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Investeringsplanering för utbyggnad av 
allmän plats inom detaljplanen för vård och 
forskning vid Per Dubbsgatan 
Förslag till beslut
I trafiknämnden

1. Trafiknämnden prioriterar investering i Per Dubbs i kommande 
investeringsplanering.

2. Trafiknämnden ger trafikkontoret i uppdrag att arbeta vidare med en 
överenskommelse med Västtrafik om en kostnad om 20 miljoner kronor i förtida 
underhåll. 

3. Trafiknämnden sänder över beslutet till Fastighetsnämnden och 
Byggnadsnämnden för information

Sammanfattning
Byggnadsnämnden i Göteborg har gett stadsbyggnadskontoret i uppgift att ta fram en ny 
detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården i 
Göteborg. Samråd för detaljplanen genomfördes 181212 – 190129. Granskning av 
detaljplanen sker enligt tidplan 201222 – 210127. Utbyggnad av allmänplats beräknas 
påbörjas 2026.

Parallellt med detaljplanen har ett trafik- och utformningsförslag tagits fram för att ge 
förutsättningar för ombyggnad av Per Dubbsgatan från trafikled till stadsgata där 
fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras i enlighet med trafikstrategin. 
Trafikkontoret har på uppdrag av fastighetsnämnden tagit fram en genomförandestudie 
för att säkerställa detaljplanens trafikförslag. Trafikkontoret har bedömt att inte lyfta 
genomförandestudien för godkännande förrän kostnaderna för utbyggnaden av allmän 
plats har förhandlats klart. 

Trafikkontoret, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret har bedömt att 
exploateringen som omfattas av detaljplanen är av vikt för staden. För att säkerställa 
kostnadstäckningen för utbyggnaden av allmän plats har förvaltningarna gemensamt 
beslutat att föreslå trafiknämnden att prioritera åtgärden, som bedöms ha en 
investeringskostnad om 50 miljoner kronor, i kommande investeringsplanering. 

Trafikkontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-10-19
Diarienummer 0573/19

Handläggare
Anna Häggson/Trafikkontoret/GBGStad
Telefon: 031-3682566
E-post: anna.haggson@trafikkontoret.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension
Detaljplanen medför infrastrukturombyggnader vilka i oktober 2019 uppskattats kosta 
cirka 268 miljoner kronor. Åtgärder som bedöms hamna under trafiknämndens 
ansvarsområde beräknas till 50 miljoner kronor.

Bedömning ur ekologisk dimension
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 
i detta skede.

Bedömning ur social dimension
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 
i detta skede.

Samverkan
I förekommande fall ange att samverkan har skett med de fackliga organisationerna.

Förhållande till styrande dokument

Bilagor
1.
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Ärendet 
Trafikkontoret har på uppdrag av fastighetsnämnden tagit fram en genomförandestudie 
för att säkerställa detaljplanens trafikförslag. Trafikkontoret har bedömt att inte lyfta 
genomförandestudien för godkännande för än kostnaderna för utbyggnaden av allmän 
plats har förhandlats klart. I dagsläget ser trafikkontoret och fastighetskontoret att 
projektet kan genomföras om trafiknämnden väljer att besluta om att prioritera åtgärden i 
kommande investeringsplanering.

Beskrivning av ärendet
Åtgärden är skapa en trafiksäker lösning för allmän plats och en utformning av 
hållplatsläget i enlighet med målbild Koll2035. Även Trafikstrategins målsättning om att 
60 % av de motoriserade resorna sker med kollektivtrafik ska möjliggöras och det uppnås 
bara med den planerade utformningen. 

Byggnationen inom planen innefattar fyra byggnadskroppar varav en sammanlänkar två 
av byggnaderna på var sida av Per Dubbsgatan. Detaljplanen innebär också en omfattande 
förbättring och flytt av det befintliga hållplatsläget vid sjukhusområdet som är en av 
stadens och regionens viktigaste målpunkter. 

Samråd för detaljplanen genomfördes 181212 - 190129. Granskning av detaljplanen sker 
enligt tidplan 201222 – 210127. Utbyggnad av allmän plats beräknas påbörjas 2026 med 
start i Annedalsmotet.

