering och avseende volym av dagvat-

tenfördröjning.   

• Plankartan kompletteras med upplysningen gällande grundvattenförekomsten som 

ska beaktas vid markrelaterade konstruktioner.  

• Plankartan kompletteras med upplysningen gällande lägsta golvnivå om anslut-

ning med självfall ska vara möjligt. 

• Plankartan kompletteras med upplysningen gällande kompensationsåtgärder för 

biotopskyddsobjekt och att de ska redovisas på illustrationsritningen.  

 

Mari Tastare 

Planchef 

 

Linnéa Ekström Finskud 

Planarkitekt 
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Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Andreas K Karlberg

Planhandläggare
010 2244 326

Andreas.K.Karlberg
@lansstyrelsen.se

Göteborgs Stad 
Stadsbyggnadskontoret 
sbk@sbk.goteborg.se

Förslag till detaljplan för stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet i Göteborgs kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2018-12-11 för samråd enligt 5 kap 11 och 11 a §§ plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900), utökat förfarande

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900).

Länsstyrelsen ser positivt på Göteborg stads ambition säkra 
kollektivtrafikförsörjningen i en växande målpunkt för staden. Länsstyrelsen 
bedömer placeringen vara strategisk inför stadens planerade expansion i 
Västra Frölunda och längs med Dag Hammarskjöldsleden. 

Göteborg stad har dock valt att separera det tilltänkta området i flera 
delområden från att tidigare tagit ett helhetsgrepp. Länsstyrelsen anser att 
det finns frågor som behöver få klarhet i det vidare planarbetet när 
bussdepån blir steg 1 av utpekade delområdena. Exempelvis behöver 
industrimarken ta hänsyn redan befintliga verksamheter såsom den tillfälliga 
skolverksamhet som bedrivs norr om planområdet samt ta höjd för den 
planerade bostadsbebyggelsen som ska tillkomma. Utfartsvägarna som 
redovisas från planområdet i illustrationsritningen kommer dessutom inte 
kunna komma till stånd innan del 2 i nuvarande utformning. Planen har 
delats upp i etapper och behöver således behandlas därefter. Länsstyrelsen 
är dock positiv till bifogade utredningars helhetsperspektiv. 

Göteborg stad behöver se över den tilltänkta lösningen för anslutningen till 
Järnbrottsmotet och cirkulationsplatsen vid Radiovägen. Länsstyrelsen vill 
se en tydligare beskrivning av anslutningen för att säkerställa att riksintresse 
väg inte berörs genom ytanspråk. Trafikverket bedömer dessutom att 
planförslaget kan leda till negativa effekter vad gäller flöde och 
trafiksäkerhet. För att inte påverka de anslutande riksintressanta vägarna 
Söder/Västerleden (E6.20), Järnbrottsmotet och väg 158 negativt behövs en 
fortsatt dialog med Trafikverket. Anslutningen är en väsentlig 
genomförandefråga för planen och Länsstyrelsen anser i likhet med 
Trafikverket att en fungerande lösning behöver redovisas. 
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Planförslaget behöver kompletteras med frågor gällande riksintresse för 
kommunikationer, riskhantering och förtydligande om planens påverkan på 
MKN vatten för att inte riskera prövas av Länsstyrelsen. 

 Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet eller 
till risken för olyckor måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med 
vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av 
Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas 
för att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och 
synpunkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla 
lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens 
antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas 
strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.

Länsstyrelsen befarar inte att:
• Mellankommunal samordning blir olämplig
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap)

Länsstyrelsen anser dock att:
• Riksintresse riskerar att skadas påtagligt
• Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och säkerhet 

utifrån risken för olyckor
• Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas

Riksintresse kommunikationer - väg
Länsstyrelsen anser att nuvarande planunderlag inte är tillräckligt tydligt om 
huruvida riksintresse väg berörs genom ytanspråk eller inte. Göteborg stad 
behöver förtydliga och säkerställa att riksintresset inte berörs negativt. 

Konsekvenser gällande förslag till påfart för Järnbrottsmotet och 
cirkulationsplats Radiovägen är svåra att överblicka. Trafikverket bedömer 
dessutom att det kan hindra utvecklingen av trafikplatsen vid 
Järnbrottsmotet. En vidare dialog om alternativa anslutningspunkter bör 
diskuteras med Trafikverket. 

Trafikverkets yttrade TRV 2019/5214 bifogas i sin helhet.   
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Människors Hälsa och Säkerhet - Farligt gods/Tankning av bussar
En riskanalys avseende farligt gods är genomförd och återfinns som bilaga 
till planhandlingar. I planbeskrivningen konstateras att Västerleden är en 
farligt godsled, men ytterligare beskrivning om vad det innebär eller vilka 
avvägningar som gjorts med avseende på riskbilden framgår inte av 
planbeskrivningen. 

I riskanalysen föreslås exempelvis att befintlig vall bibehålls och att ett 
skyddsområde om 30 meter införs, från sluttningens slutpunkt, där vall inte 
finns. Det framgår inte vad kommunen har för tankar om vallen men 
eftersom det finns ett väl tilltaget område med prickmark bedömer 
Länsstyrelsen att tillräckligt skydd längs med vägen säkerställts. 

Riskanalysen anser även att tankningsstationer inte ska placeras inom ett 
avstånd om 30 meter från bostäder/skola i norr, vilket riskanalysen anser ska 
säkerställas. Enligt analysen är 30 meter ett konservativt antagande med 
avseende på pölbrand. Beskrivningen av riskbilden kopplat till tankningen 
och bussdepån är något bristfällig. Ett 30 meters avstånd kan säkert, i många 
fall, vara tillräckligt men det förutsätter att det går att säkerställa att vätska 
inte kan rinna in mot ett område och då antändas närmre de verksamheter 
som är tänkt att skyddas. 

Med hänsyn till att det planeras för bostäder samt verkar bedrivas en 
barn/skolverksamhet direkt norr om planområdet (även om temporär) anser 
Länsstyrelsen att det inte är rimligt att ligga på ”gränsen” till vad som kan 
vara acceptabelt. I Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete är 
riktvärdet för skyddsavstånd till bostäder tex 100 m, där 50 meter motiveras 
av hänsyn till risken/riskkällan.

Länsstyrelsen anser att ett längre skyddsavstånd till tankningsställe kan vara 
motiverat med tanke på den etablering som planeras och som finns idag. 
Kommunen måste beskriva vilken verksamhet som finns idag, norr om 
området, och hur hänsyn tas till den med tanke på risker kopplat till 
tankningsstationer. 

Länsstyrelsen anser att det saknas reglering på plankartan som styr var 
tankningsstationer får finnas för att säkerställa det avstånd som förutsätts.

MKN -Vatten
Planområdet berör grundvattenförekomsten Frölunda (SE 639784-126990) 
som har god kemisk och kvantitativ status. Påverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten finns redovisade i skyfalls- och 
dagvattenutredningen och motsvarande bör även framgå av 
planbeskrivningen. I planhandlingarna saknas beskrivning och bedömning 
av planförslagets inverkan på grundvattenförekomsten vilket behöver 
utredas och redovisas inför planens granskningsskede.
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Råd enligt PBL och MB 
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i 
lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt. 

Buller
Bullerutredningen visar att beräknade ljudnivåer från bussdepån innehåller 
Natur-vårdsverkets riktvärden för externt industribuller vid befintliga 
bostäder vad gäller ekvivalenta ljudnivåer.

Dock överskrids riktvärdet för maximala ljudnivåer nattetid med 3 dBA. 
Överskridandet beror i första hand på backsignaler från bussarna. Det finns 
idag alternativa brusbaserade backsignaler på marknaden som anses mindre 
störande och som ger lägre ljudnivåer. Eventuellt kan backsignaler nattetid 
inne på bussdepån ersättas av blixtljus. 

Länsstyrelsen förutsätter att verksamhetsutövaren över bussdepån tillser så 
att man inte använder de höga backsignalen nattetid och att 
tillsynsmyndigheten (miljöförvaltningen i Göteborgs stad) kommer att följa 
upp detta vid behov.

Skyfall / Dagvatten
En skyfalls och dagvattenutredning har utförts inför plansamrådet. 
Länsstyrelsen anser det bra att kommunen tagit samlat grepp om planerade 
delområdena A, B C och D. Dagvatten kommer att ledas till recipienten 
Stora ån som är en vattenförekomst som i nuläget inte uppnår god status 
enligt miljökvalitetsnormerna för vatten. Enligt Göteborgs Stads är Stora Ån 
en mycket känslig recipient. Föreslagna dagvattenlösningar är oljeavskiljare 
och makadammagasin. Det föreslås även att backventil sätts på varje utlopp 
till dagvattennätet. Höjdsättning av området kommer även krävas för att styra 
vattnet och få den effekt som önskas.

Av skyfalls- och dagvattenutredningen framgår att den planerade bussdepån 
kategoriserats som parkeringsyta. Länsstyrelsen anser dock att ytan bör 
hanteras som industrimark vilket ställer krav på omfattande rening av 
dagvatten när det som i detta fall leds till en mycket känslig recipient. Det 
bör förtydligas om en mer omfattande rening med t ex våtmark, våt damm 
eller likande dagvattenrening är motiverad jämfört med föreslagna lösningar 
sett till att området planläggs som industrimark.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Biotopskydd
I planbeskrivningen är det inte tydligt om det rör sig om två eller tre 
biotopskyddade objekt som kommer påverkas. Detta behöver kommunen 
reda ut. BS 04 och BS 05 kommer bli påverkade men det är oklart om BS 01 
påverkas eller inte.

Kommunen behöver i god tid innan planen skickas över till Länsstyrelsen 
för granskning ansöka om biotopskyddsdispens för de planerade åtgärderna. 
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Av dispensansökan behöver det framgå varför den planerade åtgärden kan 
anses vara ett särskilt skäl att lämna dispens från biotopskyddet. Det 
behöver också framgå varför åtgärden inte kan utföras på annan plats eller 
anpassas så att de biotopskyddade objekten bevars på nuvarande plats.

Behovsbedömning
Kommunen har inte tagit ställning till om huruvida planen bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan. Ställningstagande avses tas efter samrådet. 
Länsstyrelsen anser att kommunen tidigt bör ta ställning i frågan för att 
kunna säkerställa planens påverkan på omgivningen. Länsstyrelsen bedömer 
att betydande miljöpåverkan, orsakat av planens genomförande, inte går att 
utesluta. Planens påverkan på MKN vatten och dess recipient utifrån 
kommunens val att hantera ytan som parkering istället för industri i 
dagvattenutrednigen samt påverkan på befintliga biotoper behöver 
utredas/förtydligas i det vidare planarbetet.

Detta yttrande har planhandläggare Torun Signer beslutat och 
planhandläggare Andreas K Karlberg föredragit. I den slutliga 
handläggningen har även Robert Ernstson från Miljöavdelningen, 
Rebecka Thorwaldsdotterfrån enheten för samhällsskydd och 
beredskap, John Thorbäck från Naturavdelningen samt Sigrid 
Häggbom från Vattenavdelningen medverkat.

Torun Signer                                  
                                                        Andreas K Karlberg

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Trafikverket, daterat 2019-02-22

Kopia till:
Trafikverket

Länsstyrelsen/
Länsstyrelsen/
Naturavdelningen
Miljöskyddsavdelningen
Samhällsavdelningen
Landsbygdsavdelningen
Vattenavdelningen
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[Titel] 

Göteborgs Stad 
Stadsbyggnadskontoret 
sbk@stadsbyggnad.goteborg.se 
 
 
 
 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Trafikverkets synpunkter i samråd av 
Detaljplan för Stadsutveckling nordväst om 
Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå inom 
stadsdelen Järnbrott i Göteborg 
 

Ärende 

Trafikverket har av Göteborgs Stad fått ovan rubricerade ärende för samråd. 
Planförslaget innebär att medge uppförande av en bussdepå inklusive servicebyggnad 
och parkeringshus samt ny väg för bilar och bussar från cirkulationsplatsen på 
Radiovägen till bussdepån och påfart till Järnbrottsmotet. 

Infrastruktur 

Detaljplanen är placerad nordväst om Järnbrottsmotet, en trafikplats på väg E6.20 
Söder-/Västerleden, för vilken Trafikverket är väghållare. Vid Järnbrottsmotet ansluter 
även väg 158, för vilken även den Trafikverket är väghållare. 

Söder-/Västerleden, inklusive Järnbrottsmotet, och väg 158 är utpekade som 
riksintressen för kommunikationer enligt Miljöbalken kap 3 § 8. Söder-/Västerleden är 
även utpekad som rekommenderad väg för farligt gods. Söder-/Västerleden och väg 158 
är utpekade i det funktionellt prioriterade vägnätet. 

Synpunkter 

Anslutning till statlig väg 

I planförslaget ingår en påfart till Järnbrottsmotet. Generellt är Trafikverket mycket 
restriktiva för nya anslutningspunkter till vägar av riksintresse. Järnbrottsmotet är en 
komplex trafikplats som sammanlänkar två högt prioriterade vägar till det kommunala 
vägnätet och både vägarna och trafikplatsen kan under dygnets högtrafikperioder vara 
kraftigt belastade. En ny anslutningspunkt i form av påfart till trafikplatsen innebär ett 
nytt vävningsmoment vilket kan medföra trafiksäkerhetsproblem och hindra 
tillgängligheten för den genomgående trafiken. Trafikverket ser konsekvenserna av 
föreslagen anslutning som för oöverblickbara och kan på sikt hindra utveckling av 
trafikplatsen. Vidare kan en ny anslutning i en befintlig trafikplats påverka flödet och 
innebära trafiksäkerhetsproblem av anledningen att trafikanter inte förväntar sig en 
vävningsituation i ett sådant läge. Av denna anledning ser inte Trafikverket att det är 
aktuellt att anlägga en ny påfart till Järnbrottsmotet på den aktuella platsen. Kommunen 
behöver därför hitta en annan lösning för trafiken till det statliga vägnätet.  
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Om påfarten i föreslaget läge är en förutsättning för detaljplanens genomförande anser 
Trafikverket inte att detaljplanen kan antas. Trafikverket är öppna för att föra vidare 
samtal med kommunen om trafiklösningen. 

Dagvatten 

Dagvatten från området leds i dagsläget till Trafikverkets dike vid Västerleden. 
Dagvatten- och skyfallsutredningen som tillhör planhandlingarna anger att det går att 
antingen samförlägga diket tillhörande planen med Trafikverkets dike eller lägga ett 
separat dike bredvid Trafikverkets dike. Trafikverket tar i allmänhet inte emot vatten 
från andra verksamheter till sina diken då dessa inte är dimensionerade för det. Då 
Trafikverket inte har kunnat utläsa kommunens inriktning för dagvattenhanteringen 
anser Trafikverket att detta är något som bör förtydligas i fortsatt planarbete. 

Övrigt 

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 

 

Med vänlig hälsning 

Martin Ingvert 
Samhällsplanerare 



 

Granskningsutlåtande 

Utfärdat: 2020-09-25  

Diarienummer: 0409/16   

 

 

Linnéa Ekström Finskud  

Telefon: 031-368 19 29  

E-post: fornamn.efternamn@sbk.gote-

borg.se 

Detaljplan för Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 
bussdepå, inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg  

Granskningsutlåtande 

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 26 november 2019 att genomföra granskning för detalj-

planeförslaget. Förslaget har sänts för yttrande under tiden 11 december 2019 – 15 janu-

ari 2020.  

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på 

Frölunda bibliotek. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
De synpunkter som har inkommit under granskningen är i huvudsak desamma som un-

der samrådsskedet. De boende anser att placeringen av bussdepån intill en F-9 skola inte 

är ett bra läge tillsammans med infart- och utfart mot Radiovägen. Därutöver anses det 

olämpligt med vidare planering med ny utfart mot Västerleden då en överenskommelse 

inte fanns med Trafikverket för en sådan lösning. Vidare uttrycker många närboende 

stor oro över den negativa påverkan på barn som en bussdepå medför, så som ökad trafi-

kosäkerhet och dålig luftmiljö. Många tycker även att boendemiljön försämras med ökat 

trafikbuller och vibrationer och att det kan medföra värdeminskningar av fastigheter. 

Andra vanliga invändningar är den negativa påverkan som in- och utfart till bussdepån 

har på pendelcykelleden Säröleden, tydligare beskrivning av ny dragning av cykelleden 

efterfrågas.  

 

Synpunkter har framförts som rör behovet av att revidera dagvatten- och skyfallsutred-

ning med beskrivning av hur reningskrav säkerställs samt beskrivning av hur ett 200-

årsregn påverkar Trafikverkets anläggningar. Därutöver har synpunkter framförts angå-

ende att de geotekniska förutsättningarna inte är tillräckligt väl utredda. 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i och nu kända förhållan-

den att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om 

den antas. 

 

Planhandlingarna har kompletterats med nya samt reviderade utredningar: 

- Reviderade åtgärdsförslag för dagvatten- och skyfall har tagits fram. 

- Den geotekniska och bergtekniska rapporten har reviderats och ett utlåtande har ta-

gits fram avseende geoteknik. 

- Revidering av bullerutredningen (ÅF) har genomförts. Bullerutredningen från vi-

sade för låga värden för industribuller och utredningen har reviderats inför anta-

gande. 

- En ny bullerutredning (Brekke&Strand) har tagits fram som beskriver vilka åtgärder 

som behöver genomföras inom bussdepån för att planbestämmelsens bullernivåer 

ska klaras.  

 

Kontorets bedömning är att exploateringen utformats i en omfattning som svarar mot 

möjligheterna på platsen. Kontoret bedömer att planförslaget stämmer överens med ÖP 

och med övriga strategiska dokument.  

 

Vissa synpunkter har kunnat beaktas genom mindre ändringar i planhandlingarna.  

 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

• Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

• Statliga och regionala myndigheter 

• Sakägare 

• Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

• Övriga 

 

Eftersom många framfört liknande synpunkter görs först några inledande kommentarer. 

Kommentarerna på enskilda yttranden hänvisar ibland till dessa. 

Inledande kommentarer 

Många anser att utbyggnadsförslaget inte visar tillräcklig hänsyn till omgivningen. Det 

framförs oro över hur de som bor i närheten kommer att påverkas och över placeringen 

av en bussdepå i anslutning till en F-9 skola. Flera anser att planförslaget kommer att in-

nebära betydande olägenhet för dem på grund av buller, luftmiljö och trafiksäkerhet.  

 

Flera uttrycker oro och tycker att placeringen av depån är olycklig men förstår att buss-

depåer behövs för att ha en fungerande kollektivtrafik i staden; däremot anser de flesta 

att infarten till depån inte bör ligga mot Radiovägen utan mot Västerleden/Söderleden 

alternativ mot Dag Hammarskjöldsleden. 

 

Parallellt med detaljplanen för bussdepån pågår ett detaljplanarbete för området norr  

och väster om depån. Kontoret har valt att ta ett helhetsgrepp på hela området och alla 

ställningstaganden i båda planerna utgår från att de har varandra som förutsättning.  

Skolområdet som ingår i angränsande pågående planarbete kommer att utformas på ett 

sådant sätt att påverkan av bussdepån till skolområdet kommer att minimeras.  

 
Enligt Västtrafiks miljö- och klimatplan 2020-2035 ska det senast år 2030 vara enbart driv-

medel producerat från förnybara källor användas inom kollektivtrafiken oavsett trafikslag. 

Alla trafikslag skall i hög grad bidra till att målen nås. All stads- och tätortstrafik med buss, 

ska elektrifieras i samband med nya upphandlingar och ska vara klart senast år 2030. Det 

övergripande miljömålet för Västtrafik är minskning av koldioxidutsläpp. För att nå det 

krävs en kraftfull elektrifiering. Nås klimatmålet kommer målen om minskade utsläpp av 

kväveoxider och partiklar, minskad energianvändning och minskat buller också att nås. 

Västtrafiks syfte med bussdepå radiomasten går helt i enlighet med denna framtagna hand-

lingsplan om att minska Västtrafiks klimatavtryck. Bussdepån planeras för att bli en hele-

lektrisk depå. Västtrafik kommer succesivt arbeta för att bussdepån uteslutande ska nyttjas 

av elfordon. 

Påverkan på barn och skola och flytt av paviljonger 

En barnkonsekvensanalys har tagits fram innan planen gick ut på samråd. Utredarna 

hade några träffar med barnen och kom fram till att den främsta oron handlade om att de 

inte hade blivit tillräckligt informerad över hur deras miljö kommer att förändras, samt 

mängden buller och avgaser en bussdepå skulle kunna betyda. Utformning av skolområ-

det kommer att hanteras inom arbetet med Detaljplan NV om Järnbrottsmotet del 2. Be-

fintliga skolvägar kommer i huvudsak inte påverkas genom utveckling av bussdepån. 
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Under de perioder där det anses vara mest allmäntrafik i rörelse då är trafikmängderna 

till och från bussdepån som lägst. Bedömningen är att påverkan på gång och cykeltrafik 

inte anses vara så stor. Bullernivåerna utmed förlängning av Antenngatan påverkas i 

princip inte av tillkommande trafik till och från depån, den stora bullerkällan är Väster-

leden.  

