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Yttrande över detaljplan för spårväg i
Engelbrektsgatan mellan Södra vägen och
Skånegatan
Förslag till beslut
I trafiknämnden

1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande.
2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden som
trafiknämndens eget yttrande.
3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden beslutade den 24 september 2019 om planbesked och samråd för
detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra
byggnation av en ny spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan –
Engelbrektslänken, för ökad robusthet och enklare omledning vid tillfälliga stopp och
längre planerade trafikomläggningar, så som vid renovering av kanalmurarna. Planen
syftar också till att säkerställa stadsbyggnadskvaliteter och kulturmiljövärden. Bättre
kopplingar som gångstråk och en ny cykelbana planeras längs med gatan.
Sammantaget innebär planförslaget en omprioritering och utökning av gaturummet vilket
ger ökade förutsättningar att nå Stadens långsiktiga mål om ökat hållbart resande och
goda stadsmiljöer. Avvägningar har gjorts mellan hållbart resande och natur- och
kulturmiljövärden.
Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig positiva till fortsatt planering av
rubricerat ärende. Förvaltningen har gjort bedömningar som bör beaktas och studeras till
granskning vad gäller plankartans flexibilitet, spårområdet, bilparkering, träd, dagvatten,
skyfall och buller. Framtagen genomförandestudie avvaktar detaljplanens samråd för
färdigställande. På grund av kort tidplan påbörjas projektering medan detaljplanen pågår.
Trafikkontoret bedömer att detaljplanen är genomförbar och trafik- och
utformningsförslag ska uppdateras med utgångspunkt i planförslaget.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Totalt uppgår den föreslagna projektbudgeten för Engelbrektslänken till 210 miljoner
kronor i 2019 års prisnivå varav 200 miljoner kronor avser kostnader för utbyggnad av
spårvägen och 10 miljoner kronor avser utbyggnad av cykelväg. Därutöver föreslås en
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riskreserv om 50 miljoner kronor i 2019-prisnivå. Projektet har beviljats statlig
medfinansiering genom stadsmiljöavtal med maximalt cirka 89 miljoner kronor för
projektets spårvägsutbyggnad. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad föreslås
finansiera resterande del av spårvägsutbyggnaden med vardera 56 miljoner kronor.
Staden finansierar för egen del cykelbanan om 10 miljoner kronor.
Med projektet följer en ökad belastning på trafiknämndens driftsanslag för
nettokapitalkostnader och ökade kostnader för drift och underhåll av anläggningen.
Belastningen kommer att variera över tid. Det första året efter att projektet färdigställts
beräknas den ökade belastningen till 4,8 miljoner kronor.
För mer detaljerad bedömning ur ekonomisk dimension se bilaga 1: tjänsteutlåtande
Investeringsbeslut Engelbrektslänken – ny spårvägslänk hanterad i trafiknämnden 26
mars 2020.

Bedömning ur ekologisk dimension

Trafikkontoret har gjort bedömning av ärendet ur ekologisk dimension se bilaga 1:
tjänsteutlåtande Investeringsbeslut Engelbrektslänken – ny spårvägslänk hanterad i
trafiknämnden 26 mars 2020.

Bedömning ur social dimension

Trafikkontoret har gjort bedömning av ärendet ur social dimension se bilaga 1:
tjänsteutlåtande Investeringsbeslut Engelbrektslänken – ny spårvägslänk hanterad i
trafiknämnden 26 mars 2020.

Förhållande till styrande dokument

Strategierna för innerstaden i gällande översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 26
februari 2009 samt i samrådshandling för ny översiktsplan överensstämmer med
föreslagna åtgärder. Det gäller bland annat att gator och stråk ska utvecklas som stadsrum
där gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras framför bil samt att kulturhistoriska
värden ska värnas och identitetsskapande karaktärer ska tas tillvara.
Den aktuella sträckningen är ett utpekat stråk för spårvagn, lokalbana i Målbild Koll2035,
antagen av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille
kommun i april 2018. Trafikkontoret har beskrivit förhållanden till fler styrande
dokument i bilaga 1: tjänsteutlåtande Investeringsbeslut Engelbrektslänken – ny
spårvägslänk hanterad i trafiknämnden 26 mars 2020.