Sahlgrenska universitetssjukhusets betydelse 
Sahlgrenska är en av stadens 
absolut viktigaste 
målpunkter där enbart 
Sahlgrenskas egna 
medarbetare uppgår till 
16 000 personer. Utöver 
detta finns det andra 
verksamheter i området som 
exempelvis Göteborgs 
Universitet men också 
patienter och besökare som 
dagligen utnyttjar hållplatsen 

och på något sätt besöker platsen. Hållplatsen Sahlgrenska huvudentré trafikeras av 
spårvagnarna 6, 7, 8 och 13 samt busslinjerna 16, 25, 52, 158 och 761. På- och avstigande 
vid Sahlgrenska huvudentré hade under en normal dag 2018 närmare 40 000 personer 
(39 470). 2035 förväntas en ökning av kollektivtrafik-resenärer med 75%, vilket landar på 
lite drygt 69 000 resenärer dagligen.

Kapaciteten i kollektivtrafik i nuläget baseras på att 40 turer i vardera riktningen är max 
för ett hållplatsläge. Detta blir i verkligheten en trafikering av 4 linjer i högtrafik. Dubbla 
hållplatslägen innebär en kapacitet av 8 linjer vilket är en dubblering av dagens kapacitet 
och kommer således att klara de mål som både trafikstrategi och koll2035 strävar mot. 

Figur 1: Sahlgrenska inom den röda ringen visar dess stora betydelse i 
staden. Bilden är tagen från en modell och är inte kvalitetsgranskad
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Målbild Koll2035
Sahlgrenskaområdet faller inom det som pekas ut som stadsbana och innerstadsringen 

och är en utpekad målpunkt i 
Målbilden. Med stadsbana ställs 
högre krav på kapacitet och hastighet 
jämfört med de stråk som pekas ut 
som ”spårvagn”. Stadsbanan knyter 
ihop längre stråk med ett mycket 
stort resande, erbjuder direktresor till 
city och kör normalt på egen bana 
med planskilda korsningar, separerad 
från annan trafik, och har längre 
mellan hållplatserna. Turtätheten ska 
vara hög och systemet ska påminna 
om tunnelbanors egenskaper. 

Målbilden har ingen egen budget för 
de åtgärder som föreslås utan ut- och 

ombyggnad bör göras i takt med exploateringsprojekt och därmed förverkligas målbilden 
genom att ställa högre krav på hållplatser i projekten. Projekten ska vara lösningen på 
målbilden, inte tvärtom.

Trafikförslag

Hållplatslägets 
förutsättningar för 
utbyggnad är begränsat. 
Utöver ombyggnaden av 
denna viktiga målpunkt 
så omfattar även 
trafikförslaget och 
genomförandestudien ett 
utbyggt pendelcykelstråk 
och en attraktiv och mer 
tillgänglig miljö för 
gående. Framförallt 
gående till sjukhuset 
behöver ha en ökad 

tydlig- och orienterbarhet samt trafiksäkerhet till och från hållplatsläget och övriga delar 
inom stadsdelen. 

Kostnader som kan härledas till Västtrafiks verksamhet bedöms i nuläget till 20 miljoner 
kronor. Staden har för avsikt att fortsätta förhandlingar om att Västtrafik går in som en 
större kostnadsbärare i projektet. 

Inom ramen för trafikförslaget tas en kostnadsbedömning fram. När trafikförslaget, 
inklusive kostnadsbedömning fördjupas, ökar kunskaperna om utbyggnaden. Det är inte 
ovanligt att kostnadsbedömningarna ökar när staden får mer insyn i vilka kostnader som 
uppstår i genomförandeskedet tack vare genomförandestudien. Så skedde även i detta fall. 
Med de ökade kostnaderna påbörjades en förhandling med exploatörerna för att uppfylla 

Figur 2: Innerstadsringen. Bild: trafikkontoret



Göteborgs Stad Trafikkontoret, tjänsteutlåtande 5 (5)

de överenskommelser gällande procentuell fördelning som tagits fram i det tidigare 
skedet. Dessa förhandlingar har pågått i ett år och har nu landat i ett förslag om fördelning 
enligt detta tjänsteutlåtande. 

Förvaltningens bedömning
Trafikkontoret, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret har bedömt att 
exploateringen som omfattas av detaljplanen är av vikt för staden. För att säkerställa 
finansiering för utbyggnaden av allmän plats har förvaltningarna gemensamt beslutat att 
föreslå trafiknämnden att prioritera åtgärden i kommande investeringsplanering. 

Konsekvensen av beslutet blir att andra åtgärder som kan vara aktuella att genomföra 
under samma tidsperiod kan behövas senareläggas alternativt prioriteras bort. 
Målpunktens läge i staden och regionen samt viktiga funktion gör att det finns stora 
incitament för att göra förbättrande åtgärder och ombyggnationer. 

Avdelningschefs namn 

Avdelningschef

Kristina Lindfors

Trafikdirektör
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