  

Skolpaviljonger som i dag ligger i området direkt norr om bussdepån är uppförda med 

tillfälligt bygglov. Kommunen och fastighetsägaren till Järnbrott 168:1 är överens om 

att flytten av skolbyggnaden ska ske när byggloven löper ut. Skolområdet kommer att 

ses över i sin helhet i Detaljplan NV om Järnbrottsmotet del 2.  

 

Till antagandeskedet har en detaljerad bullerutredning tagits fram. Bedömningen som 

bullerkonsulten gör är att det inte krävs några åtgärder vid ny tillfartsväg mellan Radio-

gatan och bussdepån då påverkan från bussdepåns trafik bedöms vara ringa. En buller-

skärm mellan den föreslagna gatan till depån och skolgården skulle inte vara effektiv då 

den är för långt ifrån bullerkällan som huvudsakligen är Västerleden enligt konsulten. 

Skolgården är generellt påverkat av bullerstörningar ifrån Västerleden, detta behandlas 

inom detaljplan del 2.  

Infart och utfart 

Flera olika alternativ för in- och utfart har utretts för bussdepån med syftet att minska 

trafikeringen av Radiovägen och den befintliga korsningen mellan Dag Hammarskjölds-

leden och Axel Adlers gata. Olika utformningar av anslutningar mellan bussdepån och 

Dag Hammarskjöldsleden har studerats med hjälp av trafikförslag och trafiksimule-

ringar. Alternativet med en infart och utfart från depån direkt mot Västerleden ansågs 

inte kunna utformas med god trafiksäkerhet då påfartsramperna skulle bli för korta. Det 

alternativ har därför blivit uteslutet. Anledningen till att det enbart är en påfart är då det 

är den lösningen som bedömdes genomförbar av Trafikverket. En avfart anses inte ge 

lika stor nytta då den enbart hade varit effektiv för bussarna som kommer från norr. På-

farten accepterades av Trafikverket i samband med den överenskommelse som teckna-

des, 2020-01-27, mellan Göteborgs stad och Trafikverket.   

 

Utfarten från bussdepån planeras ske direkt mot Järnbrottsmotet, med den anslutning får 

bussarna kortare körväg och kommer snabbare ut i linjetrafik, vilket är positivt för ut-

vecklingen av kollektivtrafik och ur ett miljöperspektiv. 

Cykelleden och trafiksäkerhet 

Skolvägen ifrån buss och med lämning ifrån bil upplevs fungera relativt bra i dagsläget. 

Det är viktigt att skolvägarna upplevs trygga även fortsättningsvis. Korsningen mellan 

gång- och cykelvägen med ny tillfart för bussarna är utformad utifrån hänsyn till trafik-

säkerhet för att särskilt barn och unga ska kunna ta sig förbi korsningen vid bussdepåns 

in- och utfart säkert. Pendelcykelstråket påverkas med nya korsningspunkter, målsätt-

ningen är att kunna bevara den del av stråket som gör att cyklister inte behöver passera 

cirkulationen vid Radiovägen. 

 

Den tillkommande korsningspunkten mellan pendlingscykelstråket och den nya gatan 

bedöms ha begränsad påverkan på cyklisternas framkomlighet eftersom bussarnas och 

cyklisternas högtrafik inte väntas ske samtidig. Skulle framkomlighetsproblem för cy-

klister uppkomma finns möjlighet att i senare skede reglera passagen som cykelöverfart. 

Detta bör i så fall ske för ett sammanhängande stråk för bäst efterlevnad och förståelse.  
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Framför gång- och cykelpassagen föreslås att en ramp anläggs för att sänka motortrafi-

kens hastighet och skapa bättre trafiksäkerhet. Det genare cykelstråket behålls men just-

eras något och får endast en korsningspunkt som sker över den delen med endast enkel-

riktad busstrafik. 

 

 
Illustration på korsning mellan cykelstråket och bussgatan 

Buller och luft  

Vid granskningsskedet meddelade Västtrafik att de planerade att driva verksamheten i 

bussdepån med 100% elbussar. Till antagandeskedet har Västtrafik sett över sitt behov 

ytterligare och gjort bedömningen att under en övergångsperiod så ser de behov av att 

upp till 30 dieselbussar ska trafikera depån mellan kl. 22-06 då bussdepån kommer att 

bedriva sin verksamhet nattetid primärt. Detta har medfört att utförliga bullerstudier har 

genomförts för att studera om detta är möjligt. De aktiviteter inom depån som ger upp-

hov till buller är framförallt bussar som ankommer och kör inom depån, backsignaler 

från bussar samt ljud från tvätthallarna.  

För att möjliggöra planering av nya bostäder norr och väster om bussdepån har det förts 

in en planbestämmelse på plankartan som reglerar att högsta frifältsvärde för ekvivalent 

ljudnivå från industribuller 10 meter utanför plangräns i väst och norr, förutom vid in-

farten där värdena ska innehållas i plangräns (m2). De värden som ska klaras är 60 dBA 

dagtid, 55 dBA kvällstid och 50 dBA nattetid. Enligt utredningen klaras dessa nivåer 

vilket medför att det är möjligt att planera bostäder norr och väst om planområdet, se 

karta nedan. Även vid de befintliga bostäderna klaras Naturvårdsverkets villkor gäl-

lande ekvivalenta och maximala ljudnivåer. För att planbestämmelsen ska klaras, samt 

för att villkoren för befintliga bostäder ska klaras, innebär det ett antal begränsningar för 

bussdepåns verksamhet vilket innebär att: 

 

• dieselbussarnas rörelser begränsas till tvättanläggningen och  

• planområdet öster om denna. 

• för att klara maximala ljudtrycksnivåer vid befintliga bostäder krävs att bussarnas 

backvarnare begränsas så att maximal ljudtrycksnivåer inte överskrider 86 dBA på 2 

m avstånd.   

• bussdepån trafikeras av som mest 30 dieselbussar mellan 22-06 med hänsyn till rikt-

värden nattetid. 

 

Västtrafik har garanterat att de kommer att ställa krav på trafikoperatörerna att de an-

vänder backvarnare som uppfyller krav på god boendemiljö i närområdet. Maxvärden 
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kan inte regleras i plankartan då värdena mäts vid planerade och befintliga bostäder. 

Dock innebär åtgärderna ovan att maxnivåerna klaras. Bostäder inom angränsande på-

gående detaljplanearbete behöver planeras med ljuddämpad sida.   

 

Bussdepåns verksamhet medför även att trafik tillkommer på kringliggande vägar. Be-

räkningar visar att ljudnivån från trafiken i området inte påverkas nämnvärt av den till-

kommande trafiken från bussdepån. Ljudnivån från trafik är generellt hög i området. 

Sammantaget bedöms bussdepån ha en mindre påverkan på den totala störningen som 

förekommer på grund av trafikbuller.  

 

Det relativa bidraget från bussdepåns aktiviteter samt den tillkommande buss och biltra-

fiken på förbindelsen mellan depån och Radiovägen bedöms som litet och bussdepåns 

påverkan på luftmiljön bedöms därav även den som liten. I luftutredningen är det beräk-

nat att bussdepån kommer att trafikeras av dieselbussar. Bedömningen är att bussdepån 

kommer att trafikeras av övervägande del elbussar, detta för att klara de bullerkrav som 

finns i plankartan. Depån är förberedd för att på sikt trafikeras med enbart elbussar vil-

ket bedöms vara positivt för luftmiljön.  

Etappvis utbyggnad 

Ansökan om planbesked innehöll en öppen depå vars lämplighet prövas inom planarbe-

tet. Målet är att depån ska integreras med befintliga bostäder samt framtida stadsut-

veckling i direkt anslutning till planområdet. 

Vibrationer  

Radiovägen öster om Antenngatan fick ny beläggning 2019 och Radiovägen väster om 

Antenngatan fick ny beläggning 2008. Enligt trafikkontorets bedömning ser båda dessa 

beläggningar fortsatt bra ut. Trafikkontoret fick klagomål angående vibrationsproblem 

för 10-15 års sedan vilket medförde att delar av Radiovägen fick ny beläggning. Efter 

detta har inte trafikkontoret fått in några klagomål på vibrationsproblem längs sträckan. 

När det gäller Antenngatan så har den fått ny beläggning i omgångar de sista åren, 

mycket beroende på att folk har infört klagomål på vibrationer. 

 

I samband med detaljplanen för en bussdepå i järnbrott planerar trafikkontoret för en ny 

bussgata för utfart från bussdepån till Järnbrottsmotet. Gatan ska användas av bussar 

som ska åt väst, syd och öst. För bussar mot norr används en del av Radiovägen öster 

om Antenngatan. Med anläggandet av den nya kopplingen till Järnbrottsmotet avser tra-

fikkontoret att bussarna ska köra enligt bilden nedan (röd för utfart från bussdepån och 

blå för återresa). 
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Figur 1.Röda linjer i kartan ovan är för utfart från bussdepån och blå linjer är för åter-

resa. 

 

Utfarten bidrar till att minska risken för ökad trafik på Radiovägen och en simulering 

visar att det finns en tidsvinst av att använda utfarten varför bedömningen är att den pri-

märt kommer att användas. Diskussion pågår även med Västtrafik och operatör för att 

säkerställa att utfarten kommer att användas. Med hjälp av detta så görs bedömningen 

att vibrationsförhållandena inte påverkas negativt med anledning av den föreslagna de-

taljplanen. Trafikkontoret har inte dokumenterade klagomål på grund av vibrationer från 

Radiovägen. För att inte öka risken för vibrationer kommer inga nya farthinder anläggas 

på raksträckor. Trafikkontoret planerar inte att använda reglering för att sänka hastig-

heten så efterlevnaden är låg om inga övriga åtgärder görs. För att säkerställa trafiksä-

kerheten för pendelcykelstråket föreslås förhöjda passager tvärs Antenngatans förläng-

ning. Då området är vibrationskänsligt behöver dessa farthinder beaktas i framtagandet 

av detaljplan del 2. De förhöjda passagerna har placerats i anslutning till korsningar där 

risk för vibrationer är mindre. 

 

Huvudparten av de bussar som lämnar depån har sin målpunkt väster om planområdet 

och planeras använda utfarten direkt mot Järnbrottsmotet. 

 

Staden planerar även att utreda vidare Radiovägens gestaltning och funktion som stads-

gata, ett helhetsgrepp på gatan ska tas och eventuella åtgärder mot vibrationer på gatan 

bör utföras i detta skede. Utformningen av tillkommande byggnader och gator bör ta 

hänsyn till vibrationer på platsen. I övrigt har angränsande område det lägsta parke-

ringsantalet enligt Riktlinjer för mobilitet- och parkering i Göteborgs Stad, ett lågt par-

keringstal innebär att en ökning av biltrafik med tillhörande vibrationer begränsas. 

Trafikmängder 

Vägen från Radiovägen till depån uppskattas 1000 passager per dygn varav 442 bussar. 

Påverkan på trafikbullernivåerna i området bedöms som litet. Gatan mellan Antennga-

tan och Järnbrotts prästväg föreslås öppnas upp för allmän trafik när detaljplanen del 2 

har vunnit laga kraft.  
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Arbetsdagen på depån planeras att börja vid ca 04:00 på morgonen. Innan kl.07:00 läm-

nar de flesta bussarna depån en vardag. En del av bussarna kommer tillbaka under da-

gen för rast. Kl.14:00 börjar omgång två av bussförare anlända och hämta sina bussar 

och påbörja sina pass. Efter rusningstrafik på eftermiddagen börjar bussarna komma till-

baka till depå. Alla bussar som inkommer tvättas nattetid. På helgerna tvättas hela for-

donsflottan då trafiken kraftigt går ner i volym. 

Översiktsplanen och övriga strategiska dokument 

Planavdelningen har fått uppdrag från Byggnadsnämnden att pröva om markanvändning 

för bussdepå är lämplig på platsen, lokaliseringen utreds inte inom planarbetet.  

 

Projektet är en viktig pusselbit för att uppfylla stadens mål att fördubbla antalet resor 

med kollektivtrafik från 2006 till 2025, och med ett kollektivtrafiknära läge för att 

minska sträckan som bussarna behöver åka till depån för att minimera kostnader och 

miljöpåverkan. 

 

Planområdet är utpekat i Strategin för utbyggnadsplanering som ett prioriterat utbygg-

nadsområde i anslutning till Frölunda Torg som kraftsamlingsområde. Frölunda Torg är 

utpekat i ÖP som en av stadens fem strategiska knutpunkter. Inom de angivna inrikt-

ningarna i Översiktsplanen för området är att komplettera och blanda, samt att kraft-

samla kring knutpunkter. 

 

Kontoret bedömer att planen följer Översiktsplanen och Strategin för utbyggnadsplane-

ring. En verksamhet som stödjer kollektivtrafiken tar tillvara läget nära ett kraftsam-

lingsområde. Denna plan, tillsammans med den parallella Detaljplan NV om Järnbrotts-

motet del 2 ser över helheten, blandar och förtätar området.  

Risk 

Till detaljplanen har det tagits fram en riskutredning. Utredningen rekommenderar ett 

skyddsavstånd om 30 meter från omgivande bebyggelsen till området där tankstation får 

placeras. Plankartan säkerställer ett avstånd om 50 meter från omgivande bebyggelsen 

till området där tankstation får placeras för att minska riskpåverkan mot befintlig och 

tillkommande bebyggelse. 

 

Bränder i litiumbatterier utgör främst ett problem i slutna utrymmen där de skadliga ga-

serna kan ansamlas och uppnå höga koncentrationer. För ett närliggande bostadsområde 

anser inte räddningstjänsten att brandröken kommer vara mer skadlig än motsvarande 

brand i en dieselbuss. 

Värdeminskning 

Det är alltid svårt att bedöma påverkan på bostadsvärden vid stadsutveckling. De kan 

både öka och sjunka beroende på situation och läge. Kommunen bedömer att det all-

männa intresset för en bussdepå väger tyngre än eventuell värdesänkning för enskilda 

bostäder. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Fastighetskontoret ställer sig positiv till projektet som helhet då det bidrar till stadens 

mål. Fastighetskontoret bedömer att detaljplanens genomförande kan godkännas under 

förutsättning att Västtrafik/Västfastigheter tillsammans med Fastighetskontoret hittar 
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samfinansieringslösningar som innebär att projektet inte genererar ett negativt ekono-

miskt resultat för Fastighetsnämnden. 

Kommentar: 

Avtal kommer tecknas med Västfastigheter innan detaljplanens antagande för att säker-

ställa projektets exploateringsekonomi. 

2. Miljö- och klimatnämnden  

 
Ljudmiljö  

Planbestämmelsen som ska säkerställa att riktvärden för ljudnivåerna vid omgivande be-

byggelse klaras behöver kompletteras så att riktvärden för maximala ljudnivåer också 

anges. I bestämmelsen anges i nuläget endast riktvärden för ekvivalenta ljudnivåer.  

I den bullerutredning som togs fram för vägtrafik- och industribuller (ÅF, 2018-09-03) 

har man räknat med fem meter höga bullerskärmar mot omgivningen åt norr och väster. 

De bullernivåer som redovisas vid omgivande bebyggelse är alltså beräknade för ett sce-

nario med skärmar. Det behöver framgå tydligt i planbeskrivningen att bullerskärmar är 

den skyddsåtgärd som har utretts. Det bör också förtydligas att plankartan medger att så-

dana bullerskärmar uppförs. 

 

Dagvatten  

Enligt beräkningarna som redovisas i den kompletterande dagvattenutredningen (WSP, 

2019-11-29) kommer föroreningshalterna att minska avsevärt efter föreslagna åtgärder 

jämfört med idag. Om flödena inte ökar innebär detta en minskning av föroreningar och 

näringsämnen som når Stora ån, vilket vore mycket positivt. I tabell 3 redovisas höga 

reningseffekter på 75 till 95 procent, för fosfor 85 procent. Vi efterfrågar en beskrivning 

av vad som krävs i form av underhåll för att upprätthålla en så effektiv rening på lång 

sikt.  

 

I avsnittet Påverkan på vatten beskrivs att miljökvalitetsnormen underskrids med god 

marginal. Vi utgår från att man här menar att miljöförvaltningens riktvärden under-

skrids. Beskrivningen av hur planen förhåller sig till miljökvalitetsnormerna behöver 

förtydligas. 

 

I granskningshandlingen beskrivs vilka åtgärder som föreslås som kompensation för på-

verkan på miljöer som omfattas av det generella biotopskyddet. Det gäller ett dike, en 

stenmur och delar av en trädallé. Vidare anges att kolonilotterna ska kompenseras med 

nya lotter i Hästebäck.  

 

Miljöförvaltning anser att planerade kompensationsåtgärder som följer av stadens rikt-

linjer behöver klargöras. Detta gäller alltså åtgärder utöver lagstadgad kompensation för 

påverkan på biotopskyddade miljöer.  

 

• Enligt nya uppgifter från stadsbyggnadskontoret kommer de flesta odlingslotterna att 

ersättas på andra (närmre) platser än i koloniområdet i Hästebäck. Detta skulle bättre 

uppfylla behovet av kompensation. Den nya lösningen behöver beskrivas i planbeskriv-

ningen.  

 

• I planbeskrivningen står att förslag på kompensationsåtgärder (vi tolkar det som åtgär-

der utöver lagstadgad kompensation) finns i form av gröna ytor inom depåns områden. 

Om de gröna ytorna är kompensationsåtgärder så behöver det framgå åtminstone över-

gripande vilka värden/funktioner som skapas och vad åtgärderna kompenserar för. Detta 
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behövs för att kunna följa bedömningarna om behov av kompensation och lämplig åt-

gärd samt för att i framtiden kunna följa upp arbetet med kompensationsåtgärder. Det är 

oklart för oss vad begreppet ”visuellt” naturvärde innebär.  

 

• Tekniska lösningar, såsom underjordiska dagvattenmagasin kan inte räknas som kom-

pensationsåtgärder. I planhandlingarna beskrivs att en damm kommer att anläggas inom 

planområdet, vilket också står i plankartan. Dammen är tänkt att fungera som livsmiljö 

för växt- och djurarter och kompensera för påverkan på det biotopskyddade diket. En 

damm behövs också för hantering av dagvatten och skyfall och ingår i förslagen till åt-

gärder för dagvatten- och skyfallshantering. Om det blir en gemensam lösning, är det 

viktigt att experter från både naturvårds- och dagvattenområdet deltar i den fortsatta pla-

neringen av dammen. 

 

Kommentar: 

Ljudmiljö: 

Komplettering av planbeskrivningen/plankarta har skett med avseende på vilka buller-

skyddsåtgärder som föreslås.  

 

Maxvärden kan inte regleras i plankartan då värdena mäts vid planerade och befintliga 

bostäder. Bostäder i angränsande planarbetet kommer att behöva ha tillgång till en tyst 

sida, vilket kommer att regleras i den detaljplanen. 

 

Dagvatten  

För drift och underhåll av dagvatten- och skyfalls anläggningar som befinner sig på 

kvartersmark ansvarar fastighetsägaren Västfastigheter. Underhåll av dagvatten- och 

skyfallsåtgärder varierar men tillsyn bör ske ca 1-2 gånger per år. Tillgängligheten för 

driftpersonal och utrustningar anses fungera för föreslagna åtgärder. Dessa beskrivs i 

PM Komplettering skyfallshantering samt översiktlig beskrivning av underhåll för dag-

vatten- och skyfallsåtgärder (Ramböll 2020-06-18). 

Exploatören har tillgång till informationen från utredningen.  

 

Planbeskrivningen tydliggör att det är miljöförvaltningens riktvärden för Påverkan på 

vatten som underskrids.  

 

Kompensationsåtgärder 

Planbeskrivningen tydliggör att kompensationsåtgärderna utgår från Göteborgs stads 

riktlinjer. 

 

Odlingslotterna som tas bort kompenseras med nya odlingslotter i nytt koloniområde i 

Hästebäck, vid Näsetvägen samt vid ett odlingsområde vid Antenngatan. 

 

Frågan angående vilka övergripande värden/funktioner som skapas och vad åtgärderna 

kompenserar för vidarebefordras till den tänkta exploatören. 

 

Texten angående visuellt naturvärde är justerad i planbeskrivningen. Förutom den direkt 

positiva inverkan som vegetation har på luftmiljön så visar forskning att möjligheten att 

betrakta grönska även kan öka människors välmående. 