Bilagor
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Trafiknämnden 2020-03-26 § 82 2173/18 - Investeringsbeslut
Engelbrektslänken – ny spårvägslänk
Kommunfullmäktige 2020-06-16 § 9 0697/20 - Genomförandebeslut
och fastställande av projektbudget för Engelbrektslänken - en ny
spårvagnslänk
Planbeskrivning
Plankarta, illustrationsritning och grundkarta
Gestaltningsprogram
Mobilitets- och parkeringsutredning, 2020-11-06
Trafikanalys, 2019-10-23
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Ärendet

Byggnadsnämnden beslutade den 24 september 2019 om planbesked och samråd för
detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra vägen och Skånegatan inom
stadsdelarna Heden och Lorensberg. Samrådet genomförs mellan 2 december 2020 – 19
januari 2021. Förlängd remisstid har beviljats till 19 februari 2021 men då tidplanen är
prioriterad efterfrågas beslut om omedelbar justering. Detaljplanen är upprättad med
utökat planförfarande.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
I juni 2018 fattade trafiknämnden beslut om att starta en genomförandestudie för ny
spårvägslänk och cykelväg utmed Engelbrektsgatan mellan Södra vägen och Skånegatan.

Åtgärden kräver att en detaljplan som möjliggör spårvagnstrafik på sträckan upprättas och
byggnadsnämnden tog i september 2019 beslut om att starta arbetet med aktuella
planhandlingar, se bilaga 3-5.
Ärendet har tidigare hanterats enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trafiknämnden 2018-06-20: Igångsättningsbeslut för genomförandestudie i
trafiknämnden
Fastighetsnämnden 2019-02-04: Ansökan om planbesked
Byggnadsnämnden 2019-09-24: Positivt planbesked i byggnadsnämnden, beslut
om uppdrag att upprätta detaljplanen och samråd
Trafiknämnden 2019-09-26: Engelbrektslänken, lägesrapport
Trafiknämnden 2020-03-26: Investeringsbeslut Engelbrektslänken – ny
spårvägslänk.
Kommunfullmäktige 2020-06-16: Genomförandebeslut och fastställande av
projektbudget för Engelbrektslänken - en ny spårvagnslänk
Byggnadsnämnden 2020-10-20: Information om ärendet inför samråd
Trafiknämnden 2020-10-22: Information om ärendet inför samråd

Figur 1 visar en översikt och aktuell tidplan för de parallella processer som pågår kopplat
till ärendet.

Figur 1

Aktuell tidplan för detaljplanen, genomförandestudie, projektering och produktion.
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Detaljplanens innehåll
Detaljplanens innehåll sammanfattas här och detaljerad beskrivning återfinns i
planhandlingarna, se bilaga 3-5.

Syfte och förutsättningar
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny spårväg i Engelbrektsgatan
mellan Södra Vägen och Skånegatan – Engelbrektslänken. Med denna nya länk blir
spårvägsnätet i centrala Göteborg mer robust och trafiken enklare att leda om vid
tillfälliga stopp och fleråriga planerade trafikomläggningar, så som vid renovering av
kanalmurarna.
Planen syftar också till att säkerställa stadsbyggnadskvaliteter och kulturmiljövärden.
Bättre kopplingar som gångstråk och en ny cykelbana planeras längs med gatan. En
sammanhängande allé intill Heden och vidare längs Engelbrektsgatan syftar till att
återskapa gatans forna rumslighet och bidra med gröna kvaliteter.

Figur 2

Den berörda delen av Engelbrektsgatan, vy från nordväst (2020).

En större del av planområdet, framförallt vid Heden, har stora kulturhistoriska värden och
ingår i både stadens bevarandeprogram och riksintresse för kulturmiljövården. Trädalléer
inom planområdet omfattas av ett generellt biotopskydd enligt Miljöbalken 7 kapitlet 11§.
Kommunen har gjort en undersökning om betydande miljöpåverkan enligt PBL 5 kap. 11
§ och Miljöbalken (MB) 6 kap. 6 § för aktuell detaljplan och bedömt att ett genomförande
av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Marken inom
planområdet ägs av Göteborgs stad.
Innebörd och genomförande
Detaljplanen medger användning allmän plats GATA som huvudgata med spårväg, och
behåller huvudsakligen sin nuvarande markanvändning. Utbyggnad av ett nytt teknikhus
möjliggörs intill den befintliga transformatorstationen norr om gatan. Plankartan har även
tillförts egenskapsbestämmelser för att uppnå syftet med att säkerställa
stadsbyggnadskvaliteter och kulturmiljövärden, se figur 3 och bilaga 4.
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Figur 3

Utsnitt ur plankartan, se även bilaga 4.

