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Dnr 0578/13 
Planbesked angående E6/E20 Hisingsleden                                                                                           
 
Byggnadsnämnden har den 10 juni 2014  § 254 beslutat att införa projektet i 
produktionsplanen för år 2015 enligt bilagt tjänsteutlåtande och protokolls-
utdrag.  
 
Planbeskedet innebär endast att kommunen avser inleda detaljplanearbete i 
rubricerade ärende. Detaljplanearbetet kan komma att medföra ändring av 
inriktningen eller omfattningen av bebyggelsen i förslaget. Planbeskedet är 
ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas av kommunen 
 
En förutsättning för att ett planarbete ska påbörjas är att ett planavtal skrivs 
där parterna är överens om innehållet. 
 
Enligt PBL 13 kap 2 § kan planbeskedet inte överklagas. 
 
I övrigt se bilagt informationsblad angående planbesked. 
 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1(2) 

 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2016-11-22 

 

Samråd och granskning av detaljplan för trafikplats Hisingsleden/Björlandavägen 

inom stadsdelen Björlanda 

 

§ 523, dnr 0640/14 

Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Björlanda behandlades. För att förbättra 

tillgängligheten, planeras Hisingsleden att byggas om till fyrfälts väg med planskilda 

trafikplatser vid Björlandavägen, John Bunyans väg och Assar Gabrielssons väg. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

(MP) (S) (V) ingav en skrivelse: 

 

”Tilläggsyrkande bilaga 8 

 

Tilläggsyrkande 

ordföranden Ulf Kamne (MP) yrkade bifall på tilläggsyrkandet och  

 

Axel Josefson (M) yrkande avslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställde propositioner på beslut om bifall eller avslag på tilläggsyrkandet 

och fann att förslag till bifall vunnit. 

 

Votering begärdes 

”Den som vill att nämnden skall bifalla tilläggsyrkandet röstar Ja den som inte vill 

röstar Nej. Vinner Nej har nämnden avslagit detsamma” 

 

Vid upprop röstade Johannes Hulter (S), Marianne Carlström (S), Johan Zandin (V), 

Mikael Niklasson (S) och ordföranden Ja medan Ann Catrine Fogelgren (L), Axel 

Josefson, tjänstgörande ersättaren Anders Sundberg (M) och Hampus Hagman (KD) 

röstade Nej. 

 

Då omröstningen utfallit med fem Ja och fyra Nej hade nämnden beslutat: 

 

att genomföra samråd av detaljplan för trafikplats vid 

Hisingsleden/Björlandavägen inom stadsdelen Björlanda  

 

att låta granska detaljplan för trafikplats vid Hisingsleden/Björlandavägen inom 

stadsdelen Björlanda  

 

 

 



 
 

Göteborgs Stad byggnadsnämnden, utdrag ur protokoll 2(2) 

 

 

 

samt enligt tilläggsyrkandet: 

 

att inriktningen för det fortsatta planarbetet ska vara att effektivisera ytanvänd-

ningen samt att förbättra förutsättningarna för gång och cykeltrafiken. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 
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