 

Tekniska lösningar 

Vidarebefordras till exploatör. 
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3. Park- och naturnämnden 

Park- och naturförvaltningen har inga ytor inom området idag och inga tillkommande 

ytor för förvaltningen föreslås i detaljplanen. 

 

Park- och naturförvaltningen har inga förslag på förändringar av planförslaget. 

 

Kommentar: 

Noteras. 

4. Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo 

Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo tillstyrker planen. 

 

Vid samrådet ifrågasatte förvaltningen föreslagen tillfart från Radiovägen till bussde-

pån. Förvaltningen ansåg att en in- och utfart från Västerleden borde prövas i det fort-

satta arbetet med detaljplanen. Flera olika alternativ för in- och utfart har utretts för 

bussdepån med syfte att minska trafiken på Radiovägen. Olika utformningar av anslut-

ningar mellan bussdepån och Dag Hammarskjöldsleden har studerats med hjälp av tra-

fikförslag och trafiksimuleringar. Alternativet med en in- och utfart från depån direkt 

mot Västerleden ansågs inte kunna utformas med en god trafiksäkerhet då påfartsram-

perna skulle bli för korta. Det alternativet är uteslutet. 

 

Efter samrådet har planhandlingarna ändrats, påfarten till Järnbrottsmotet har reglerats 

till bussgata efter dialog med Trafikverket. Detta innebär att busstrafiken öster om sko-

lan minskar. Tillfart planeras från Radiovägen till bussdepån. Utfarten från bussdepån 

planeras i direkt anslutning till Järnbrottsmotet. Pendelcykelstråket påverkas med nya 

korsningspunkter. Det är viktigt att pendelcykelstråket har höga framkomlighetskrav 

och att utformningen ska ha få och säkra korsningspunkter med trafikfordon. 

 

Bussdepåns placering innebär att Ängås odlarförening som har funnits på platsen sedan 

2009 med löpande 1-årsarrende måste flytta. Fastighetskontoret har tagit fram ersätt-

ningsalternativ vilket är bra. 

 

Kommentar: 

Noteras. 

5. Göteborg Energi AB 

Till GENAB:s tidigare svar kan tilläggas att flytten av de kablar som behöver flyttas 

måste initieras tidigt och bekostas av den som vill få kablarna flyttade. Radiomastens 

elanslutning enligt förslaget kommer att flyttas och behöver säkras med ett u-område. 

Ett u-område behöver också reserveras för högspänningsledningar som ska gå in och ut 

till och från fastigheten för att ansluta bussladdningen till.  

 

Observera att förläggningen av telekanalisation och ledningar kommer att ligga intill 

och korsa våra befintliga ledningar.  

 

Placering och byggnation av telekanalisation och ledningar ska ske på ett sådant sätt att 

schakt för reparation och utbyte av våra ledningar inte hindras eller försvåras eller att 

era ledningar riskerar skador eller brott vid våra arbeten. Våra ”Bestämmelser vid mark-

arbeten” som finns att tillgå på vår hemsida ska följas. 

Kommentar: 
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Det efterfrågade u-området är utanför planområdet och omfattas inte av detaljplanen. 

 

Ledningar inom kommunal mark utanför planområdet som är förlagda inom allmän 

plats medför inte behov av u-område. 

6. Göteborg Energi GothNet AB  

Har inget ytterligare att tillägga. 

 

Kommentar: 

Noteras. 

7. Göteborgs Stads Parkering AB 

Göteborgs Stads Parkering har inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: 

Noteras. 

8. Kretslopp och vatten  

Övergripande bedömning 

Kretslopp och vatten ser följande behov av ändringar i planhandlingarna: 

- Antalet brandposter behöver utökas inom planområdet. 

- Hur skyfallsvatten ska fördröjas ska framgå i plankartan. 

 

Utöver ovanstående ändringar är följande information viktig att beakta i planarbetet: 

Göteborgs krav för skyfallshantering enligt ”Tematiskt tillägg för översvämningsrisker” 

ska följas för hela planområdet. Allmänt VA-ledningsnät för dricksvatten behöver bygg-

gas ut för att tillgodose behov av brandposter och för att möjliggöra anslutning för kom-

mande fastigheter inom detaljplan Järnbrottsmotet del 2. 

 

Avfall 

Kretslopp och vatten har inga synpunkter på granskningshandlingarna gällande avfall. 
 
VA 

Planområdet är väl försörjt med allmänt VA-ledningsnät, anslutning kan ske till Järn-

brotts prästväg. Dock kan anslutning med självfall inte ordnas i Järnbrotts prästväg. Ut-

byggnad av allmän VA-ledningsnät öster om planområdet kommer att möjliggöra detta. 

Innanför planområdet krävs en utbyggnad av allmänna VA-ledning för dagvatten med 

ca 150 m. Utanför planområdet krävs en utbyggnad av allmänna VA-ledning för dagvat-

ten med ca 600 m. Efter utbyggnad kan planområdet anslutas med självfall för dag-, och 

spillvatten öster om planområdet. För att tillgodose Räddningstjänstens behov av brand-

poster och för att säkra försörjning av tillkommande fastigheter i detaljplan Järnbrotts-

motet del 2 behöver dricksvattennätet byggas ut med ca 250 m inom planområdet och ca 

150 m utanför planområdet, se bifogad ledningskarta. 

 

Ledningsrätt vid planområdes östra gräns kan komma att krävas för Kretslopp och vat-

tens nya dagvattenledning enligt plankartan. Kapaciteten på befintligt ledningsnät be-

döms efter utbyggnad av dag-, och dricksvatten att vara god. Om markarbeten planeras 

närmare än 10 m från VA-anläggning ska Kretslopp och vatten få möjlighet att granska 

arbetet enligt rutin ”Kretslopp och vattens anvisningar för markarbeten”på Göteborg 

stads hemsida. 
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Brandvatten 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät, i Järnbrotts prästväg, för dricksvatten medger uttag 

av brandvatten motsvarande områdestyp B:3 (VAV publikation P 83), vilket motsvarar 

40 l/s. Vattenledningen är dubbelmatad och uppfyller planens krav på brandvatten på 10 

l/s, områdestyp B:1. Antalet brandposter behöver utökas inom planområdet, detta kan 

möjliggöras via utbyggnad av dricksvattennätet, se bifogad ledningskarta. 

Önskar exploatören ett utökat behov av brandvatten eller om sprinkler behövs ska kon-

takt tas med Kretslopp och vatten för kapacitetsbedömning. Exploatören bekostar an-

läggning av sprinklerservis. 

 

Kommentar: 

VA 

Information vidarebefordras till exploatör. 
 

Brandvatten 

Antalet brandposter är inte något som regleras i en plankarta. Däremot tydliggörs i plan-

beskrivningen att antalet brandposter kan behöva utökas med anledning av det som före-

slås. Antalet brandposter kommer klargöras i samband med projekteringen av gatan där 

samråd krävs med Kretslopp och vatten. 

 

Skyfall 

Upplysning införs på plankartan att skyfallsvatten ska tas om hand. Utformningen av 

upplysningen, samt det förslag på skyfallslösning som finns, har skett i dialog med an-

svarig tjänsteman på Kretslopp&vatten.  

9. Trafiknämnden 

Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig positiva till utbyggnad av ru-

bricerat ärende. Nedanstående punkter ska dock beaktas. 
 

Gång- och cykel 

Den genare gång- och cykelkopplingen mot tunneln i norr kommer att påverkas av för-

längningen av Antenngatan. För att möjliggöra att kopplingen ska bevaras behöver den 

dels justeras och dels anslutas till gång- och cykelbanan längs gatans västra sida. Det 

betyder att en säker passage behöver anläggas över Antenngatan. Trafikkontorets mål-

sättning är att gång- och cykelkopplingen ska bevaras som ett genare stråk, framförallt 

för pendlingscyklister, som alternativ till gång- och cykelbana längs gatans västra sida. 

Gatans genomförande kommer dock att påverka stråkets säkerhet negativt då två nya 

korsningspunkter skapas. Med de låga trafikmängderna som detaljplanen tillför bör den 

negativa påverkan begränsas. Även stråkets genhet och framkomlighet kommer att för-

sämras med detaljplanens genomförande. 
 

Sikt  

Siktkrav angivna i Teknisk handbok för fri sikt vid korsningar ska följas i fortsatt arbete 

för både anslutningar mellan gator och vid infart till bussdepå. 
 

Dagvatten 

En förutsättning för att dagvattenhanteringen ska fungera är att kretslopp- och vatten an-

lägger den planerade VA-ledningen till Stora Ån i samband med utbyggnaden av gatan.  
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Framkomlighet 

Åtgärder vid Axel Adlers gata ligger utanför planområdet. Det är detaljplanen som ge-

nererar behovet och det är viktigt för framkomligheten att åtgärderna genomförs i sam-

band med att bussdepån byggs ut. 
 

Befintliga byggnader 

I området direkt norr om bussdepån ligger idag två skolbyggnader med tillfälligt bygg-

lov. Enligt planbeskrivningen flyttas skolbyggnaderna till annan plats. Det är en förut-

sättning för att kunna bygga ut allmän plats. 
 

Höjdsättning 

Förlängningen av Antenngatan är höjdsatt i samråd med exploatörerna. Framtida anslut-

ningar till bussdepån och detaljplan 2 behöver anpassas till gatans framtagna höjdsätt-

ning. 
 

Parkering 

Västfastigheter har tagit fram en mobilitet- och parkeringsutredning. Utredningen be-

skriver bussdepåns speciella förutsättningar med arbetstider där kollektivtrafiken är svår 

att utnyttja (eftersom chaufförerna ska till bussdepån för att utföra kollektivtrafiken).  

Utredning är godkänd av Trafikkontoret.  
 

Vibrationer 

För att säkerställa trafiksäkerheten för pendelcykelstråket föreslås förhöjda passager 

tvärs Antenngatans förlängning. Då området är vibrationskänsligt behöver dessa farthin-

der beaktas i framtagandet av detaljplan 2. De förhöjda passagerna har placerats i an-

slutning till korsningar där risk för vibrationer är mindre. 

 

Buller  
Bullerutredningen behöver visa att den tillkommande trafiken i detaljplanen inte medför 

att befintligheterna inom området för detaljplan 2 överstiger gränsvärden för buller. 
 

Trafikförslag och genomförandestudie/Anslutning till Järnbrottsmotet 

Trafikkontoret är positiva till att en ny utfart till Dag Hammarskjöldsleden från bussde-

pån skapas. Det ger en mindre miljöpåverkan på omgivningen och mindre tomkörning 

för kollektivtrafiken. 

 

Trafikverket har uttryckt oro gällande att den nya anslutningen till Järnbrottsmotet ris-

kerar att försämra trafiksituationen på det statliga vägnätet. Dialog med trafikverket på-

går där ambitionen är att ha en undertecknad överenskommelse första kvartalet 2020, 

men senast innan planen antas vilket planeras ske i juni 2020. Överenskommelsen inne-

bär att staden ska utforma gatan enligt trafikverkets utformningskrav samt genom en 

mikrosimulering visa att framkomligheten inte påverkas negativs jämfört med ett scena-

rio utan anslutningen.  

Kommentar: 

Frågorna är vidarebefordrade till berörd exploatör. Överenskommelsen är tecknad 2020-

01-27.  

 

Se stadens samlade bedömning angående den bullerpåverkan som detaljplan förväntas 

ha. Avstämning av resultatet har skett med ansvarig handläggare på trafikkontoret. 



Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 16(44) 

10.  Räddningstjänsten Storgöteborg 

Brandvattenkapacitet bör förtydligas, i övrigt har inte räddningstjänsten något att erinra 

inför aktuell detaljplan. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen tydliggör att brandpostnätet kan behöva kompletteras. Om komplet-

tering krävs så finns den kapaciteten i ledningsnätet. 

11. Kulturförvaltningen 

Kulturförvaltningen har inget att erinra mot föreslagen exploatering. 

 

Kommentar: 

Noteras. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

12. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 

Länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen synpunkter från samrådet har tillgodosetts på 

ett tillfredställande sätt.  
 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

- Riksintresse kommer att skadas påtagligt  

- Mellankommunal samordning blir olämplig. 

- Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs  

- Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser  

- Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet ellertill risken för 

olyckor, översvämning eller erosion 

 

Riksintresse kommunikationer 

En överenskommelse har tagit fram mellan Trafikverket och Göteborgs stad gällande 

under vilka förutsättningar Trafikverket kan acceptera en utfart mot järnbrottsmotet. 

Med denna överenskommelse anser Länsstyrelsen att riksintresse kommunikationer är 

tillgodosett. Trafikverkets yttrande med en kopia av överenskommelsen har skickat till 

Länsstyrelsen och direkt till Göteborgs stad. 

 

MKN för vatten 

Planhandlingen har kompletterats med slutsatser från kompletterande utredningar gäl-

lande påverkan på berörd grundvattenförekomst. Länsstyrelsen har inga ytterligare syn-

punkter gällande MKN för vatten.  

 

Dagvatten och skyfall 

Planhandlingarna har kompletterats med ett nytt kapitel 2.5 i dagvatten- och skyfallsut-

redningen (Tyréns 2019-03-12) och ett PM med alternativa åtgärder för dagvatten (WSP 

2019-11-29). Det kombinerade förslaget som presenteras i planbeskrivningen kan kräva 

pumpning mellan reningsstegen samt täta byten av filter för att klara reningskrav för 

kväve. Det innebär ett relativt stort behov av tillsyn och underhåll för att garantera ett 
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tillräckligt bra reningsresultat över tid. Även dagvattendammen kommer behöva regel-

bunden underhållsmuddring. Det är därför angeläget att ansvaret för underhåll av dag-

vattensystemet under drifttiden blir tydligt utrett.  

 

WSP.s PM anger att hanteringen av dag- och skyfallsvatten inom/från omgivande områ-

den bör ses över innan planprocessen fortsätter, då område A (bussdepån) utgör områ-

dets lågpunkt och planeras att bebyggas först. Länsstyrelsen delar den bedömningen.  

Länsstyrelsen vill betona att det är angeläget att kommunen vidtar de åtgärder som före-

slås i dagvattenutredningen för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. I övrigt har 

Länsstyrelsen inga ytterligare synpunkter gällande dagvatten. 

 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Vattenverksamhet 

För avledning av dagvatten från allmän platsmark anges att en ny dagvattenledning till 

Stora ån krävs. Länsstyrelsen vill informera om att arbeten i vatten vid anläggandet av 

utloppspunkten i Stora ån kan innebära vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken. Ar-

beten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om det inte är uppenbart att varken 

allmänna eller enskilda intressen skadas. I det fall åtgärderna innebär vattenverksamhet 

ska samråd/anmälan utföras i tidigt skede med Länsstyrelsen. 

 

Kommentar: 

Dagvatten och skyfall 

Frågan har utretts och PM har uppdaterats. Något kvarstående utredningsbehov anses 

inte föreligga. 

 

Ansvaret för hantering av dagvatten och skyfall för de delområden som ligger upp-

ströms planområdet för bussdepån ska hanteras i Detaljplan NV om Järnbrottsmotet del 

2. Detta med avseende på att planområdet ligger i närmast anslutning till befintlig låg-

punkt och att ett större område i nuläget avleds till planområdet från uppströms liggande 

områden.  

 

Vattenverksamhet 

Noteras. 

13. Trafikverket 

Synpunkter  

En överenskommelse har tagits fram mellan Trafikverket och Göteborgs Stad gällande 

under vilka förutsättningar Trafikverket kan acceptera utfart mot Järnbrottsmotet och 

vilka krav som ställs på en sådan. Med tanke på att överenskommelsen är undertecknad 

av respektive part kan Trafikverket acceptera utfarten. Se bifogad överenskommelse 

med diarienummer TRV 2020/3966.  

 

Innan det är möjligt att anlägga bussutfarten måste ett medfinansieringsavtal tecknas 

mellan parterna gällande bevakande projektledare, då byggnationen ska göras inom Tra-

fikverkets vägområde. Denna ska vara undertecknad innan planen kan gå till antagande.  

 

Dagvatten  

Trafikverket har yttrat sig i samråd av Detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järn-

brottsmotet, del 2 bostäder, skola, verksamheter, inom stadsdelen Järnbrott, som delar 

dagvattenutredning och till viss del dagvattenlösning med denna planen (TRV 

2019/135449, daterat 2020-01-16). Då dagvattenutredningen har gjorts gemensam för 



Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 18(44) 

dessa två detaljplaner har Trafikverket samma synpunkter i denna plan som i den tidi-

gare.  

 

Trafikverket anser att kommunen ska säkerställa att dagvatten hanteras och inte påver-

kar Västerledens dike mer än i dagsläget. Enligt dagvatten- och skyfallsutredningen som 

hör till planhandlingarna leder en översvämning vid ett 100-årsregn till en viss påverkan 

på Västerledens dike. Då en översvämning av Västerleden klassas som en allvarlig stör-

ning av transportförsörjningen är Trafikverkets riktlinjer att skyfallsanalysen ska ge-

nomföras på ett 200-årsregn med en klimatfaktor 1,2 efter exploatering. Trafikverket 

anser därför att skyfallsutredningen bör uppdateras till ett 200-årsregn enligt ovan. Även 

en analys av 200-årsregn före exploatering kan presenteras för jämförbarhet. Diket som 

är planerat vid det område som kallas område D ska förläggas separat från Trafikverkets 

dike om möjligt. 

 

Kommentar: 

Synpunkter 

Noteras. Dialog med trafikverket pågår och medfinansieringsavtalet kommer att vara 

tecknat när detaljplanen antas. 

 

Dagvatten 

Kretslopp och vatten Göteborgs stad har gjort bedömningen att ett 200-års regn inte 

kommer att påverka Västerleden mer negativt än ett 100-års regn. Bedömningen har 

stämts av med handläggare på Trafikverket. Trafikverket delar Kretslopp och vattens 

bedömning och har inte några ytterligare synpunkter. 

14. Statens geotekniska institut 

SGI har tidigare lämnat synpunkter på planförslaget i samrådsskedet. SGI har inga ytter-

liga synpunkter på planförslaget i granskningsskedet och hänvisar istället till syn-

punkterna som framfördes i samrådsskedet. SGI:s synpunkter från samrådsskedet be-

handlades inte i samrådredogörelsen varför det yttrandet sammanfattas nedan. 

 

Samrådsyttrande 

Planområdets stabilitet bedöms i vara tillfredsställande för befintliga förhållanden med 

ledning av markytans flacka lutning och att det inte förekommer branta bergsslänter 

inom eller i nära anslutning till området. För planerade förhållanden anges: " .när ett re-

alistiskt och konkret förslag till exploatering av området har arbetats fram kan stabili-

tetsförhållandena behöva utredas i de fall det kommer att skapas nivåskillnader inom el-

ler närmast utanför planområdet. Stabiliteten ska utredas för minst detaljerad utred-

ningsnivå för de nya blivande förhållandena gällande geometri och belastning.'"  

 

SGI delar denna uppfattning och anser, med hänvisning till PBL 2 kap 4-5 §, att geotek-

niska förhållanden samt säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion ska utredas i 

planskedet för planlagda förhållanden. Krävs det åtgärder eller restriktioner för att till-

godose tillfredställande stabilitet anser SGI att dessa ska säkerställas i planen på ett 

plantekniskt godtagbart sätt. 

 

Kommentar: 

Geoteknisk och bergteknisk utredning har reviderats (Fastighetskontoret, rev. 2020-04-

23) med ett förtydligande (se sidan 6) angående utredningsbehovet för detaljplanen, ef-

tersom tidigare formulering "när ett realistiskt och konkret förslag till exploatering av 

området har arbetats fram kan stabilitetsförhållandena behöva utredas i de fall det 
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kommer att skapas nivåskillnader inom eller närmast utanför planområdet. Stabiliteten 

ska utredas för minst detaljerad utredningsnivåför de nya blivande förhållandena gäl-

lande geometri och belastning.” har lämnat utrymme för misstolkning.  

 

Stabilitetsförhållandena är tillräckligt utredda för detaljplanen och marken bedöms som 

lämplig för detaljplanens innehåll. Däremot kan ytterligare stabilitetsutredningar bli 

nödvändigt i bygglovsskedet, om bygglovs- eller marklovsansökan skulle visa sig inne-

hålla förändringar i marknivåer eller tillkommande laster som kan innebära risk för att 

stabilitetsproblem kan uppstå.  

 

Detaljplanen medger inga förändringar av marknivåer, dvs inga höjder införts i plankar-

tan. Det innebär att marklov eller bygglov krävs för alla marknivåförändringar som är 

större än ±0,5 meter. I prövningen av marklov/bygglov krävs detaljprojektering av åt-

gärder där bland annat olägenheter för omgivningen i form av sättningar i marken eller 

på befintliga byggnader samt risken för ändrad grundvattenströmning och för jordskred 

beaktas. 