Planförslaget innebär att sektionen i den berörda delen av Engelbrektsgatan mellan Södra
Vägen omfördelas och ytor för hållbara transportslag tillkommer. Totalt innebär förslaget
en breddning från cirka 18 till 31,5 meter.
Spårvägen placeras i mitten av gatan med biltrafik på ömse sidor om spåret. I
korsningarna med Södra Vägen och Skånegatan kopplas det nya spåret ihop med de
befintliga spåren. En gångbana, dubbelriktad cykelbana, bättre växtbäddar och ny
placering av befintlig trädallé föreslås längs med gatans norra sida. Möjlighet att angöra
fastigheterna längs gatan kommer fortsättningsvis finnas och utrymme ska studeras vidare
i projekteringsskedet. Trottoaren på den södra sidan föreslås som en flexibel yta där till
exempel uteserveringar och parkeringsplatser säsong- eller periodvis använder samma
yta. Se utsnitt av förslaget i figur 4 och figur 5.
Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida drift
och underhåll. På kvartersmark avsedd för tekniska anläggningar ansvarar kommunen
genom trafikkontoret respektive Göteborg Energi för utbyggnad och framtida drift och
underhåll.
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Figur 4

Fotomontage av föreslagen utformning av Engelbrektsgatan, vy från sydväst. Se även
bilaga 5. Framställd av AL Studio/02landskap för Göteborgs Stad

Figur 5

Illustrationsplan, plangräns är markerad med svart punktstreckad linje, se även bilaga 4.
Framställd av AL Studio/02landskap för Göteborgs Stad

Överväganden och konsekvenser
Avvägningar har gjorts mellan olika intressen. I första hand avseende de allmänna
intressena hållbart resande och natur- och kulturmiljövärden, samt riksintresset för
kulturmiljövården. Sammantaget innebär förslaget en omprioritering i gaturummet vilket
medför ökade förutsättningar att nå stadens långsiktiga mål om ökat hållbart resande, inte
minst på längre sikt. Bilaga 6 redogör närmre för konsekvenser på mobilitet- och
parkering utifrån sammanvägd tillgänglighet. Planförslaget samt andra planerade
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ombyggnationer innebär att framkomligheten och tillgängligheten för gång-, cykel- och
kollektivtrafik förbättras i området. En konsekvens är att platser som tidigare tillägnats
bilen nu ges till andra trafikslag så som att vänstersvängsmöjligheter försvinner och
antalet parkeringsplatser minskar. Resultatet är ett mer jämställt gaturum där biltrafikens
dominans förändras till att utformas på stadsrummets villkor.
Gående får ökad tillgänglighet och framkomlighet genom ökad standard och bredd på
båda sidor om gatan vilket även möjliggör ett ökat stadsliv på ömse sidor. De nya
passagerna minskar barriäreffekter, förbättrar stråk samt förbättrar orienterbarheten. Vad
gäller gåendes trafiksäkerhet ger passagerna positiva effekter då bilarnas hastighet
minskar och fotgängare får platser att landa på då de ska korsa gatan. Samtidigt
tillkommer risken för spårspring vilket kan ge negativa konsekvenser utifrån
trafiksäkerhet när spårvagnar inte trafikerar gatan regelbundet.
Cyklisters trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet ökar då cykeln ges en egen
plats varför cykelfartsgata som alternativ utformning valts bort. Enligt
planeringsprinciper i Göteborgs stads cykelprogram ska cykelbanorna i allt högre
utsträckning vara enkelriktade. Principen har övervägts men på Engelbrektsgatan har
dubbelriktad cykelbana valts och motiverats av vilken typ anslutande befintligt och
planerat cykelvägnät har, utformning i korsningar samt funktioner och ytanspråk som
finns på södra sidan av gatan i övrigt.
Kollektivtrafikens tillgänglighet är i dagsläget god och kommer att förbli relativt
oförändrad när länken står klar. Syftet med att skapa ett mer robust spårvägssystem
gynnar kollektivtrafiken för hela staden, men påverkar inte tillgängligheten specifikt till
Engelbrektsgatan. God detaljutformning i korsningarna med Skånegatan och Södra
Vägen krävs för att trafiksäkerheten ska bli god och kommer att studeras vidare.
Biltrafikens tillgänglighet, orienterbarhet och framkomlighet försämras som en
konsekvens av föreslagen omprioritering. Se bilaga 7 för detaljerade konsekvenser
avseende framkomlighet. Plankartan omöjliggör inte vänstersvängar men i Göteborgs
innerstad finns en generell princip om att från alla sidogator mellan större korsningar är
vänstersväng inte möjlig över spårväg. Anledningen är att säkerställa trafiksäkerheten och
i detta fall även öka framkomlighet för gående och cyklister.
Parkeringsmöjligheterna för cykel tillkommer i närheten till målpunkterna, i anslutning
till cykelbanan vid övergångsställen och passager samt längs med södra trottoaren i mån
av plats. Detta är i linje med Göteborgs stads cykelprogram. För bil minskar antalet
parkeringsplatser. Enligt Göteborgs Stads parkeringspolicy är inriktningen att innerstaden
bör bibehålla ungefär samma antal bilplatser som idag. Dessa platser kan dock behöva
omfördelas för att till exempel ge plats för nya kollektivtrafik- och cykelstråk, förskönade
stadsmiljöer eller prioritering av andra slag av parkering. I takt med att kollektivtrafiken
byggs ut ges emellertid förutsättningar för att minska antalet parkeringsplatser, speciellt i
områden i anslutning till god kollektivtrafik.
Breddning av gaturummet ger en negativ påverkan på områdets kulturmiljö. Genom att
ett fåtal stora träd behöver tas ned försvagas den historiska karaktären, naturvärden och
den grönskande rumsligheten vid hotellet men sammantaget kommer fler träd att
planteras i området. Planförslaget innebär däremot en viss positiv påverkan på
kulturmiljön genom att stadsrummet får en mer sammanhållen karaktär. Bättre
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växtbäddar och fler träd bidrar till att återskapa en mer sammanhängande och tätare allé.
Gatans gröna inramning mot Heden stärks och trädradens placering längs med
gatusträckan stödjer de långa siktlinjerna, med Vasakyrkan som fond på en höjd i väster
och Burgårdsparkens grönska i öster. Vidare tydliggörs och stärks de viktiga stråken och
entréerna. Spårvägen föreslås anpassas i gatubeläggningen och den något breddade södra
trottoaren får en sammanhållen gestaltning med smågatsten och gångbanehallar.
Planförslaget får en positiv påverkan på flera sociala aspekter och barnperspektivet, då
mer tydliga och trygga stråk och kopplingar skapas i området och mot omgivningen.
Trottoaren längs med gatans södra sida ger mer plats för stadsliv och ett mer
promenadvänligt och grönare stråk skapas längs med gatans norra sida i och med
anläggandet av en ny sammanhängande gång- och cykelväg. Flera passager skapas över
gatan och utformningen med spårväg i mitten och refuger ger bättre förutsättningar till att
hålla hastigheterna nere.

Förvaltningens bedömning

Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig positiva till fortsatt planering av
rubricerat ärende, med följande synpunkter.
Hållbar mobilitet och goda stadsmiljöer
Trafikkontoret bedömer att planförslaget bidrar till ökad hållbar mobilitet och en god
stadsmiljö längs Engelbrektsgatan. Förslaget är förenligt med målen i trafikstrategin för
områdena resor och stadsrum, se illustration i figur 6. Den föreslagna bredden på gatan
om 31,5 m är ungefär samma bredd som Södra vägen, Berzeliigatan och Sten Sturegatan
som också är huvudgator inom stenstaden. Skulle gatan föreslås bli smalare skulle det
innebära mindre potential för måluppfyllnad.