 

Geotekniker på stadsbyggnadskontoret har även tagit fram en utlåtande i augusti 2020 

för att förtydliga markförhållandena utanför planområdet i sydväst då handläggare från 

SGI har utryckt att det funnits oklarhet kring detta i den reviderade geotekniska utred-

ninge. Slutsatsen som geoteknikern drar är att marken inom det aktuella området be-

döms vara stabil. Det bedöms därmed inte finnas någon risk för jordskred som skulle 

kunna påverka planområdet för Dp Järnbrottsmotet Bussdepån.  

 

Aktuell detaljplan är möjlig att genomföra även utan att några marknivåförändringar 

och utan tillkommande laster om dessa skulle bedömas som olämpliga i marklovspröv-

ningen. 

15. Vattenfall Eldistribution 

Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför 

inget att erinra. 

16. Västtrafik AB 

Om tankning 

I plankartan anges ”m2” enligt gul markering nedan.   

 
 

Enligt dialog 3 feb 2020 med SBK är angivelsen felaktig inom det angivna området. I 

övrigt säkerställer plankartan ett riskavstånd på 50 meter från närmaste bostad och skola 

till egenskapsgräns inom planområdet där tankningsanläggning får placeras. 

 

Hastighetsdämpning 
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I planbeskrivningen (sid 31) skrivs följande: 

”Trafiksäkerheten för cyklister och gångtrafikanter förändras något eftersom förläng-

ningen av Antenngatan medför två nya gång- och cykelpassager, en vid cirkulationen 

samt en längre söderut. Den södra passagen hastighetssäkras med ramp för motortrafi-

ken och vid den norra verkar cirkulationen hastighetssänkande. Passagerna placeras 

vinkelräta mot körbanan för god sikt, tillgänglighet och trafiksäkerhet. Eftersom bus-

sarna kommer att gå tomma är bedömningen att det går att ge gång- och cykeltrafik fö-

reträde utan att ha någon större negativ påverkan på busstrafiken.” 

 

I dokumentet ”Genomförandestudie” (sid 25) skrivs följande: 

”En hastighetsdämpning anläggs 5 meter inför passagen för att prioritera cyklisters 

och fotgängares säkerhet.” 

 
Bussarna kommer att hålla mycket låga hastigheter i det aktuella vägavsnittet. De bussar 

som kommer från depån har precis kört ut från depån, och de bussar som ska till depån 

är i en kurva vilket tvingar fram en låg hastighet.  

 

Traditionella ”gupp/vägbulor” är inte önskvärt. De skapar stort slitage på bussarna sam-

tidigt som bussförarna utsätts för mer eller mindre kraftiga stötar vid färd över gupp.  

En lämpligare lösning är en hastighetsdämpning utformad på så vis att bussarnas däck 

med säkerhet passerar utanför guppet medan bilarna, med dess mindre avstånd mellan 

däcken, passerar ovanpå guppet. 

 

Backvarnare 

Traditionella backvarnare med ”beep-ljud” kommer av bullerskäl att undvikas. Västtra-

fik har ställt krav på att trafikentreprenörerna ska använda alternativa backvarnare, i 

form av ljud av summerkaraktär alternativt blixtljus. 

 

Kommentar: 

Om tankning 

Angivelsen är felaktig och justering av plankartan görs till antagandet av detaljplanen. 

 

Hastighetsdämpning 

Trafikkontoret planerar att anlägga farthinder i form av ramper för att ge ökad säkerhet 

för oskyddade trafikanter i en trafikmiljö som kommer att vara relativt storskalig. 

Kurvan i sig kommer nog inte säkerställa tillräckligt låg hastighet för att ge oskyddade 

trafikanterna tillräckligt god trafiksäkerhet. Det är också för att ge fartdämpning till an-

nan trafik som tillkommer vid planen väster /norr om bussdepån. 
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Lösningen med ”smalare” vägbulor som föreslås anser trafikkontoret att det fungerar 

dåligt i kurvor. Förslag är i istället att använda långa avfartsramper som är anpassade för 

att ge kollektivtrafiken bättre arbetsmiljö. 

 

Backvarnare 

Noteras. 

 

17. Skanova 

Skanova har tagit del av granskningshandlingarna. Skanova har inom det aktuella områ-

det ledningar till Telemasten. Under genomförandemöte har identifierats att befintliga 

ledningar behöver flyttas. Ledningar kan flyttas till nytt u-område i planområdets syd-

västra del. Flytt av ledningar bekostas av exploatören och beställning bör inkomma i 

god tid till Skanova. 

 

Kommentar: 

Noteras. 

Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har 

inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att utlåtandet publi-

ceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade till yttran-

dena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

18. Fastighetsägare, Järnbrott 758:410 och delägare dödsbo 758:414 

Allmänt intresse  

Att bussdepåer etableras i så nära anslutning till bussarnas utsättningsplatser som möj-

ligt medför ekonomiska och miljömässiga fördelar för samhället och är därför av all-

mänt intresse. Däremot är bussdepån inget som allmänheten dagligen nyttjar.  Vi efter-

lyser en beskrivning av hur bussdepån ska stadsintegreras i etapper. 2014 genomfördes 

en lokaliseringsutredning med syfte att hitta lämplig mark för bussdepå. Utredningen re-

sulterade i att fyra områden studerades Radiomasten, Husknuten World of Golf samt 

Axel Odners Gata. Det konstaterades att Radiomasten och Husknuten förutsatte depåer 

som integrerades med kommande bebyggelse. Avseende Radiomasten framfördes dock 

att depån i ett första skede kunde ses som en traditionell utomhus markdepå som skulle 

utformas så att det blev möjligt att bygga över och integrera markdepån med annan be-

byggelse. Fastighetsnämnden hänvisar också i sitt beslut om markanvisning till pro-

gramförslag för Frölunda och utveckling av mellanstaden. Den etappvisa stadsintegre-

ringen är en väsentlig grund för markanvisningen. Vi anser därför att detaljplanen ska 

innehålla en beskrivning av hur och när den avsedda stadsintegreringen av depån kom-

mer att ske. Förslaget innehåller nu en öppen, belyst industrilokaliseringen på ca 50 tu-

sen kvadratmeter med störande verksamhet dygnet runt i ett tätt befolkat område både 

dag och natt.  

 

Risker  

Bussdepåer ska placeras så att de leder till korta ledtider mellan depå och utsättning vil-

ket bidrar till positiva kassaflöden för kollektivtrafiken. Lokaliseringen ska samtidigt 

vara genomtänkt och inte bidra till kostnader och risker för medborgare och andra delar 

inom samhällsapparaten.  
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Depåerna ska placeras så att de är robusta för störningar i tex trafik. De ska lätt nås vid 

olyckor mm. Den aktuella depån ligger i direkt anslutning till belastade trafikleder som 

Söderleden, Dag Hammarskjöldsleden samt Radiovägen. Utbyggnaden av arbetsplatser 

och bostäder och förändring av vägar i närområdet är omfattande och kommer vid olika 

tider på dygnet att påverka tillgängligheten till depån på grund av köer. Depån har en-

bart en in- och utfart, vi ser detta som en risk speciellt då det är mycket kö. Vi saknar en 

riskbedömning av hur olyckor vid depån ska hanteras vid tex bränder inte minst med 

tanke på närhet till äldreboende, förskola och skola. Vi efterlyser en beskrivning av hur 

framkomligheten för räddningstjänsten ska säkerställas.  

 

Bussbranschen är inne i ett intensivt utvecklingsskede. För närvarande är elbussar i fo-

kus. Enligt uppgifter från Västtrafik kommer depån att ha 100% elbussar. Elbussarna 

har litiumbatterier. Brand i litiumbatterier har snabbt förlopp. Batterierna kan självan-

tända och bilda en sk termisk rusning som leder till att giftiga gaser frigörs. Själva ladd-

ningsprocessen är kritisk. Utvecklingen följs nu noga av myndigheter tex MSB. Ris-

kerna behöver analyseras närmare innan slutligt beslut om detaljplan tas.  

 

Inför det slutliga planförslaget behöver också eventuella risker och konflikter mellan de-

taljplan 1 och 2 tex identifieras och åtgärdas. Vi anser att detta är väsentligt att de som 

väljer att leva, bo, arbeta, går i förskola eller i skola ska känna trygga och må bra i om-

rådet och inte känna sig inlåsta i händelse av olycka. Det är också en risk i sig att områ-

det enbart kan nås via Radiovägen.  

 

Prickmark  

Vår mark är prickad i planförslaget. Vi anser att motivet till begränsningen av markens 

nyttjande ska framgå i detaljplanen. Vi anser också att de överväganden som gjorts i 

planarbetet om som ligger till grund för bestämmelsen ska redovisas. Lagstödet för be-

stämmelsen ska också redovisas i detaljplanen. 

 

Kommentar:  

Allmänt intresse 

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående lokalisering av bussdepån och stadsin-

tegrering. 

 

Risker 

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående risker. 

 

Prickmark 

Prickmarken i plankartan utgör riskavståndet från Västerleden (50 meter). Hänvisning 

till aktuell PBL-paragraf finns i plankartan. 

19. Tomträttshavare 1 och 2, Järnbrott 36:3, Sändaregatan 5 

Vi har tidigare skickat in våra synpunkter. Vi tycker inte att våra synpunkter och det vi 

oroar oss för har beaktats överhuvudtaget. Vi oroar oss mest för den ökade trafiken för 

våra barns skolväg och störningar (buller, vibrationer, utsläpp) för boende. Alla chauffö-

rer måste också köra till och från sitt jobb. Trafikverket vill inte ha någon påfart vid ra-

diomotet och vi ser risk för att det blir både in-och utfart via Radiovägen. Vi anser att 

infarten från Radiovägen till bussdepån ska utgå i förslaget, om det inte går anser vi att 

Planen ska strykas i sin helhet. 
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Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående buller, vibrationer, utsläpp, in-/utfart, 

avtal med Trafikverket samt lokalisering av bussdepån. 

20. Tomträttshavare 1 och 2, Järnbrott 39:1, Sändaregatan 6A 

Vi lämnade in synpunkter om detta projekt i samband med samrådet i februari 2019. Vi 

anser att de synpunkterna inte fått något gehör, så härmed sänder vi in dessa synpunkter 

igen, med vissa ändringar. 

 

Vi har förstått att en utfart/infart till/från Västerleden inte är möjlig, med hänsyn till 

Trafikverkets invändningar, men vi kvarhåller vid vår synpunkt att en infart (likväl som 

utfarten) bör kunna byggas direkt från Dag Hammarskjöldsmotet, utan att köra på 

Radiovägen. 

 

Nedan har vi förtydligat våra frågor och önskemål/yrkanden. 

1) Varför har vårt område (fastigheterna på Sändaregatan) inte medtagits i detta 

projekt? Alla rapporter (förutom bullerutredningen, som har gjort sitt utsnitt i 

kartan så att några av våra fastigheter är inkluderade) har uteslutit våra 

fastigheter. Det är högst troligt trafiken på Radiovägen och (nuvarande) Antenngatan 

(både från bussar till depån, men även från personal till och från depån) kommer att öka 

markant. Detta kommer i sin tur att leda till ökat buller, ökade vibrationer och ökade 

luftföroreningar för bl a vår fastighet. Argumentet vi fått till oss, att Västtrafik kommer 

att använda 100% elbussar, hindrar ändå inte att bussar kommer att bromsa och starta på 

gatan utanför oss (stopp vid rödljus, övergångsställe etc) och avge ljud i samband med 

detta. Det vi också ställer oss frågande till är varför elbussarnas tystare nivåer inte visar 

sig som markanta skillnader i bullerutredningen (jämför karta Nuläge kontra Fullt ut-

byggd plan). Skillnaden i Leq [dB(A)] är minimal för fastigheterna på Sändaregatan (bi-

lagor 13 och 19 i den ursprungliga Bullerutredningen, rapport 750304-r-A). Däremot 

ökar Lmax något, både dagtid (bilagor 15 och 27 i Bullerutredningen) samt nattetid (bi-

lagor 17 och 35 i Bullerutredningen) precis vid våra fastigheter. 

 

2) Hur säkerställer ni att befintliga fastigheter i området inte får en ökad buller-, vibrat-

ions-, och luftföroreningsmängd? Hur säkerställer ni en bra boendemiljöför oss som re-

dan bor i området? Era rapporter och utredningar utreder nästan uteslutande ny byggnat-

ion, men tittar inte alls på befintlig byggnation, såsom t ex vår fastighet. 

 

3) Om nu utfarten ska ske direkt mot Järnbrottsmotet, varför kan man då inte även lägga 

infarten därifrån? Ni skriver i samrådsredogörelsen att ”Flera olika alternativ för in- och 

utfart har utretts för bussdepån med syftet att minska trafikeringen av Radiovägen och 

den befintliga korsningen mellan Dag Hammarskjöldsleden och Axel Adlers gata.” Var 

finns dokumentation om dessa utredningar? Och hur menar ni att en infart via Radio-

vägen kommer att minska trafikeringen på Radiovägen? 

 

Vi yrkar: • att nya buller-, vibrations- och luftkvalitetsutredningar görs om, som även 

innefattar fastigheterna på Sändaregatan (främst de som vetter mot Radiovägen och 

Antenngatan). 

• att ovanstående utredningar även tar hänsyn till den ökade trafiken på bl a Radiovägen 

och Antenngatan (bussar, anställda, tunga transporter) och inte bara till ”industrin” 

bussdepån. 

• att en ordentlig utredning av boendemiljön för boende i fastigheterna på Sändaregatan 

görs. I denna bör ingå en utredning om förväntad värdeminskning/värdeökning av våra 
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fastigheter, utifrån den positiva och negativa inverkan på närområdet bussdepåns uppfö-

rande förväntas få.  

• att en uttömmande utredning om infart från Dag Hammarskjöldsleden genomförs för 

att göra det yttersta för att skapa en bättre boendemiljö för boende på Sändaregatan 

och Antenngatan samt bättre närmiljö för skolans elever. 

Kommentar:  

Till detaljplanen har det tagits fram ett flertal utredningar. Slutsatsen av de tekniska ut-

redningarna ligger till grund för det planförslag som tagits fram. Åtgärderna som re-

spektive utredning föreslår, samt avgränsning av dem, har stämts av med berörda tjäns-

temän på Göteborg stad tillsammans med utredarna av de tekniska utredningarna. Be-

dömningen är att de flesta av utredningarna inte behöver uppdateras till antagandet av 

detaljplanen. De tekniska utredningarna tillhörande detaljplanen visar på att de olägen-

heter som förväntas från detaljplanen inte påverkar Sändaregatan negativt. Göteborgs 

stad har planer på att påbörja arbete med ytterligare en detaljplan i detta område för en 

omvandling av Radiovägen till en mer stadsmässig gata, ungefärligt utbredningsområde 

för den detaljplanen beskrivs i planbeskrivningen. Förmodligen kommer Sändaregatan 

att ingå i influensområde för den detaljplanen och att de tekniska utredningar som då tas 

fram studerar påverkan mer ingående. 

 

Den trafikmängd som denna detaljplan förväntas bidra med antas inte medföra att det 

blir en stor negativ påverkan för boende norr om Radiovägen. Se rubriken ”Inledande 

kommnentarer”angående infart och utfart, vibrationer, luft, Överenskommelse med Tra-

fikverket, eventuella värdeminskningar av fastigheter och buller. Planbeskrivning är 

uppdaterad med ett avsnitt kring ljus och plankarta reglerar att verksamheten för bussde-

pån inte får ha störande ljus för kringliggande bebyggelse.  

21. Tomträttshavare 1 och 2, Järnbrott 39:2, Sändaregatan 6B 

Står fast vid de synpunkter som lämnades in i samrådsskedet då de anser att inte att nå-

got har förändrats. 

Kommentar:  

Se ”Inledande kommentarer” angående buller, vibrationer, infart och utfart och luft-

miljö. Planbeskrivning är uppdaterad med ett avsnitt kring ljus och plankarta reglerar att 

verksamheten för bussdepån inte får ha störande ljus för kringliggande bebyggelse. 

22. Tomträttshavare 1 och 2, Järnbrott 38:6, Sändaregatan 27  

Vi bor på den lilla gatan Sändaregatan som ligger längs med Radiovägen och Antennga-

tan. Vi vill att man hittar en bättre plats för bussdepån. Järnbrott är ett område med rad-

hus och villor mest, det är många barn som rör sig nära trafiken när de går till skolan. 

Vi gillar och ser det som en fin tillgång att kunna gå fem minuter och komma till ett 

grönområde det vid telemasterna där man vill bygga bussdepån. Buller och vibrationer 

kommer också bli problem. Trafiken kommer öka på en väg som redan är hårt belastad, 

Radiovägen. Man säger att det inte blir ökade avgaser för det kommer vara elbussar. Så 

är det säkert men all personal kör inte elbil. Vi och många med oss vill att man tänker 

om och hittar annan placering för bussdepån. 

 

Anser att infart och utfart till bussdepån bör flyttas till Söderleden på grund av barnen 

som går till skolan. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående lokalisering samt infart och utfart till 

bussdepån samt påverkan på buller och vibrationer. 
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23. Tomträttshavare, Järnbrott 38:7, Sändaregatan 29 

De synpunkter som tidigare framförts av c:a 578 personer som bor i området har avfär-

dats på en halv rad och lämnats utan åtgärd. ”Samrådsmöten” har hållits två gånger utan 

att stadens representanter har tagit till sig de åsikter som framförts. Föreslagen tillfart till 

Söder/Väster-leden har inte beviljats av vägverket – men ändå hävdar stadens represen-

tanter att frågan inte är avgjord. Placeringen av denna tänkta korta tillfart mitt i en kurva 

kommer att innebära hög risk för att människoliv går till spillo.  

 

Tillfarten till bussdepån från Radiovägen kommer att sluta i en större vändplats och 

över denna har man tänkt dra den cykelled som går från Linneplatsen till Särö. Hur 

många cyklister kommer att få sina liv fördärvade där? 

  

På Golfträningsplatsen på andra sidan Söderleden tänker man bygga en skola. Det inne-

bär att elever från skolan kommer att passera över bussarnas vändplan. Stor olycksrisk!  

Vissa tider är det idag köer från bron över Dag Hammarskjölds väg mot Frölunda Torg 

respektive  Köpcentrum 421. Till detta skall då läggas att staden avser förtäta byggnat-

ionen längs Hammarskjöldsleden och Radiovägen, vilket innebär att dagens köer kom-

mer att mångfaldigas. 

 

Finns planer på Spårväg Frölunda-Särö-Mölndal med placering i Radiovägen över Hus-

knuten? Ovanpå detta skall alltså 150 bussar tillkomma – tala om trafikkaos! 

Mitt förslag är att Bussdepån i stället placeras där träningsplatsen för golf är idag (Re-

ningsverksgatan (Järnbrott 758:625)). Därifrån finns redan idag utmärkta anslutningar 

till söder/väster-leden och till Frölunda Torg. Det som behövs idag är att kommunen tar 

ett steg tillbaka och byter ut de som har sysslat med placeringen av bussterminalen mot 

andra som är mer benägna att lyssna på de boende och att ta till sig och förstå vad som 

är bäst för staden, de boende och göteborgare i allmänhet. 

Kommentar: 

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående trafik, infart och utfart, påverkan på cy-

kelled samt lokalisering av bussdepån. Den planerade påfarten avses att uppföras på ett 

trafiksäkert sätt. Någon vändplats planeras inte utan bussarna planeras vända inom de-

pån. 

24. Tomträttshavare, Järnbrott 42:14, Våglängdsgatan 2K 

De synpunkter som tidigare framförts av c:a 578 personer som bor i området har avfär-

dats på en halv rad och lämnats utan åtgärd. Samrådsmöten har hållits två gånger utan 

att stadens representanter har tagit till sig några av de åsikter som framförts. 

 

Det som jag främst vänder mig mot är att man lägger bussdepån så nära skolan som 

dessutom ska utökas med fler elever. Detta känns inte genomtänkt, måste bli en stor 

olycksrisk. Med bussdepån kommer trafiken och bullret att öka väsentligt för oss som 

bor i närheten. Redan idag upplever vi störande brus från Radiovägen när trafiken är 

stark och det är mycket köbildningar. Även nattetid kan trafiken vara störande redan 

idag och busstrafik på natten skulle störa nattron. Föreslagen tillfart till Söder/Väster-

leden har inte beviljats av vägverket – men ändå hävdar stadens representanter att frå-

gan inte är avgjord. Placeringen av denna tänkta korta tillfart mitt i en kurva kommer att 

innebära hög risk för bland annat cyklister. Tillfarten till bussdepån från Radiovägen 

kommer att sluta i en större vändplats och över denna har man tänkt dra den cykelled 
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som går från Linneplatsen till Särö. Väldigt olyckligt att bryta den cykelled som an-

vänds av ett stort antal människor som såväl transportled som cykelled för rekreation. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående trafik, infart och utfart, påverkan på cy-

kelled samt lokalisering av bussdepån. Den planerade påfarten avses att uppföras på ett 

trafiksäkert sätt. Någon vändplats planeras inte utan bussarna planeras vända inom de-

pån. 