Figur 6

Trafikkontorets bedömning hur åtgärden bidrar till trafikstrategins mål. Grönt = bidrar till
målet, svart = neutralt
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Plankartan
Trafikkontoret anser inte det nödvändigt eller lämpligt att reglera plankartan i den
utsträckning som föreslås. Plankartan mister flexibilitet och detaljplanen ska hålla över
tid. En särskild risk med att reglera spårvägens läge är att utrymme för nödvändiga
justeringar kan komma att saknas. I projekteringen kan det innebära brist på planjuridiskt
utrymme för att uppnå lagstadgade krav i banstandard och säkerhetsordningen. Även
under byggskede kan oförutsedda omständigheter förekomma som kräver mindre
justeringar av spårvägen. Vidare kan det leda till att detaljplanen behöver ändras eller
göras om för att transportstyrelsen ska kunna bevilja tillstånd för spårinnehav och i
slutändan trafikering av Engelbrektslänken. Trafikkontoret har främst synpunkter på
egenskapsbestämmelser i tabell 1, se även bilaga 4.
Tabell 1

Trafikkontorets synpunkter på egenskapsbestämmelser i plankartan

Trottoar ingår i GATA och behöver därför inte
regleras. Texten är tvetydig och behöver ses över
till granskning om egenskapsbestämmelsen ska
vara kvar.

Plantering och GC-väg ingår i GATA och
behöver därför inte regleras.

Det är inte säkerställt att det är möjligt att
genomföra detaljplanen med denna
bestämmelse.

Trafikkontoret anser inte att spårtyp eller beläggning ska regleras i planhandlingarna.
Olika varianter är bättre eller sämre utifrån olika aspekter och lämplighet kan variera över
tid. Jämför tidigare synpunkt om flexibilitet. Utifrån kulturmiljösynpunkt bedöms det inte
vara lämpligt med gräs, grus eller stenmjöl i spårområdet i denna stadsmiljö medan det ur
trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt inte är lämpligt med ett spårområde som är
inbjudande att köra på för andra trafikslag än spårvagn. Även genomsläpplighet för vatten
är en viktig aspekt. Spårområdets beläggning är även förknippat med stor variation i driftoch underhållskostnader och trafikkontoret anser att det inte är aktuellt att anlägga
smågatsten.
I påbörjad genomförandestudie har ett trafik- och utformningsförslag tagits fram. Detta
har inte uppdaterats som följd av ändringar i detaljplaneprocessen. Ändringar är främst i
sektionen med ökad trottoarbredd och smalare körfält vilket föranleder något justerad
spårdragning norrut. Uppdatering av trafik- och utformningsförslaget inklusive
spårprojektering kommer att göras inför granskning och ha utgångspunkt i den
förvaltningsgemensamt framtagna illustrationsplanen, se bilaga 4. Fortsatt gemensamt
arbete med plankartan behöver även ske för att säkerställa dess genomförbarhet.
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Hållplats
En alternativ utformning med hållplats på sträckan mellan Sten Sturegatan och
Skånegatan har prövats i planarbetet. Plankartan möjliggör byggnation av 45 meters lång
hållplats. Bredden mellan spårområdet och trädallén är dock för liten för att rymma en
hållplats med god standard. För att anlägga en hållplats måste det antingen göras avsteg
från plankartan och ny ansökan om dispens från biotopskydd eller standardavsteg på
plattform och säkerhetsavstånd mellan bilkörfält och trädrad. Trädalléns och spårets raka
linje längs hela gatan har varit styrande för denna innebörd.
Spårområdet
Trafikkontoret understryker vikten av att spåret ligger inom eget område där enbart
spårvagnstrafik ska förekomma. Syftet är att skapa en robusthet i spårvägsnätet och
årslånga perioder med omledningstrafik förväntas. Skulle bil och spårvagnstrafik använda
samma yta skulle framkomligheten och trafiksäkerheten för spårvagnar inte kunna
säkerställas. Att hänvisa cyklister till spårområdet bedömer trafikkontoret som olämpligt
då det är en trafiksäkerhetsrisk.

Gångtrafikanter som genar över spåret innebär en ökad trafiksäkerhetsrisk. Staket som
åtgärd har övervägts men bedöms inte lämpligt ur barriär och kulturmiljösynpunkt.
Risken har även tagits upp i genomförd riskbedömning för spårsäkerhet och åtgärd anges
inte som ett krav eller rekommenderad åtgärd på denna sträcka på grund av god sikt.
Riskbedömningen kan dock förändras över tid beroende på hur trafiksituationen
utvecklas.
Bilparkering
Framtagande av mobilitets- och parkeringsutredningen, bilaga 6 har skett i samverkan
med stadsbyggnadskontoret och Göteborgs Stads parkering AB och omfattar permanent
situation längs Engelbrektsgatan utifrån sammanvägd tillgänglighet. Övriga förvaltningar
och Västtrafik har hållits informerade.