25. Tomträttshavare, Järnbrott 40:25 Radiomastgatan 6 

Jag förstår att det behövs en bussdepå i området men om det inte går att bygga med 

in och utfart i direkt anknytning till västerleden borde inte denna plats vara aktuell 

längre. Behöver trafik till och från depån gå via Radiovägen, som redan är övertrafike-

rad, kommer det kraftigt försämra levnadsmiljö för oss boende i närheten och även mil-

jön för grundskolan som ligger kloss an. Jag hoppas ni stannar upp och funderar igenom 

om detta är helt genomtänkt. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående lokalisering av bussdepån, in- och ut-

fart samt ökade trafikmängder. 

26. Tomträttshavare, Järnbrott 111:6, Radiomastgatan 9 

Vi är många boende i området som lämnat in synpunkter på den här detaljplanen och 

nästan 500 personer som skrivit under en namninsamling för att protestera mot place-

ringen av en bussdepå granne med en F-9- skola, men tyvärr har inga av synpunkterna 

vi lämnat in tillåtits påverka detaljplanen. 

 

Är det så här stadsplaneringen i Göteborg ska drivas? Jag tycker det är anmärkningsvärt. 

Vi är många i området som ser behovet och nyttan med bussdepån, men vi håller INTE 

med om placeringen av den! Vi är mycket bekymrade över den kraftigt försämrade tra-

fikmiljön som dragningen av in- och utfarten innebär, framförallt för våra skolbarn. När 

det gäller in och utfarten så undrar jag också hur det kommer sig att Göteborgs Stad är 

villig att gå vidare med en plan som bygger på en trafiklösning som Trafikverket INTE 

accepterar?? Vad händer om det inte går att lösa den frågan med Trafikverket? 

Är det verkligen rimligt att besluta om en detaljplan innan alla parter är överens? Jag 

tycker inte det! 

 

När den frågan väl är löst, oavsett om det blir en utfart mot Radiomotet eller inte, så har 

inte vi i området någon möjlighet att tycka till om detta. Då återstår endast att över-

klaga! Ska bussdepån nödvändigtvis ligga just här finns det några saker som vi boende 

och föräldrar i området ser som otroligt viktiga och kräver att ni tar hänsyn till, vilka är 

följande:  

 

Ökad trafikmängd   

Radiovägen är redan i dag tungt belastad, både vardagar och helger. Många av skolans 

650 elever korsar dagligen gatan på väg till eller från skolan, och det är därför (en mått-

ligt respekterad) 30-sträcka en bit. Bussdepån kommer att öka trafiken, både under 

byggtid och när depån är drift. Vi vill att den trafiken leds direkt från Västerleden och in 

på samt ut från depån. 

 

Vibrationer 

Marken här består av lera, vilket vibrationsutredningen visar väldigt tydligt. Vi som bor 

längs Radiovägen och Antenngatan känner av varje gång en buss eller lastbil passerar 
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förbi. En ökad trafik både under byggtid och när bussdepån är i drift kommer märkas 

tydligt i våra hus. En in- och utfart direkt till Västerleden skulle begränsa den problema-

tiken.  

 

Buller 

De boende på Sändaregatan är mest utsatta, men alla vi andra som också bor längs Radi-

ovägen störs redan i dag av trafikbuller från Radiovägen och Västerleden. Även av detta 

skäl är det oerhört viktigt att hålla så stor del av trafikökningen som möjligt på Västerle-

den, och inte på Radiovägen. 

 

Trafikmiljön runt skolan 

Barnens skolväg måste särskiljas helt från bussarnas in- och utfart till depån. Är detta 

svårt att lösa så är vi återigen tillbaka i frågan varför denna placering alls ens övervägs 

från första början. Göteborgs Stad har flera projekt som går ut på att förmå föräldrar att 

låta barnen gå eller cykla till skolan, i stället för att bli skjutsade i bil. Då måste vi göra 

trafikmiljön runtskolorna säkrare, inte tvärtom. Lägg in- och utfarten direkt till Västerle-

den. 

 

Flytten av lågstadiepaviljongerna på Ebba Petterssons privatskola  

Enligt planen ska skolans lågstadiepaviljonger maka på sig för en infartsväg, som ska 

skärmas av med ett bullerplank mot skolgården. Hur kan man ens aktivt och medvetet 

styra in så mycket trafik, med buller och avgaser, kloss an till små barns dagliga var-

dagsmiljö? Vidare ramar paviljongerna idag in barnens skolgård och skapar en gemen-

sam yta för låg och mellanstadiet. I planeringen för hela området finns bygget av en ny 

skola. Då får eleverna (och skolpersonalen) stå ut med tillfälliga lösningar under hela 

byggtiden. Att redan vid bygget av bussdepån tvinga barnen att stå ut med tillfälliga lös-

ningar skulle inte vara bra för deras skolgång och skolresultat. Släpp den tanken och lös 

det tillfälligt på bussdepåsidan i stället. Jag förstår inte heller varför det enbart är utfart 

från bussdepån som diskuteras med Trafikverket, varför inte även infart? Så att vi slip-

per bussarna runt skola och bostäder helt? Det går givetvis att lösa att bussar kör in på 

dagens Radiomothållplats, vänder på samma sätt som Lila express och sedan kör in på 

bussdepån därifrån. 

  

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående, lokalisering, ökad trafikmängd, vibrat-

ioner, buller, trafikmiljö runt skolan, flytt av lågstadiepaviljonger samt in och utfart. 

27. Tomträttshavare, Järnbrott 56:3, Kortvågsgatan 18 

Jag ser inte att man har löst in- och utfart till bussdepån för bussarna tillräckligt bra för 

att få en bra boendemiljö. Som jag ser det har det inte tillkommit några förbättringar i de 

nya handlingarna. Redan idag är det problem med vibrationer för de boende som bor 

närmast bussgatorna i området. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående in- och utfart, vibrationer och överens-

kommelse med Trafikverket. 

28. Tomträttshavare, Järnbrott 113:1, Ettrörsgatan 1 

Instämmer med yttrande nummer 24. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående trafik, infart och utfart, påverkan på cy-

kelled samt lokalisering av bussdepån. Den planerade påfarten avses att uppföras på ett 
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trafiksäkert sätt. Någon vändplats planeras inte utan bussarna planeras vända inom de-

pån. 

29. Kungsleden AB 

Bebyggelsens omfattning 

Byggnadshöjd 15 m över gata möjliggörs i plankartan längs hela fastighetens norra 

gräns. Höjden möjliggör bebyggelse av parkeringshus och stödfunktioner till bussdepå. 

I tidigare samtal och i nuvarande samt tidigare illustrationsplaner har det enbart varit 

planens nordvästra del, avskild av en administrativ gräns i plankartan, som varit aktuell 

för byggande av parkeringshus. Parkeringshuset är nu, som tidigare, illustrerat som en 

byggnad på ca 70 m i 3-5 våningar omfattandes ca 4500-7500 kvm. Som närmsta 

granne på andra sidan gatan har vi ansett detta vara en acceptabel utformning.  

 

E-talet i nuvarande plankarta möjliggör dock en 130 m lång och 4 våningar hög bygg-

nad, utöver ovanstående parkeringsgarage. Således tillåts totalt en ca 200 m lång an-

läggning i 4 våningar. Vi anser att dylik bebyggelse skulle få stora negativa konsekven-

ser för framtida boende och skolmiljöer norr om området. Vid en närmre granskning av 

samrådshandlingarna framgår att man där reserverat en byggrätt på ca 25 000 kvm för 

motsvarande ändamål. En orimlig siffra. Att exploateringen nu minskat från samråds-

handlingens 25 000 kvm till ca  16 000 kvm i granskningshandlingen ändrar inte det 

faktum att detta är en mycket stor byggnadsvolym för parkering i ett bostadsnära läge. 

Vi har varit i kontakt med Västfastigheter och fått beskedet att de ej framfört något öns-

kemål eller behov avseende denna tillkommande byggrätt.  

 

Som närmsta granne och tidigare fastighetsägare för denna del av bussdepån önskar vi 

att byggnadshöjd 15 meter enbart tillåts inom markreservatet för gemensamhetsanlägg-

ning, i likhet med de illustrationer som konsekvent redovisats för oss, och med de in-

tentioner som omnämnts i de samtal som förts under planarbetets gång. Vidare anser vi 

att det antal träd som redovisas i illustrationsplanen för markparkeringen i områdets 

norra del bör säkerställas i planhandlingarna samt att någon form av utformningskrav 

ställs på fasader och ev. framtida bullerdämpande åtgärder mot allmän plats i norr.  

 

Trafik 

Antenngatans utformning är av stort intresse för oss som angränsande fastighet väster 

om gatan. Här kommer det att vara skol- och idrottsverksamhet med relativt stora flöden 

och med en utfart direkt till Antenngatan. I samrådshandlingarna har gatan redovisats 

som en stor blank yta, och granskningshandlingen är första gången som det har varit 

möjligt för oss att komma med synpunkter på gatans utformning. 

 

Utformningsmässigt anser vi att Antenngatan skall vara en urban gata fram till bussde-

pån (i motsats till en påfart) och att den bör utformas på ett sätt som stödjer detta. Impe-

dimentzoner bör minimeras och gaturummet hållas så tight som möjligt i väntan på 

framtida bebyggelse öster om gatan. Vi tror att det skulle vara bäst för området och för 

framtida verksamheter på Kungsledens fastighet (Skola, kontor och bostäder) om ytan 

som finns inritad mellan körbana och GC-bana skulle utformas som angöringszon. Med 

möjlig lastzon och korttidsparkering mellan träd.  

 

I illustrationsplanen redovisas en odefinierad zon mellan plangräns och GC-bana, vad 

har man tänkt skall hända här? Även om vi placerar vår kommande bebyggelse i plan-

gräns byggs en olycklig distans in. Som motverkar upplevelsen av stad i det framtida 

gaturummet. 
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Avseende dragningen av pendelcykelstråket ställer vi oss frågande till beslutet att för-

lägga detta till Antenngatans västra sida. På sida 32 beskrivs detta som den säkraste 

dragningen för cyklister, med minst antal korsningspunkter, men man har då inte räknat 

med den infart som går från Antenngatan till Kungsledens och Fastighetskontorets fas-

tigheter (synlig i illustrationsplanen). På västra sidan finns med andra ord tre korsnings-

punkter. Inom Kungsledens fastighet kommer det att bedrivas skolverksamhet i de lägre 

stadierna och vid denna infart räknar vi med ett stort koncentrerat flöde av trafik på 

morgonen, under det tidsspann då pendelcykelbanan nyttjas som mest av snabbcyklande 

göteborgare. Vi anser det vara en onödig säkerhetsrisk för barnen att lägga pendelcykel-

banan på denna sida Antenngatan och vi frågar oss om det verkligen skulle vara mindre 

trafiksäkert för cyklisterna om den istället drogs på östra sidan gatan. 

Kommentar:  

Bebyggelsens omfattning 

Byggrätten begränsas till antagandeskedet genom att prickmark införs mellan det plane-

rade parkeringshuset i nordväst samt den föreslagna byggrätten direkt öster därom. 

Dessutom sänks byggnadshöjden till 9 meter. 

 

Skalskyddet utformning kommer att regleras inom bygglovet. I planbeskrivning ges ex-

empel på hur gestaltningen kan bli. 

 

Trafik 

Angående pendelcykelstråket samt utformning av Antenngatan se ”Inledande kommen-

tar”. Utformningen av själva gatan regleras inte i detaljplanen men synpunkterna har 

delgivits till Trafikkontoret.  

30. Framtiden byggutveckling AB 

Parkering 

Bilparkering (förutom besöksparkering och parkeringsplatser för rörelsehindrade) för 

bostäderna inom Framtidens mark som planeras att uppföras i detaljplan för 

stadsutveckling vid Järnbrottsmotet del 2 förutsätts ske inom Järnbrottsmotet del 1. 

Vi förutsätter att detta är säkerställt i detaljplanen. 

 

Bullerproblematiken 

Bussdepån alstrar buller som klassas som industribuller. Vi förutsätter att kraven på 

bussdepån säkerställer att det är möjligt att uppföra bostäder i detaljplan för 

stadsutveckling vid Järnbrott del 2. Om aktivitet kommer att pågå under nattetid på 

bussdepån föreslår vi ett tillägg till a1 om att ljudnivåerna inte bör överstiga LFmax55 

dBA nattetid. Detta då bullerutredningen från 2018 visar att maximal ljudnivå nattetid 

uppgår till som mest ca 63 dBA. 

Kommentar:  

Parkering 

En gemensamhetsanläggning för parkering kan uppföras enligt detaljplanen. 

 

Buller 

Maxvärden kan inte regleras i plankartan då värdena mäts vid planerade och befintliga 

bostäder. Bostäder inom angränsande pågående detaljplanearbete behöver planeras med 

ljuddämpad sida. Se ”Inledande kommentarer” angående buller för beskrivning av re-

glering samt begränsningar för bussdepåns verksamhet.  
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31. Delägare 1 dödsbo, fastigheten Järnbrott 758:414 

Motsätter sig föreslagen detaljplan då ersättningsfrågan för kommande inlösen/förvärv 

ej är slutförd. 

Kommentar:  

Detaljplanen innebär möjlighet för Västfastigheter, så som kommande ägare till den 

största andelen kvartersmark inom bussdepån, att lösa in fastigheterna 758:410 och 

758:414. För att kunna inlösa fastigheterna måste Västfastigheter till lantmäterimyndig-

heten ansöka om att fastighetsreglering i syfte att överföra fastigheterna till sin övriga 

fastighet inom bussdepån. Lantmäterimyndigheten kommer då att besluta om vilken er-

sättning som kommer betalas av Västfastigheter till fastighetsägarna till fastigheterna 

758:410 och 758:414. 

32. Delägare 2 dödsbo, fastigheten Järnbrott 758:414 

Motsätter sig föreslagen detaljplan då ersättningsfrågan för kommande inlösen/förvärv 

ej är slutförd. 

Kommentar:  

Se stadsbyggnadskontorets kommentar till yttrande nummer 31. 

33. Delägare 3 dödsbo, fastigheten Järnbrott 758:414 

Motsätter sig föreslagen detaljplan då ersättningsfrågan för kommande inlösen/förvärv 

ej är slutförd. 

Kommentar:  

Se stadsbyggnadskontorets kommentar till yttrande nummer 31. 

34. Delägare 4 dödsbo, fastigheten Järnbrott 758:414 

Motsätter sig föreslagen detaljplan då ersättningsfrågan för kommande inlösen/förvärv 

ej är slutförd. Ifrågasätter om detaljplanens industrilokalisering för bussdepån både har 

ett ändamål och en varaktighet som kan utgöra en grund för tvångsinlösen. Lokalise-

ringsutredningen som ligger till grund för markanvisningen till Västtrafik, förutsätter att 

depån ska stadsintegreras i etapper. Hur den etappvisa stadsintegreringen ska ske behö-

ver framgå av planen. 

 

Kommentar:  

Se stadsbyggnadskontorets kommentar till yttrande nummer 31 samt de inledande kom-

mentarerna angående etappvis utbyggnad. 

35. Delägare 5 dödsbo, fastigheten Järnbrott 758:414 

Motsätter sig föreslagen detaljplan då ersättningsfrågan för kommande inlösen/förvärv 

ej är slutförd. Ifrågasätter om detaljplanens industrilokalisering för bussdepån både har 

ett ändamål och en varaktighet som kan utgöra en grund för tvångsinlösen. Lokalise-

ringsutredningen som ligger till grund för markanvisningen till Västtrafik, förutsätter att 

depån ska stadsintegreras i etapper. Hur den etappvisa stadsintegreringen ska ske behö-

ver framgå av planen. 

Kommentar:  

Se stadsbyggnadskontorets kommentar till yttrande nummer 31 samt de inledande kom-

mentarerna angående etappvis utbyggnad. 
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36. Delägare 6 dödsbo, fastigheten Järnbrott 758:414 

Motsätter sig föreslagen detaljplan då ersättningsfrågan för kommande inlösen/förvärv 

ej är slutförd. 

Kommentar:  

Se stadsbyggnadskontorets kommentar till yttrande nummer 31. 

37. Delägare 7 dödsbo, fastigheten Järnbrott 758:414 

Motsätter sig föreslagen detaljplan då ersättningsfrågan för kommande inlösen/förvärv 

ej är slutförd. ifrågasätter om detaljplanens industrilokalisering för bussdepån både har 

ett ändamål och en varaktighet som kan utgöra en grund för tvångsinlösen. Lokalise-

ringsutredningen som ligger till grund för markanvisningen till Västtrafik, förutsätter att 

depån ska stadsintegreras i etapper. Hur den etappvisa stadsintegreringen ska ske behö-

ver framgå av planen. 

Kommentar:  

Se stadsbyggnadskontorets kommentar till yttrande nummer 31 samt de inledande kom-

mentarerna angående etappvis utbyggnad. 

38. Delägare 8 dödsbo, fastigheten Järnbrott 758:414 

Motsätter sig föreslagen detaljplan då ersättningsfrågan för kommande inlösen/förvärv 

ej är slutförd. Ifrågasätter om detaljplanens industrilokalisering för bussdepån både har 

ett ändamål och en varaktighet som kan utgöra en grund för tvångsinlösen. Lokalise-

ringsutredningen som ligger till grund för markanvisningen till Västtrafik, förutsätter att 

depån ska stadsintegreras i etapper. Hur den etappvisa stadsintegreringen ska ske behö-

ver framgå av planen. 

Kommentar:  

Se stadsbyggnadskontorets kommentar till yttrande nummer 31 samt de inledande kom-

mentarerna angående etappvis utbyggnad. 

39. Delägare 9 dödsbo, fastigheten Järnbrott 758:414 

Motsätter sig föreslagen detaljplan då ersättningsfrågan för kommande inlösen/förvärv 

ej är slutförd. ifrågasätter om detaljplanens industrilokalisering för bussdepån både har 

ett ändamål och en varaktighet som kan utgöra en grund för tvångsinlösen. Lokalise-

ringsutredningen som ligger till grund för markanvisningen till Västtrafik, förutsätter att 

depån ska stadsintegreras i etapper. Hur den etappvisa stadsintegreringen ska ske behö-

ver framgå av planen. 

Kommentar:  

Se stadsbyggnadskontorets kommentar till yttrande nummer 31 samt de inledande kom-

mentarerna angående etappvis utbyggnad. 

40. Delägare 10 dödsbo, fastigheten Järnbrott 758:414 

Motsätter sig föreslagen detaljplan då ersättningsfrågan för kommande inlösen/förvärv 

ej är slutförd. 

Kommentar:  

Se stadsbyggnadskontorets kommentar till yttrande nummer 31. 

41. Delägare 11 dödsbo, fastigheten Järnbrott 758:414 

Har inkommit med två enskilda yttranden. Nedan sammanfattas dessa två. Har även in-

kommit med yttrande tillsammans med två andra sakägare, se yttrande nummer 17. 

Motsätter sig föreslagen detaljplan då ersättningsfrågan för kommande inlösen/förvärv 
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ej är slutförd. Ifrågasätter om detaljplanens industrilokalisering för bussdepån både har 

ett ändamål och en varaktighet som kan utgöra en grund för tvångsinlösen. Lokalise-

ringsutredningen som ligger till grund för markanvisningen till Västtrafik, förutsätter att 

depån ska stadsintegreras i etapper. Hur den etappvisa stadsintegreringen ska ske behö-

ver framgå av planen. 

 

Den marken har varit i släktens ägo i mer än 200 år och vi och våra barn har haft planer 

för vad som kunde göras med den. Med kyrkan som medelpunkt har Västra Frölunda 

och Toftaåsen varit en central del i väster. Här passar det med skola, förskola och det 

planerade äldreboendet tillsammans med befintliga och planerade bostäder. Skall man 

nu bygga en bussdepå med allt vad det innebär, ger det en otrygg miljö för såväl befint-

lig som kommande bebyggelse. Trafik större delen av dygnet med avgaser och luft med 

mikropartiklar som kommer att påverka de boendes hälsa.  

 

Jag har ett förslag. Varför inte utgå från bussterminalen på Frölunda Torgs västsida. 

Byte av personal sker ju redan där. Sedan kan man använda parkeringsplatserna intill 

för att bygga den planerade bussdepån. Då finns allt på samma område. Marken kan ut-

nyttjas både över och under jord, som man gjort i Stockholm. Frölunda torgs förlorade 

p-platser kan lösas med ett parkeringshus på östra sidan torget.  På detta sätt kan man 

behålla den ursprungliga planeringen med Radiovägen som en bland gata och Dag 

Hammarskjölds ledan som en boulevard.  

 

När man sedan kommer Göteborgs stads hantering av ersättningen för marken så gäller 

inte likaprincipen. Kungsleden fick ersättningsmark men vi som privatpersoner kunde 

inte få det. Varför undrar vi. Vi har aldrig nekat att avyttra marken, men vi kräver skälig 

ersättning och anser att platsen är högst olämplig för en bussdepå med tanke på befintlig 

och planerade bostäder och verksamheter. 

Kommentar:  

Se stadsbyggnadskontorets kommentar till yttrande nummer 31 samt de inledande kom-

mentarerna angående etappvis utbyggnad samt lokalisering av bussdepån. 

 

Västfastigheter som kommande ägare av bussdepån förhandlade med fastighetsägarna 

till fastigheterna Järnbrott 758:414 och 758:410. Staden förhandlade med Kungsleden så 

som ägare till fastighet i kommande detaljplan. Det har inte varit aktuellt med någon er-

sättningsmark utan Staden och Kungsleden har förhandlat på marknadsmässiga villkor. 

I samband med förhandlingen önskade Kungsleden friköpa tre tomträtter och försälj-

ningen har skett enligt normal hantering gällande friköp av tomträtter. För nämnda fas-

tigheter innebär detaljplanen rätt för ägaren till bussdepån att lösa in fastigheterna och 

fastighetsägarna kommer då ha rätt till marknadsmässig ersättning enligt gällande lag-

stiftning.  

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

42. Brf Prästängen, Järnbrott 167:1 

Nedan följer bostadsrättsföreningens yttrande under granskningstiden: Vad är det för 

luftföroreningshalter nu med mätbara farliga ämnen kontra efter ett år med anlägg-

ningen i bruk? Är mätningar gjorda på luftföroreningar i det senaste? Vi önskar mätning 

och jämförlig redovisning efter ett års brukande av anläggningen. 
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Vi önskar en form av insynsskydd / bullerskydd, miljöplank i god utformning, c.a 220 

cm. högt, mot anläggningen som följer Järnbrotts Prästväg väst till sydväst förbi hus nr. 

31. 

 

Enligt plankartan är det förbjudet att göra utfart västerut, via Järnbrotts Prästväg, på 

större delen av gränslinjen men inte hela gränslinjen. Detta förbud bör i första hand 

gälla all utfart via Järnbrotts Prästväg eller i andra hand förbud mot utfart för tung  

trafik, speciellt bussar. 

 

Hur säkerställs skolmiljön med elever och förskolebarn i omgivningen med den ökade 

trafikbelastningen av tunga fordon i direkta anslutningen med matargata? 

 

I sammanfattande dokument nämns på flera platser ”100% elbussar”. Detta saknas helt i 

flera av planhandlingarna. Fördelningen av drivmedel påverkar buller, föroreningar, ris-

ker mm. Detta bör föras in i planhandlingarna. 

 

Föreningens synpunkter från samrådet saknas i redovisningen från samrådet. Då bo-

stadsrättsföreningens yttrande saknades i samrådsredogörelsen redovisas nedan det in-

komna yttrandet från samrådsskedet. 

 

Angående 140 st. bussar + servicefordon, tjänstebilar och anställdas fordon som rör sig 

på bussdepåområdet med trafik till och från med start, stopp, varmkörningar och prov-

körningar oroas vi över ökade avgasutsläpp, trafikdamm, trafikolycksrisker och buller.  

Jag meddelar våra åsikter som följer: 1. Vad är det för luftföroreningshalter nu med 

mätbara farliga ämnen kontra efter ett år med anläggningen i bruk?  

 

Är mätningar gjorda på luftföroreningar i det senaste? Vi önskar mätning och jämförlig 

redovisning efter ett års brukande av anläggningen.  2. Vi önskar en form av insyns-

skydd / bullerskydd, miljöplank i god utformning, c.a 220 cm. högt, mot anläggningen 

som följer Järnbrotts Prästväg väst till sydväst förbi hus nr. 31.  

 

3. Enligt plankartan är det förbjudet att göra utfart västerut, via Järnbrotts Prästväg, 

på större delen av gränslinjen men inte hela gränslinjen. Detta förbud bör i första hand 

gälla all utfart via Järnbrotts Prästväg eller i andra hand förbud mot utfart för tung tra-

fik, speciellt bussar.  

 

4. Hur säkerställs skolmiljön med elever och förskolebarn i omgivningen med den ökade 

trafikbelastning av tunga fordon i direkta anslutningen med matargata?  

 

5. I sammanfattande dokument nämns på flera platser ”100% elbussar”. Detta saknas 

helt i flera av planhandlingarna. Fördelningen av drivmedel påverkar buller, förore-

ningar, risker mm. Detta bör föras in i planhandlingarna. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” för svar på frågor angående buller, luftmiljö, ut-

fart och skolmiljö, samt för information angående trafikering av elbussar och dieselbus-

sar. För det inkomna yttrandet under samrådstiden se kommentarerna nedan. Vissa delar 

har uppdaterats sedan de svar som angavs till bostadsrättsföreningen i ett tidigare skede, 

se nedan. 

 

Kommentar samrådsyttrande: 

1. I samband med detaljplanarbete har en Luftutredning tagits fram för att visa på 

luftföroreningshalter i nuläget samt för att beräkna halter efter byggnation av 
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bussdepån samt bostäder, skola och verksamheter. Kvävedioxid (NO2) har iden-

tifierats i luftutredningen som det ämne som uppvisar höga halter i Göteborg. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft föreskriver att kvävedioxid inte bör över-

skrida halter på max 40 μg/m³ för att skydda människors hälsa. I dagsläget lig-

ger halterna i området på 30 μg/m³.  

 

Luftutredningen bedömer att bidraget till luftföroreningar från bussdepån och 

från trafik från tillkommande byggnation bedöms som litet. Slutsatsen från ut-

redningen är att kvävedioxidhalterna antas reduceras i framtiden. Luftutred-

ningen visar i övrig att maxhalterna för Stadens Miljökvalitetsmål (20 μg/m³) 

klaras inte i dagsläget, men detta på grund av Västerleden, planläggning av 

bussdepån bedöms inte påverka detta. Detaljplan kan inte säkerställa att en ny 

mättning ska göras efter ett år med bussdepån i bruk. Eventuella synpunkter på 

befintlig luftmiljö hänvisas till Miljöförvaltningen. 

 

2. Detaljplanen reglerar att depån ska utformas på sådant sätt att det inte påver-

kar omgivningen med förhöjda bullervärden. Detta innebär att bulleravskär-

mande åtgärder byggs runt om bussdepån. Västfastigheter har för intentioner att 

bygga ett skalskydd runt depån av säkerhetsskäl och detaljplanen möjliggör att 

skalskyddet kombineras med bulleravskärmande plank/mur. Västtrafik har även 

förklarat sina intentioner att jobba för att skalskyddet ska göras med omsorg 

och att grönska ska kunna integreras i skalskyddets design.  

 

Till antagandet har bullerutredningen uppdaterats. Åtgärden för att bullernivå-

erna ska innehållas är en begränsning av andelen dieselbussar samt vart trafike-

ring av dem kan ske. 

 

3. I granskningsförslaget finns inte ett utfartsförbud, däremot har grusvägen väster 

om depån inte en standard som är anpassad för busstrafik utan den trafiken för-

utsätts gå via utfarten i nordöst. Detaljplanen reglerar inte trafiken utanför 

planområdet. 

 

4. Bussarna körs in i depån oftast sent på kvällen efter skoldagen är slut (de flesta 

efter kl.19:00) och de körs ut tidigt på morgonen innan skoldagen börjar (de 

flesta innan kl.07:00). Arbetstider på bussdepån sammantaget med att verksam-

heten drivs med elbussar innebär att bussverksamheten inte kommer att påverka 

skolan särskilt i avseende buller- och luftmiljön. Korsningspunkter mellan cykel-

vägen och förlängningen av Antenngatan ska utformas på ett trafiksäkersätt, 

med hastighetssänkande åtgärder. 

5. Västtrafik har förklarat sina intentioner att driva bussverksamheten med elbus-

sar. Planbeskrivning förklarar exploatörens intentioner och vilka konsekvenser 

de har på planområdet och närområde. Däremot är detta inget som kan regleras 

i plankartan. 

 

Under en övergångsperiod kommer bussdepån att trafikeras av en begränsad 

mängd dieselbussar, se rubriken ”Inledande kommenterar” angående den plane-

rade trafikering av depån. Västtrafik har efter granskningen angett att detta är en 

nödvändighet för att bussdepån ska kunna användas såsom planerat.  

43. Ebba Petterssons Privatskola 

Vi anser att placering av depån i närhet till en grundskola är olämpligt och att andra al-

ternativ bör väljas. Buller, säkerhet, trafik och miljö som medföljer med byggnation är 
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inte lämplig. Redan idag är det trång med trafiksituationen och köbildningar i riktning 

mot Frölunda Torg, den framtida in- och utfarten som en bussdepå innebär kommer inte 

att förbättra situationen.  

 

Vår situation som en stark aktör inom sektor skola i Västra Järnbrott och Frölunda på-

verkas under de olika etapperna i detaljplanen och det inte är rimligt att en skola har en 

vardag som är byggarbetsplats under flera års tid. Framförallt är vi kritiska till bussde-

pån, inte till att området kring oss utvecklas med skola, äldreboende, kontor och övrigt 

boende.  

 

En flytt av våra skolpaviljonger innebär en situation där vi är direkt ”vägg i vägg” med 

detta projekt med bussdepån och detta inte är bra ur ett barnperspektiv, det kommer 

också att inskränka på den rast och utomhusyta som barnen idag har. Att flytta på pavil-

jonger är ett stort projekt, vi undrar hur situationen löses om de inte går att flytta, då vi 

äger dem och arrenderar marken av Kungsleden AB. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående lokalisering av bussdepån samt närhet 

till skola och flytt av skolpaviljonger. Skolpaviljongerna är uppförda med tillfälligt 

bygglov. Flytten beräknas ske när lovet har löpt ut. Pågående detaljplanering för områ-

det syftar till ombyggnation av skolan. 

44. Tofta Odlarförening 

Vi måste ha tillgång till väg. Både för personbilar och större lastbilstransporter fram till 

området. Vi måste ha tillgång till parkering och vändplats för större fordon. Vår vatten-

försörjning får ej påverkas. Vattenposten finns på Järnbrotts Prästvägs östra sida. Allt 

ovan ska gälla både under byggprocessen och efter dess avslutande. Vi vill att vårt om-

råde skall var kvar i sin nuvarande form efter planens genomförande. Med tanke på de 

skyddsvärden inom vårt område, som nämns i planbeskrivningen och kommunens in-

tresse för verksamheter som vår så ser vi gärna att vi blir involverade i processen och 

inte endast ställs inför fullbordat faktum. 

Kommentar:  

Odlingsområdet och tillgången till vattenförsörjningen påverkas inte av detaljplanen för 

bussdepån då vattenposten ligger utanför planområdet. Om den förväntade exploatören 

gör åtgärder i anslutning till vattenposten ansvarar denne för att vattenförsörjningen inte 

påverkas.  

 

De parkeringar som finns inom de område där bussdepån föreslås kommer att försvinna. 

Om dessa parkeringsplatser används av Tofta odlarförening så har det inte funnits någon 

rätt i avtal att nyttja dessa. 

45. Boende Järnbrott 33:1, Antenngatan 25K  

Jag hoppas det byggs en fullstor hall ifall skolan byggs. Vi idrottsföreningar behöver 

detta för framtiden. 

Kommentar:   

Frågan hanteras inom Detaljplan del 2. 

46. Boende Järnbrott 35:1, Antenngatan 45B  

Utbyggnadsförslaget kommer att minska mängden grönområden som finns i området 

jämfört med i dag och därmed påverka den biologiska mångfalden i området negativt. 

Ianspråktagande och fragmentering kommer också att minska områdets funktion som 

strövområde för närboende. Byggande av bilgatan parallellt med cykelbanan vid skolan 
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som förlängning av Antenngatan kommer förstöra detta område för alla oss boende i 

området som utnyttjar detta grönområde för promenader och för rastning av våra hun-

dar. 

 

Vi är oroliga för ökad bullernivå och trafik nära skolan. Vi har också en oro över att vär-

det på våra hus kommer att påverkas negativt. Vi ser det mycket negativt med ökad 

busstrafik/persontrafik till arbetsplats på Radiovägen/Antenngatan som ligger så nära 

vårt boende. 

Kommentar:  

Detaljplanen innebär att ett grönområde med visst naturvärde tas i anspråk och hårdgörs 

vilket har vägts mot behovet av en bussdepå. Detaljplanen bedöms inte ge upphov till en 

betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap, fornlämningar, vatten etc. 

Angående trafikmängder och buller se rubriken ”Inledande kommentarer”. 

47. Boende Järnbrott 35:1, Antenngatan 51C 

Jag tycker det är fel att placera en bussdepå så nära en skola. Skolbarnens skolväg 

påverkas av ökad tung trafik. Har erfarenhet av att bo på Antenngatan (där 

rekommenderad hastighet är 30 km/timme). Där kör bussarna mycket fortare. Det 

skakar i våra hus och skramlar i elementen. Vi vill inte ha mer bussar i närheten här. 

Dessutom blev vi av med koloniområdet som skänker många glädje och staden ett 

grönare utseende. Ställ bussarna i något industriområde istället! 

Kommentar: 

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående lokalisering av bussdepån samt påver-

kan på barn och skola. 

48. Boende Järnbrott 40:25, Radiomastgatan 6 

Jag förstår att det behövs en bussdepå i området men om det inte går att bygga med 

in och utfart i direkt anknytning till Västerleden borde inte denna plats vara aktuell 

längre. Behöver trafik till och från depån gå via Radiovägen, som redan är övertrafike-

rad, kommer det kraftigt försämra levnadsmiljö för oss boende i närheten och även mil-

jön för grundskolan som ligger kloss an. Jag hoppas ni stannar upp och funderar igenom 

om detta är helt genomtänkt. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående infart och utfart samt lokalisering av 

bussdepån. 

49. Boende Järnbrott 167:1, Järnbrotts Prästväg 7 D 

Vi är runt 110 boende i området som lämnat in synpunkter på den här detaljplanen och 

468 personer som har skrivit under en namninsamling för att protestera mot placeringen 

av en bussdepå granne med en F-9-skola - men inga av synpunkterna vi lämnat in har 

tillåtits påverka detaljplanen. Är det så här stadsplaneringen i Göteborg ska drivas? Jag 

tycker att det är anmärkningsvärt. Vi är många i området som ser behovet och nyttan av 

bussdepån, men vi håller inte med om placeringen av den. Vi är mest bekymrade över 

den kraftigt försämrade trafikmiljön som dragningen av in och utfart innebär, framför 

allt för skolbarnen. Apropå in- och utfarten undrar jag också hur det kommer sig att sta-

den är villig att gå vidare med en plan som bygger på en trafiklösning som Trafikverket 

inte accepterar? Vad händer om det inte går att lösa den frågan med Trafikverket? Är 

det verkligen rimligt att besluta om en detaljplan innan alla parter är överens så att ni vet 

vad ni beslutar om och vi boende vet vad vi har att förhålla oss till och tycka till om? 

När den frågan väl är löst, oavsett om det blir en utfart mot Radiomotet eller inte, så har 
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vi i området ingen möjlighet att tycka till om detta. Det enda som återstår för oss är att 

överklaga. Så här kommer återigen mina synpunkter: 

 

Ska bussdepån nödvändigtvis ligga just här finns det några saker som vi som boende 

och föräldrar i området ser som absolut nödvändiga att ni tar hänsyn till: 

 

Ökad trafikmängd   

Radiovägen är redan i dag tungt belastad, både vardagar och helger. Många av skolans 

650 elever korsar dagligen gatan på väg till eller från skolan, och det är därför (en mått-

ligt respekterad) 30-sträcka en bit. Bussdepån kommer att öka trafiken, både under 

byggtid och när depån är drift. Vi vill att den trafiken leds direkt från Västerleden och in 

på samt ut från depån. 

 

Vibrationer 

Marken här består av lera, vilket vibrationsutredningen visar väldigt tydligt. Vi som bor 

längs Radiovägen och Antenngatan känner av varje gång en buss eller lastbil passerar 

förbi. En ökad trafik både under byggtid och när bussdepån är i drift kommer märkas 

tydligt i våra hus. En in- och utfart direkt till Västerleden skulle begränsa den problema-

tiken.  

 

Buller 

De boende på Sändaregatan är mest utsatta, men alla vi andra som också bor längs Radi-

ovägen störs redan i dag av trafikbuller från Radiovägen och Västerleden. Även av detta 

skäl är det oerhört viktigt att hålla så stor del av trafikökningen som möjligt på Västerle-

den, och inte på Radiovägen. 

 

Trafikmiljön runt skolan 

Barnens skolväg måste särskiljas helt från bussarnas in- och utfart till depån. Är detta 

svårt att lösa så är vi återigen tillbaka i frågan varför denna placering alls ens övervägs 

från första början. Göteborgs Stad har flera projekt som går ut på att förmå föräldrar att 

låta barnen gå eller cykla till skolan, i stället för att bli skjutsade i bil. Då måste vi göra 

trafikmiljön runtskolorna säkrare, inte tvärtom. Lägg in- och utfarten direkt till Västerle-

den. 

 

Flytten av lågstadiepaviljongerna på Ebba Petterssons privatskola  

Enligt planen ska skolans lågstadiepaviljonger maka på sig för en infartsväg, som ska 

skärmas av med ett bullerplank mot skolgården. Hur kan man ens aktivt och medvetet 

styra in så mycket trafik, med buller och avgaser, kloss an till små barns dagliga var-

dagsmiljö? Vidare ramar paviljongerna idag in barnens skolgård och skapar en gemen-

sam yta för låg och mellanstadiet. I planeringen för hela området finns bygget av en ny 

skola. Då får eleverna (och skolpersonalen) stå ut med tillfälliga lösningar under hela 

byggtiden. Att redan vid bygget av bussdepån tvinga barnen att stå ut med tillfälliga lös-

ningar skulle inte vara bra för deras skolgång och skolresultat. Släpp den tanken och lös 

det tillfälligt på bussdepåsidan i stället. 

 

Jag förstår inte heller varför det enbart är utfart från bussdepån som diskuteras med 

Trafikverket, varför inte även infart? Så att vi slipper bussarna runt skola och bostäder 

helt? Det går givetvis att lösa att bussar kör in på dagens Radiomothållplats, vänder på 

samma sätt som Lila express och sedan kör in på bussdepån därifrån. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående, lokalisering, ökad trafikmängd, vibrat-

ioner, buller, trafikmiljö runt skolan, flytt av lågstadiepaviljonger samt in och utfart. 
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50. Boende Järnbrott 758:421, Järnbrotts Prästväg 31 

Det är bedrövligt att dom ska bygga bussdepå så nära en skola m.m. plus att dom kom-

mer med sinom tid att ta bort vårat hus som vi har bott i så länge ock fortfarande bor i. 

gamla människor som inte orkar flytta. Har blivit lovade att bo här så länge vi vill. 

Ingen av oss orkar börja om från början igen. Hutlöst att göra så, tänk om. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående lokalisering av bussdepån och trafik-

miljö runt skolan. Den aktuella fastigheten ingår i pågående planarbete för detaljplan för 

stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 2 och planerad utveckling hanteras 

inom det planarbetet.  

Övriga 

51. Boende Verktumsgatan 6 

Instämmer med yttrande nummer 24. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående trafik, infart och utfart, påverkan på cy-

kelled samt lokalisering av bussdepån. Den planerade påfarten avses att uppföras på ett 

trafiksäkert sätt. Någon vändplats planeras inte utan bussarna planeras vända inom de-

pån. 

52. Boende Sändaregatan 4 D 

Instämmer med yttrande nummer 24. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående trafik, infart och utfart, påverkan på cy-

kelled samt lokalisering av bussdepån. Den planerade påfarten avses att uppföras på ett 

trafiksäkert sätt. Någon vändplats planeras inte utan bussarna planeras vända inom de-

pån. 

53. Boende Sändaregatan 9 

Instämmer med yttrande nummer 24. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående trafik, infart och utfart, påverkan på cy-

kelled samt lokalisering av bussdepån. Den planerade påfarten avses att uppföras på ett 

trafiksäkert sätt. Någon vändplats planeras inte utan bussarna planeras vända inom de-

pån. 

54. Boende Sändaregatan 17  

Att anlägga en stor bussdepå vid Radiomotet där många bor känns märkligt när Högsbo 

Industriområde ligger alldeles bredvid med sina stora ytor. Att sedan planera att infarten 

ska ske från Radiovägen där det finns bostäder och skola. Dessutom är Radiovägen 

redan mycket trafikerad, och en uttryckningsväg. Behåll grönområdet för skolan och 

barnen. Bättre förslag och naturligare är att lägga infarten till bussdepån från stora le-

den, det skulle bli betydligt tryggare, lugnare och mindre buller för människor som rör 

sig i området. Framförallt nu när det ska byggas fler bostadshus. Att ha bussar körandes 

in och ut från bussdepån alla timmar på dygnet på Radiovägen låter ju som bullernivån 

kommer att öka enormt. Redan nu störs vi som bor i närheten av bussar och bilar från 

leden. Att inte ta hänsyn till det låter märkligt. Finns ingen anledning inte göra det. 

Radiovägen och Säröleden (cykelbanan) är båda mycket trafikerade av bilar, cyklar, 
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motionärer som transporterar sig till jobb och annat. Hoppas hänsyn tas till de boenden i 

området. 
 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående lokalisering av bussdepån, buller, på-

verkan på cykelled samt infart och utfart. 

55. Boende Mottagaregatan 5 

Instämmer med yttrande nummer 24. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående trafik, infart och utfart, påverkan på cy-

kelled samt lokalisering av bussdepån. Den planerade påfarten avses att uppföras på ett 

trafiksäkert sätt. Någon vändplats planeras inte utan bussarna planeras vända inom de-

pån 

56. Boende Sjörrullsvägen 12 

Ni måste tänka om, Ni måste ju vara helt galna, ni kan väl inte placera ett stort 

bussgarage bredvid en skola med all den tunga trafiken det innebär! Är ni galna?? Tänk 

om, tänk rätt. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående lokalisering av bussdepån. 

57. Boende Smyckegatan 7 

Jag tycker inte ni ska bygga en bussdepån intill skolan. Ni måste tänka på alla barn och 

deras säkerhet i första hand. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående lokalisering av bussdepån och trafik-

miljö i anslutning till skola. 

58. Boende Radiomastgatan 20 

Ska bussdepån nödvändigtvis ligga just här finns det några saker som vi som boende 

och föräldrar i området ser som absolut nödvändiga att ni tar hänsyn till:  

 

Ökad trafikmängd 

Radiovägen är redan i dag tungt belastad, både vardagar och helger. Många av skolans 

650 elever korsar dagligen gatan på väg till eller från skolan, och det är därför (en mått-

ligt respekterad) 30-sträcka en bit. Bussdepån kommer att öka trafiken, både under 

byggtid och när depån är drift. Vi vill att den trafiken leds direkt från Västerleden och in 

på samt ut från depån.  

 

Vibrationer 

Marken här består av lera, vilket vibrationsutredningen visar väldigt tydligt. Vi som bor 

längs Radiovägen och Antenngatan känner av varje gång en buss eller lastbil passerar-

förbi. En ökad trafik både under byggtid och när bussdepån är i drift kommer märkas 

tydligt i våra hus. En in- och utfart direkt till Västerleden skulle begränsa den problema-

tiken.  

 

Buller  

De boende på Sändaregatan är mest utsatta, men alla vi andra som också bor längs  
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Radiovägen störs redan i dag av trafikbuller från Radiovägen och Västerleden. Även av 

detta skäl är det oerhört viktigt att hålla så stor del av trafikökningen som möjligt på 

Västerleden, och inte på Radiovägen.  

 

Trafikmiljön runt skolan 

Barnens skolväg måste särskiljas helt från bussarnas in- och utfart till depån. Är detta 

svårt att lösa så är vi återigen tillbaka i frågan varför denna placering alls ens övervägs 

från första början. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående lokalisering av bussdepån, ökad trafik-

mängd, vibrationer, buller samt närhet till skola. 

59. Boende Radiomastgatan 20 

Instämmer med yttrande nummer 49. 

Kommentar: 

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående, lokalisering, ökad trafikmängd, vibrat-

ioner, buller, trafikmiljö runt skolan, flytt av lågstadiepaviljonger samt in och utfart. 

60. Boende Radiomastgatan 26 

Instämmer med yttrande nummer 49. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående, lokalisering, ökad trafikmängd, vibrat-

ioner, buller, trafikmiljö runt skolan, flytt av lågstadiepaviljonger samt in och utfart. 

61. Boende Radiomastgatan 26 

Jag tycker fortfarande att det är vansinne att placera en sådan som direkt granne till en 

skola, inte minst eftersom just de minsta barnen hamnar närmast depån. Det är 

obegripligt hur detta anses gå att förena med stadens barnperspektiv. Det är också svårt 

att förstå hur åsikterna hos över hundra boende i närområdet som tidigare lämnat syn-

punkter inte verkar sätta några spår alls i den omarbetade versionen. Nära 500 personer 

har dessutom skrivit på en namninsamling i protest mot placeringen av en bussdepå all-

deles intill en F-9-skola. Hur tänker ni att alla dessa medborgare ska ha fortsatt förtro-

ende för stadsplaneringen ni bedriver? Jag är djupt besviken på hur kommunen skött det 

här. 

 

När man läser förslaget tycks det dessutom finnas flera ovissa faktorer som samtidigt 

har avgörande betydelse. Trafikverket verkar ju exempelvis inte köpa nuvarande lösning 

av och påfart. Ingen, varken medborgare, tjänstepersoner eller nämndpolitiker, vet med 

andra ord vad man har att ta ställning till och besluta om. Ett sådant förfarande känns 

synnerligen tveksamt. 

 

Sammantaget ser jag stora risker för ökad trafikmängd i närområdet, framför allt på 

Radiovägen som redan i dag är tungt belastad. Många av eleverna på Ebba Petterssons 

privatskola korsar vägen dagligen. Om bussdepån nödvändigt ska ligga granne med 

derasvardagsmiljö måste bussarna ledas in och ut direkt från Västerleden, så att barnens 

skolväg inte blir farligare än den är.  

 

Det kommer också att bli mer buller, sämre luftkvalitet och fler vibrationer av ökad tra-

fik. Redan i dag känner alla vi boende längs Radiovägen av när tunga fordon passerar – 

husen skakar. I dessa tider av hållbarhetstänk ter det sig närmast obegripligt att med 
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öppna ögon planera för att dra in mer trafik i ett befintligt (och snart växande) bostads-

område, med många barnfamiljer. Jag hoppas verkligen att ni tar detta ett varv till. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående lokalisering av bussdepån, infart och 

utfart, överenskommelse med Trafikverket, ökad trafikmängd, vibrationer, buller och 

luft. 

62. Boende Radiomastgatan 32 

Vi kan idag känna av en stor störning av vibrationerna från Radiovägen. Skall nu trafi-

ken öka så fruktar vi att problemen för oss utmed vägen ökar. Dessutom så är vi skep-

tiska till ett ökat antal med tung trafik utanför en skola. Dessutom så blir det störningar i 

cykeltrafiken från och till Särö, Busscentralen är fel placerad, flytta den till ett bättre 

ställe. 

 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående vibrationer, påverkan på cykelled och 

lokalisering av bussdepån. 

63. Boende Radiomastgatan 36 

Vi känner en stark oro för den tilltänkta bussdepåns placering i allmänhet och anslut-

ningen till Radiovägen, via den i planhandlingen kallade "förlängningen av Antennga-

tan" i synnerhet. Att man dessutom beslutat att dela upp projektet i tre planområden, där 

Radiovägens framtida utformning avhandlas först i delplan 3, är mycket beklagligt ef-

tersom denna del är en ödesfråga för oss i området. Vi upplever att de många invänd-

ningarna mot planeringen som vi boende formulerat och framfört inte tagits i beaktande, 

man kunde tex inte under samrådet för etapp 2 förklara för några ändringar som gjorts 

av plan 1 efter alla klagomål mer än att på platsen för depån endast får byggas byggna-

der av industriellt syfte. 

 

Vi bor precis bredvid Radiovägen, i ett radhus från 50-talet, med två små barn och med 

en liten trädgård i söderläge där vi gillar att vistas när vädret tillåter. När tung trafik (läs 

bussar och lastbilar) motorbromsar nedför backen från kyrkan eller lägger i en lättare 

växel för att orka uppför backen är ljudet ibland öronbedövande. Den tunga trafiken 

skapar även kraftiga vibrationer i marken som känns såväl utomhus som att hela huset 

skakar. Vi är säkra på att 120 bussar som skall in och ut från depån under dygnet kom-

mer, oavsett vad Trafikkontoret säger, att påverka och försämra situationen på en redan 

påfrestad väg. I bullerutredningen från ÅF framtagen 2018 framgår det av sammanställ-

ningen att: 

 

Då mätningar visar att risken är stor för störande vibrationer inom området så 

rekommenderas att planbestämmelse utformas för att säkerställa att framtida byggnation 

inte får för höga vibrationer. För att undvika höga vibrationsnivåer kan åtgärder utföras 

både på gator och framtida byggnader. Rapporten säger dock inget om nuvarande bygg-

nation, alltså våra hus, och mätningen skedde utanför de radhus som har betydligt längre 

avstånd till Radiovägen. Dessutom konstateras i en annan rapport att man överskrider 

riktvärdet för maximala ljudnivåer nattetid. Vi har tagit upp detta vid ett flertal tillfällen, 

vid samrådet för etapp 1, i synpunkter lämnade till Stadsbyggnadskontoret rörande 

etapp 1 och i samrådet för etapp 2 men utan gehör. Utöver buller och därav utlösta 

markvibrationer är vi mycket oroade över trafiksäkerheten på Radiovägen om man går 

vidare med nuvarande plan. Vi är oroliga för den ökade tunga trafiken och risken för att 
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våra barns väg till skolan blir än mer osäker än idag; ett övergångsställe över Radio-

vägen där barnen rör sig snabbt mellan skola och busshållplats/bostadsområdet med en 

hastighetsbegränsning till 30 km/h som ingen ens i dagsläget respekterar. 

 

Hur barnen påverkas negativt av en osäker trafiksituation och av buller och markvibrat-

ioner är saker som man måste beakta mer noggrant i planeringen av en ny bussdepå, vi 

vill inte ha ökad trafik på Radiovägen och alternativa in- och utfartsalternativ till depån 

bör väljas. Vi vädjar nu till er politiker att ta dessa risker och våra farhågor på allvar. Ett 

hus som rasar eller ett barn som blir påkört på väg till skolan är förhoppningsvis inte ett 

pris man vill betala för en ny bussdepå.  

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående vibrationer, buller, påverkan på skol-

miljö samt lokalisering av bussdepån. 

64. Boende Dragspelsgatan 

Förslaget är riktigt dåligt, lägga en bussdepå intill en välfungerande skola med många 

barn som springer omkring på området och som redan nu har en riskfylld väg att gå över 

en väg utan trafikljus och hastighetshinder, olyckorna kommer att öka. 

Kommentar:  

Se rubriken ”Inledande kommentarer” angående lokalisering av bussdepån och trafik-

miljö i anslutning till skola. 

65. Boende Mimersvägen 35 C Sävedalen 

Bussdepåer är viktiga och behövs på fler ställen i VGR, men varför denna förkärlek till 

monofunktionella byggnader? I Stockholm har Skanska lyckats integrera kontor mm i 

en bussdepå. Skyltläget mot leder borde leda till bra möjligheter för företagsetableringar 

och en betydligt högre höj på byggnaderna. 

Kommentar:  

Se ”Inledande kommentarer” angående etappsviss utbyggnad. Inom planbestämmelsen 

bussdepå finns möjlighet att uppföra kontor och servicefunktioner till depån, dock inom 

användningen bussdepå. 
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Ändringar  
 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget.  

Planbeskrivning har kompletterats och förtydligats. De mindre ändringar som har gjorts 

i planhandlingarna syftar till att förtydliga och precisera förslaget. 

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

- Planbestämmelsen angående drivmedelshantering har ändrats från m2 till m1. Be-

stämmelsen m2 har tagits bort inom den centrala byggrätten för bussdepån. Bestäm-

melsen har preciserats som innebär att tankstation som innebär fossil- och biobräns-

lehantering inte får förekomma. 

- Fördröjningsmagasinsbestämmelsen har givits beteckningen f4 istället för b1. 

- Planbestämmelsen om vilka bullerkrav som behöver uppfyllas för bussdepån har 

ändrats från startbesked till en skyddsbestämmelse. Den nya bestämmelsen är m2 

som gäller 10 meter från kvartersmark och i plangräns vid kvartersmark vid infarten 

i norr. 

- Planbestämmelse angående svepljus har preciserats så att bussdepån behöver utfor-

mas så att befintliga byggnader norr och väster om bussdepån ska skyddas mot på-

verkan av svepljus, m3 och m4. 

- Planbestämmelse a1 angående att startbesked inte får ges för bussparkering förrän 

skyddsåtgärd har uppförts för att avgränsa svepljus mot angränsande bebyggelse i 

norr och väst har tillkommit. 

- Tidigare m1 har omformulerats till f3 avseende ljuskällor. 

- Byggrätten i norr delas upp genom att prickmark har lagts in på två ställen. Bygg-

nadshöjden sänks till 9 meter för byggrätten öster om det planerade parkeringsgara-

get. Detta medför också att e4 inte behövs och har tagits bort. 

- Under upplysningar har information angående hur skyfallshantering ska ske skrivits 

in samt exempel på hur skyddsåtgärder för svepljus kan utformas. 

- Bestämmelsen avseende telestation har ändrats från e3 till e2. 

- Egenskapsbestämmelser för transformatorstationer e2 och e5 har tagits bort då dessa 

bedöms kunna inrymmas i övrig byggrätt samt inom korsmark. 

- Korsmarken har preciserats så att mur och plank möjliggörs. 

 

 

Mari Tastare 

Planchef 

 

Linnéa Ekström Finskud 

Planarkitekt 
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Sändlista 

Kommunala nämnder och bolag m.fl.  

Fastighetskontorets tillgänglighetsavd 

Fastighetsnämnden/kontoret 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

göteborg energi Nät AB 

Göteborgs Stads Parkerings AB 

Kretslopp och Vatten 

Kulturnämnden/förvaltningen 

Miljö- och klimatnämnden/Miljöförvalt-

ningen 

Namnberedningen och GDA adresser 

Park- och naturnämnden/förvaltningen 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Stadsdelsnämnden/förvaltning i Askim- 

Frölunda-Högsbo 

Trafiknämnden/kontoret 

Statliga och regionala myndigheter 
m.fl. 

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen 

Skanova Nätplanering D3N 

Statens geotekniska institut 

Trafikverket 

Vattenfall Eldistribution AB 

Västtrafik AB 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäs-
ter, boende 

Bostadsrättsinnehavare på Järnbrotts 

Prästväg 1A-D 

Bostadsrättsinnehavare på Järnbrotts 

Prästväg 3A-D 

Bostadsrättsinnehavare samt företag på 

Järnbrotts Prästväg 5A-D 

Bostadsrättsinnehavare samt företag på 

Järnbrotts Prästväg 7A-D 

Bostadsrättsinnehavare samt företag på 

Järnbrotts Prästväg 9A-D 

Bostadsrättsinnehavare på Järnbrotts 

Prästväg 11A-D 

 

 

 

Bostadsrättsinnehavare samt företag på 

Järnbrotts Prästväg 13A-D 

Boende på Järnbrotts Prästväg 31 

Hyresgäster på Järnbrotts Prästväg 2 

Hyresgäster på Radiovägen 2 

Hyresgäster på Radiovägen 25 

Hyresgäster på Järnbrotts Prästväg 21 

Hyresgäster på Järnbrotts Prästväg 23 

Övriga 

Förvaltnings AB Framtiden 

GREFAB 

Västra Frölunda pastorat 

Göteborgs ornitologiska förening 

Naturskyddsföreningen i Gbg 

Swedegas 
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Granskningsyttrande över detaljplan för 
stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 
bussdepå i stadsdelen Järnbrott i Göteborgs kommun, 
Västra Götalands län
Handlingar daterade november 2019 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Länsstyrelsen synpunkter från samrådet har tillgodosetts på ett 
tillfredställande sätt. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller

till risken för olyckor, översvämning eller erosion 

Riksintresse kommunikationer
En överenskommelse har tagit fram mellan Trafikverket och Göteborgs stad 
gällande under vilka förutsättningar Trafikverket kan acceptera en utfart mot 
järnbrottsmotet. Med denna överenskommelse anser Länsstyrelsen att riksintresse 
kommunikationer är tillgodosett. Trafikverkets yttrande med en kopia av 
överenskommelsen har skickat till Länsstyrelsen och direkt till Göteborgs stad. 

mailto:sbk@sbk.goteborg.se


Yttrande
2020-02-05

Diarienummer
402-47334-2019
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MKN för vatten
Planhandlingen har kompletterats med slutsatser från kompletterande utredningar 
gällande påverkan på berörd grundvattenförekomst. Länsstyrelsen har inga 
ytterligare synpunkter gällande MKN för vatten. 

Dagvatten och skyfall
Planhandlingarna har kompletterats med ett nytt kapitel 2.5 i dagvatten- och 
skyfallsutredningen (Thyréns 2019-03-12) och ett PM med alternativa åtgärder för 
dagvatten (WSP 2019-11-29). Det kombinerade förslaget som presenteras i 
planbeskrivningen kan kräva pumpning mellan reningsstegen samt täta byten av 
filter för att klara reningskrav för kväve. Det innebär ett relativt stort behov av 
tillsyn och underhåll för att garantera ett tillräckligt bra reningsresultat över tid. 
Även dagvattendammen kommer behöva regelbunden underhållsmuddring. Det är 
därför angeläget att ansvaret för underhåll av dagvattensystemet under drifttiden 
blir tydligt utrett. 

WSP.s PM anger att hanteringen av dag- och skyfallsvatten inom/från omgivande 
områden bör ses över innan planprocessen fortsätter, då område A (bussdepån) 
utgör områdets lågpunkt och planeras att bebyggas först. Länsstyrelsen delar den 
bedömningen. 

Länsstyrelsen vill betona att det är angeläget att kommunen vidtar de åtgärder som 
föreslås i dagvattenutredningen för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. I 
övrigt har Länsstyrelsen inga ytterligare synpunkter gällande dagvatten. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Vattenverksamhet
För avledning av dagvatten från allmän platsmark anges att en ny dagvattenledning 
till Stora ån krävs. Länsstyrelsen vill informera om att arbeten i vatten vid 
anläggandet av utloppspunkten i Stora ån kan innebära vattenverksamhet enligt 11 
kap Miljöbalken. Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om det inte 
är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas. I det fall 
åtgärderna innebär vattenverksamhet ska samråd/anmälan utföras i tidigt skede 
med Länsstyrelsen. 

Detta beslut har fattats av planhandläggare Torun Signer. I den slutliga 
handläggningen har även Länsstyrelsen Tvärgrupp Göteborg deltagit

Torun Signer 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:
Trafikverket
Nina Kiani Janson



 

Trafikkontoret 
2020-12-04 
Sara Johansson  
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Trafiksäkerhet i detaljplan bussdepå i 
Järnbrott 

Sammanfattning 
I samband med detaljplan för bussdepå i Järnbrott har ett trafikförslag tagits fram. 
Trafikförslaget föreslår en ny gata mellan Radiovägen och bussdepån samt en utfart 
direkt mot Järnbrottsmotet. På grund av de nya gatorna behöver befintlig gång- och 
cykelbanan justeras och nya gång- och cykelpassager skapas. Gång- och cykelpassagerna 
har utformats enligt Trafikkontorets Teknisk handbok efter platsens förutsättningar för att 
uppfylla krav gällande tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet och trygghet. 

Vid andra förutsättningar, tex betydande högre trafikmängder, hade andra åtgärder 
övervägts. Exempel på mer storskaliga lösningar för högre trafikmängder är 
planskildheter som bro och tunnel eller signalreglering. Broar och tunnlar är 
utrymmeskrävande samt skapar ofta problem med att uppnå god tillgänglighet. Vid stora 
lutningar finns också en risk att användarna ändå väljer att korsa motortrafiken i plan. 
Signalreglering är inte en trafiksäkerhetsåtgärd, utan främst en framkomlighetsåtgärd. 
Ytterligare en framkomlighetåtgärd som kan tillämpas är regleringen cykelöverfart.  

Bakgrund 
Inom detaljplanearbetet för att pröva lämpligheten för en bussdepå i Järnbrott har ett 
trafikförslag tagits fram. Trafikförslagets syfte är att säkerställa framkomligheten, 
tillgängligheten och trafiksäkerheten till bussdepån, men även säkerställa samma 
parametrar för de trafikanter som tar sig till eller genom det aktuella området. 

Detaljplanen inklusive trafikförslagets påverkan på trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter i området har ifrågasatts. Detta PM syftar till att förtydliga vilka åtgärder 
gällande trafiksäkerhet som föreslagits samt att översiktligt beskriva alternativa 
utformningar och varför dessa inte bedöms som aktuella.  
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 Trafikförslag 
Trafikförslaget föreslår en ny gata från cirkulationsplatsen Radiovägen/Antenngatan och 
söderut till bussdepån för att säkerställa framkomligheten till bussdepån. För att minska 
trafiken på Radiovägen föreslås även en anslutning från bussdepån direkt till 
Järnbrottsmotet (endast för busstrafik), se figur nedan. 

 

Figur 1. Figuren visar de planerade förändringarna i samband med bussdepå Järnbrott, mörkgrått visar ny 
gata och ljusgrått gång- och cykelbana.  

Tillskapande av en bussdepå i ett område som idag saknar tung trafik innebär att nya 
gator behövs och att motortrafik kommer att behöva korsa de oskyddade trafikanternas 
stråk. Då skapas nya korsningspunkter och eventuella konfliktpunkter mellan motortrafik 
och oskyddade trafikanter. I dessa korsningspunkter anläggs hastighetssäkrade gång- och 
cykelpassager. 

Bussdepå 

Detaljplan 
del 2 
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 Trafikförslaget för de nya gång- och cykelpassagerna är framtaget enligt anvisningar i 
Trafikkontorets Teknisk handbok för att uppnå Trafikkontorets krav och mål gällande 
framkomlighet, tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet. Utformning enligt Teknisk 
handbok ger även en likformig och konsekvent utformning över hela staden. Avvägningar 
har gjorts för att uppnå så bra trafikmiljö som möjligt för de olika trafikantslagen med 
nya förutsättningar som tillskapandet av en bussdepå innebär. 

I genomförandestudien beskrivs trafikförslagets konsekvenser på trafiksäkerheten: 

”Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter kommer till viss del att påverkas negativt av 
tillkommande närhet till motorfordonstrafik och konfliktpunkter med den. Det handlar 
framförallt om cykeltrafiken på Säröbanan som dels får en ny konfliktpunkt med 
Järnbrotts Prästväg. I den nya korsningen anläggs en ramp för att sänka hastigheten på 
inkommande trafik, och vid korsningen med Radiovägen finns en cirkulation som sänker 
hastigheten. Eventuellt skulle även tillfarterna i cirkulationen kunna kompletteras med 
ramper för att öka trafiksäkerheten.” 

En gång- och cykelpassage definieras som säker om den är planskild eller om 85 procent 
av bilisterna kör maximalt 30 km/tim.  

Trafikmängder 
I genomförd trafiksimulering beskrivs hur många bussar som kommer att trafikera 
bussutfarten. 

Bussdepån ska enligt uppgifter från Västtrafik husera 128 tursatta bussar varav cirka 80 
ämnar lämna depån innan klockan 06:30, resterande bussar beräknas ha lämnat depån 
innan 07:30. Det största utflödet beräknas inträffa mellan 06:00 och 07:00. Efter klockan 
09:30 väntas cirka 10 % av de 80 bussarna återvända till bussdepån för att sedan lämna 
igen mellan klockan 14 och 15.  

Bland bussarna i depån har det antagits att bussar med målpunkt i västlig-, sydlig- eller 
östlig riktning kan nyttja den tänkta utfarten direkt till Järnbrottsmotet. Detta motsvarar 
cirka 8 av 10 tursatta bussar i depån. Bussar mot norr antas köra ut via cirkulationsplatsen 
på Radiovägen. 

Detta innebär att det beräknade antalet bussar som korsar den östra cykelöverfarten är: 

• Ca 64st innan kl 06:30 
• Ca 38st innan kl 07:30, varav den största andelen innan kl 07:00.  
• Ca 8st mellan kl 14:00-15:00 

= Totalt ca 110 st per dygn.  

Vid den västra gång- och cykelpassagen trafikeras gatan av bussar som ska tillbaka till 
depån, bussar som ska norrut från depån samt personal till depån. Det ger cirka 1000 
fordonsrörelser per dygn där större delen består av personbilar baserat på stor omsättning 
av personalparkeringarna. 

Som jämförelse kan närmaste plankorsning mellan gång- och cykelbanan och gata 
söderut studeras.  Passagen finns vid Västra Stationsvägen och saknar rödmarkering, 
förhöjning och mittrefug. Denna korsning har ÅMVD (fordon/dygn) på 1700, varav 80 
stycke utgörs av tung trafik. Liknande utformningar finns på flera ställen i staden med 
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 liknande trafikmängder och liknar passagen som föreslås för det sneda stråket. 
Ytterligare söderut finns passager med förhöjningar och röd beläggning. Passagen i 
trafikförslaget som tillhör pendelcykelstråket föreslås som beskrivits ovan med 
kompletterande hastighetssänkande och trafiksäkerhetshöjande åtgärder som exempelvis 
förhöjning.  

 

Figur 2. Passage söder om planområdet. 

Gång- och cykelpassagerna 
Föreslagen utformning av de tre korsningspunkter mellan gång- och cykelbana och 
Antenngatan samt bussgatan som ingår i trafikförslaget beskrivs nedan. 

Södra gång- och cykelpassagerna 
I figuren nedan syns de två gång- och cykelpassagerna i höjd med bussdepån, i den södra 
delen av trafikförslaget.  

 

Figur 3. Trafikförslaget två passager i söder.  

Det befintliga gång- och cykelstråket kommer söderifrån från en gång- och cykeltunnel 
under Västerleden och behöver vid norra delen av bussdepån korsa in- och utfarten från 
bussdepån. Två alternativa korsningspunkter föreslås där den västra är en del av 
pendelcykelstråket och den östra en genare koppling för ökad framkomlighet.  
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 Den västra passagen föreslås vinkelrät mot gatan för god sikt och därmed ökad säkerhet. 
Framför passagen anläggs en förhöjning som hastighetssänkande åtgärd och i mitten av 
passagen anläggs en mittrefug för att dela upp motortrafikflödet och ge de oskyddade 
trafikanterna en enklare trafiksituation med ökad framkomlighet. Cykelpassagen föreslås 
även rödmarkeras för att öka uppmärksamheten hos både motortrafik och oskyddade 
trafikanter. 

En förhöjning är utformad så att passerande trafiken ska hålla en så pass låg hastighet att 
passagen anses trafiksäker vilket ger lägre konsekvenser vid eventuell olycka. En gång- 
och cykelpassage anses trafiksäker om 85 procent av bilisterna kör maximalt 30 km/tim. 

För att behålla den gena sneda kopplingen, framförallt för god framkomlighet för 
pendlingscyklister föreslås ytterligare en passage över bussutfarten.  

Vid denna passage föreslås inte ytterligare en förhöjning då en sådan skulle ha negativ 
påverkan på busstrafiken. På grund av närheten till den förhöjda passagen samt 
kurvan/korsningen görs bedömningen är att hastigheten vid passagen är tillräckligt låg för 
att inte motivera ytterligare åtgärder. Linjeföringen på cykelbanan ger en lägre hastighet 
och bättre sikt för cyklisterna som kommer från nordöst.  

Norra passagen 
Norrut korsar gång- och cykelbanan Antenngatan söder om cirkulationsplatsen, se figur 
nedan. Även här anläggs en mittrefug och passagen rödmarkeras. Här bedöms 
cirkulationsplatsen verka hastighetssänkande och en förhöjning föreslås ej på grund av att 
området är vibrationskänsligt. 

 

Figur 4. Den norra passagen i trafikförslaget.  
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 Bortvalda alternativa  
Utifrån avvägningar och anvisningar i Teknisk Handbok har ovan beskrivna utformningar 
valts efter platsens förutsättningar. En passage kan utformas på många olika sätt beroende 
på trafikmängder, hastigheter och platsens karaktär. Vid små trafikmängder kan 
oskyddade trafikanter samsas med motortrafiken om samma yta och vid stora 
trafikmängder i storskaliga miljöer kan en passage anordnas planskild. 

Nedan beskrivs översiktligt åtgärder som ej föreslås i det aktuella trafikförslaget men vid 
andra förutsättningar hade kunnat ses som aktuella.  

Planskildhet 
För att anlägga gatorna till bussdepån utan att skapa nya korsningspunkter mellan 
oskyddade trafikanter och motortrafik skulle gång- och cykelbanan behöva korsa gatan 
med en planskildhet.  

Planskildheter (bro eller tunnel) för gång- och cykeltrafik innebär ökad trafiksäkerhet 
men kan innebära sämre tillgänglighet och trygghet. De tar stor plats och är dyra att 
anlägga. Vid de aktuella korsningspunkterna finns redan höjdskillnader som komplicerar 
genomförandet. På grund av de lutningar och extra sträckor som skapas med en 
planskildhet finns en risk att de oskyddade trafikanterna ändå väljer att passera i plan, då 
vid en oreglerad icke hastighetssäkrad passage där motortrafiken inte kan väntas vara lika 
uppmärksam. 

Den aktuella bussgatan behöver ligga på cirka +6,5 m över nollpunkten för att kunna 
ansluta till bussdepån och Järnbrottsmotet vilket ger förutsättningar för en eventuellt 
gång- och cykelbro eller tunnel. 

Både en bro och en tunnel skulle innebära stora ingrepp på stadsbilden och kan begränsa 
möjligheten för framtida stadsutveckling. 

Gång- och cykelbro  
För att gång- och cykelbanan ska kunna passera den nya gatan med en bro behöver den ha 
en höjd över gatan vara 5,2 meter över gatan. En tillgänglig gång- och cykelbana ska luta 
max 4 % vilket innebär ca 130 meter långa ramper på vardera sida. Förbi planområdena 
(detaljplanerna Järnbrottsmotet del 1 och 2) skulle gång- och cykelbanan då vara ovanför 
marken och tillgängligheten till planområdena skulle gå förlorad. 
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I figuren nedan visas en principskiss över en profil längs gång- och cykelbanan. Den 
svarta linjen symboliserar gång- och cykelbanan från gång- och cykeltunneln under 
Västerleden i söder (vänster i figuren) till cirkulationsplatsen i norr (höger i figuren). I 
rött syns en gång- och cykelbro 5,2 meter över bussgatan med en ramp på 4 % lutning åt 
norr och 6 % lutning åt söder. Åt söder behöver rampen luta 6 % för att nå befintlig mark 
som lutar ned mot den befintliga tunneln. Alternativet hade varit en serpentinformad 
lösning. Under profilen visas trafikförslaget i plan längs samma sträcka med rampernas 
ungefärliga utbredning i rött. Det sista bilden visar hur ramperna skulle kunna se ut med 
en bro över östra passagen och serpentinformad ramp. 

 

Figur 5.Profil längs gång- och cykelbanan med en gång- och cykelbro i rött. 

 

Figur 6. De röda markeringarna visar ramper från en gång- och cykelbro.  

 

Figur 7. De röda markeringarna visar exempel på en lösning med serpentinramper.  

Som jämförelse lutar Göta Älvbron 4,5 % och Eklandagatan 6 %.  
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 En mycket grov kostnadsuppskattning har gjorts för ett alternativ med bro, enbart utifrån 
de kända förutsättningarna kring brons längd = 260 meter och fri brobredd = 5,0 meter. 
Uppskattningen baseras på schablonkostnader samt längd- och kvadratmeterkostnader 
från olika referensprojekt, varifrån ett snittpris tagits fram.  

  miljoner kronor 
Snitt produktionskostnad   43 
Projektering 8% 3,4 
Projektledning, prövning, tillstånd, granskning mm. 5% 2,2 
Summa ex osäkerheter  48,6 
Generella osäkerheter 15% 7,3 
Total ink osäkerheter  55,9 

Kostnadsuppskattningen bör ses som en ren orientering. För att kunna göra en trovärdig 
bedömning skulle förutsättningar behöva utredas gällande grundläggning, pelarlängder, 
spännvidder, materialval mm som alla har stora konsekvenser på prisbilden.  

Gång- och cykeltunnel 
En tunnel behöver ligga ca 3,5 meter under körbana vilket betyder att gång- och 
cykelbanan kommer att slutta ner mot en tunnel. En tillgänglig gång- och cykelbana får 
luta max 4% vilket med platsens förutsättningar är svårt att uppnå på den norra sidan av 
gatan.  

Det betyder att gång- och cykelbanan längs större delen av planområdet kommer ligga 
nersänkt jämfört med omkringliggande mark.  

En gång- och cykeltunnel skulle innebära långa ramper ner mot tunneln för att kunna 
uppnå god tillgänglighet vilket försvåras av de befintliga nivåskillnaderna. En tunnel kan 
innebära otrygghet och innebära att de oskyddade trafikanterna trots tunneln försöker 
korsa gatan i plan. Vidare är tunnelmiljöer i större utsträckning utsatta för klotter, 
nedskräpning och vandalism vilket innebär ett ökat skötselbehov från staden och därmed 
ett ökat anspråk av driftsmedel för sanering, städning och belysningsreparationer. En 
tunnel skulle också innebära svårigheter att koppla ihop det ”sneda” stråket med 
pendlingscykelbanan. 

Trafikkontoret tar bort många tunnlar och anlägger kompletterande plankorsningar i 
andra projekt för att öka tryggheten samt på grund av att oskyddade trafikanter trots 
planskildhet korsar gatorna i plan.  
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 I figuren nedan visas en principskiss över en profil längs gång- och cykelbanan. Den 
svarta linjen symboliserar gång- och cykelbanan på samma sätt som i alternativet med 
bro. I rött visas en gång- och cykeltunnel under bussgatan med en ramp som lutar 4 % 
mot söder och 6 % mot norr. Den streckade linjen till höger visar att med en lutning på 4 
% mot norr nås befintlig mark inte innan cirkulationen. Under profilen går det att se längs 
vilken sträcka gång- och cykelbanan behöver sänkas för att nå ner till tunneln. I orange 
färg visas ungefärligt markanspråk som skulle krävas.  

 

Figur 8. Profil längs gång- och cykelbanan med en gång- och cykelbro i rött. 

 

Figur 9. De röda och orange markeringarna visar längs vilket sträcka gång- och cykelbanan ligger under 
befintlig mark för att nå gång- och cykeltunneln.  

Få referensprojekt med gång- och cykeltunnlar har genomförts i närtid, men anläggandet 
av en tunnel skulle kunna antas medföra ökade kostnader om ca 20–30 Mkr. 
Kostnadsuppskattningen är mycket grov då förutsättningarna under mark inte är kända. 
Stabilitet och grundförstärkningar skulle behöva utredas samt avvattningen skulle behöva 
lösas emot dagens krav vilket driver upp kostnaden.  
 
Detaljplaneområdet står redan idag med stora utmaningar gällande dagvatten- och 
skyfallsförutsättningar. Den befintliga gång- och cykeltunneln under Västerleden blir i 
dagsläget översvämmad vid ett 100-årsregn, vilket i princip är omöjligt att bygga bort. 
Projektet innefattar redan stora investeringar i att rena, fördröja och leda om dagvatten för 
att inte förvärra den nuvarande skyfallsproblematiken vid denna gång- och cykeltunnel. 
En ny tunnel under bussutfarten skulle med all sannolikhet inte kunna byggas och 
samtidigt uppfylla nuvarande krav för dagvatten- och skyfallsåtgärder och därmed bli 
översvämmad med jämna mellanrum. 
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 Båda alternativen med planskildhet innebär en stor risk att de oskyddade trafikanterna 
trots allt väljer att korsa gatorna i plan vilket är en stor risk för trafiksäkerheten.  

Att istället tänka sig att bussgatan skulle utformas som en tunnel skulle med markens 
förutsättningar innebära en överdäckning. Bussgatan behöver även i detta fall ligga på + 
6,5 och gång- och cykelbanan hamnar då på samma höjder som i fallet med gång- och 
cykelbro, vilket betyder svårigheter att koppla ihop med befintlig gång- och cykelbana 
söderut. Detta bedöms som det mest kostnadskrävande alternativet.  

Ingen påfart och gång- och cykelbana på östra sidan 
Ytterligare ett sätt att kunna anlägga en bussdepå utan att skapa fler korsningspunkter är 
att påfarten till Järnbrottsmotet utgår och gång- och cykelbanan anläggs längs gatans östra 
sida, se figur nedan. Det hade inneburit att all busstrafik skulle behöva trafikera 
Radiovägen. Det skulle förutom ökad omgivningspåverkan också innebära mer 
tomkörning för bussarna.  

Det hade även inneburit att gång- och cykelkopplingen mellan Säröbanan och del 2 av 
detaljplanen gått förlorad. För exploateringen i detaljplan del 2 är det mest fördelaktiga 
alternativet utifrån tillgänglighetsskäl att anlägga gång- och cykelmöjlighet väster om nya 
Antenngatan.  

 

Figur 10. Röd markering visar bussutfarten som utgår och lila markering alternativ dragning av gång- och 
cykelbanan.  
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 Ingen diagonal pendelcykelkoppling 
Om gång- och cykelpassagen i det gena stråket inte anses kunna ges en tillfredsställande 
utformning ur alla perspektiv är ett alternativ att ta bort den delen av stråket helt och 
hållet, och endast utforma en trafiksäker gång- och cykelpassage över bussgatan som 
ansluter till den västra sidan av nya Antenngatan. Det skulle innebära att samtliga 
pendelcyklister skulle ledas upp till cirkulationen vid Radiovägen och hamna i två 
plankorsningar med avsevärt fler motorfordon än bara bussarna från depån, för att senare 
ledas via en omväg till fortsättningen på det befintliga stråket.  

Avfart från Järnbrottsmotet 
I planens tidigare skeden fanns förslag på en avfart från Järnbrottsmotet till bussdepån 
med, se figur nedan. I samrådsskedet inkom negativt yttrande från Trafikverket gällande 
ett sådant förslag. Det framkom att en påfart för enbart bussar kunde accepteras och 
projektet valde att jobba vidare med denna lösning då nyttan med en avfart värderades 
lägre då den endast skulle kunna användas av bussar som kommer norrifrån. Bussar från 
andra riktningar skulle antingen behöva köra via Radiovägen, eller vända vid Axel Adlers 
gata för att kunna använda avfarten. Se figur nedan för skiss över en avfart.  

 

Figur 11. Tidigare skiss med avfart från Järnbrottmotet till planområdet.  
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 Signalreglering 
Trafiksignaler är en regleringsform för stora trafikflöden. Signalreglering är främst en 
framkomlighetsåtgärd, och vid mindre trafikflöden utgör signalen ofta en begränsning 
snarare än en förbättring av framkomlighet. Då riskerar efterlevnaden att bli låg vilket är 
en risk för sämre trafiksäkerhet.  

Behov av att signalreglera korsningarna bedöms ej finnas vid de låga trafikflöden som 
väntas. Som väntas vid de aktuella gång- och cykelpassagerna. Vid 
framkomlighetsproblem finns möjlighet att vidare utreda lämpligheten av signalreglering 
i ett senare skede, efter att anläggningen tagits i bruk.  

För att en signalreglerad korsning skall ha god funktionalitet och verka säkerhetshöjande 
krävs att trafikanten respekterar signalljus och inte kör när det är rött vilket med större 
sannolikhet görs vid hög trafikintensitet. Så stora trafikflöden återfinns inte vid de 
aktuella passagerna.    

Vid lägre trafikflöden kan de oskyddade trafikanterna uppleva att det är meningslöst att 
stoppa vid rött ljus om det ändå inte kommer några bilar.  

En fördel med signalreglerad gång- och cykelpassage vid en hårt trafikerad gata är att den 
underlättar för oskyddade trafikanter att korsa denna. En större säkerhet upplevs också 
vid denna utformning. Signalregleringen kan dock invagga i falsk säkerhet, beroende på 
att trafikanterna oftast inte är lika uppmärksamma på korsande trafik som vid en 
obevakad korsning.   

En nackdel är att emissioner och buller ofta ökar då en korsning signalregleras. 

Cykelöverfart 
En cykelpassage kan genom lokala trafikföreskrifter regeras som cykelöverfart. Det 
fungerar för cyklister på liknande sätt som ett övergångsställe gör för fotgängare.  

Cykelöverfart är en reglering som främst är en framkomlighetåtgärd och används med 
fördel på cykelpassager längs en längre sträcka. Regleringen är inte en 
trafiksäkerhetsåtgärd.  

Cykelöverfarter finns idag inte längs det aktuella stråket, Säröbanan, och föreslås inte 
heller i trafikförslaget.  

I ett senare skede kan vid behov passagerna ges reglering cykelöverfart för att uppnå tex 
ökad framkomlighet. Det bör då göras i samband med att en större del av stråket ses över.  
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