Dagens cirka 290 platser längs Engelbrektsgatan försvinner under ombyggnation av gatan
och föreslås minska till totalt cirka 100 platser när ombyggnationen är klar, fördelat enligt
tabell 2. Boendeparkering längs gatan minskar från cirka 55 till cirka 30 platser med
förslaget.
Tabell 2

Fördelning av antal bilparkeringsplatser som påverkas av förslaget.

Antal
parkeringar
nuläge

Antal
parkeringar
färdig
byggnation

Minskning
från nuläge

216

Ca 70

146

Kantstensparkering längs Engelbrektsgatan

50-60

Ca 30

30-40

Lokalkörbana Sten Sturegatan - Skånegatan

19

0

19

285-295

Ca 100

Ca 185-195

Parkeringsyta
Södra Heden Engelbrektsgatan

Summa

Trafikkontorets bedömning är att då Västlänken trafikeras, beräknad start år 2026, är den
sammanvägda tillgängligheten så god att de cirka 190 parkeringsplatser för bil som inte
återställs vid färdig byggnation av Engelbrektslänken heller inte ersätts på annan plats.
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Fram till driftsättning av Västlänken och Korsvägens färdigställande (2023 – 2026),
bedöms det inte finnas lika goda förutsättningar att minska antalet parkeringsplatser för
bil då framkomlighet och tillgänglighet med hållbara transporter inte har hunnit förbättras
i motsvarande grad. Det tillfälliga parkeringshuset vid Sten Sturegatan på Heden som
förväntas stå klart år 2022 har delvis räknat med ett behov som uppstår när
Lorensbergsgaraget är tänkt att rivas och att platser försvinner vid utveckling av
arenaområdet. Bortfallet från Engelbrektslänken är inte medräknat. Både utveckling av
arenaområdet och detaljplan för bostäder och verksamheter vid Lorensbergsparken har
fått förskjutna tidplaner och den sistnämna kan vinna laga kraft tidigast i slutet av 2024.
Trafikkontoret bedömer därför att bortfallet till följd av Engelbrektslänken i första hand
kan rymmas inom det tillfälliga parkeringshuset vid Sten Sturegatan på Heden.
Lorensbergsgaraget är i dåligt skick och en eventuell ansökan om rivning kan inkomma
innan laga kraft. På grund av det och osäkerhet kring kommande efterfrågan på
bilparkeringsplatser föreslås i andra hand en flexibel lösning som innebär att fler
parkeringsplatser enbart gradvis etableras om behov uppstår. Platsen som föreslås är
befintlig grusyta på Heden enligt figur 7 och rymmer som mest cirka 220 platser. Detta
förslag har tagits fram i samverkan med stadens planerande förvaltningar och Göteborgs
Stads parkering AB.
Trafikkontoret bedömer att in- och utfart till denna plats i möjligaste mån ska ordnas från
Sten Sturegatan för att inte belasta Nya Allén och Parkgatan med ökad biltrafik, vilket
ska fördjupas och säkerställas till granskningsskedet. Trafikkontoret bedömer också att
rivningslov till Lorensbergsgaraget inte bör ges förrän byggnation av Engelbrektsgatan är
klar.
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Figur 7

Förslag på plats för tillfälliga bilparkeringsplatser som följd av genomförandet.

Träd och grönska
Trafikkontoret bedömer att planförslaget ger goda förutsättningar att återskapa den
ursprungliga trädallén norr om gatan och är positiva till de ökade stadskvaliteter som
planförslaget innebär. I projekteringen ska antal träd och dess exakta placering
bestämmas så att det finns potential för lika stora trädkronor som i alléerna längs Södra
vägen och Sten Sturegatan. I illustrationsplanen och gestaltningsprogrammet, se bilaga 4
och 5, föreslås en kantzon mellan Heden och Engelbrektsgatan. Kostnadsbedömning och
finansiering av denna är inte framtaget och ska göras inför granskning.

De två träden i korsningen med Sten Sturegatan står i princip i linje med körbanekanten,
se bilaga 4. De riskerar dels att bli påkörda då svepytor från större fordon kan överlappa
med trädstammen, dels att skymma sikten mot cykelbanan för svängande fordon. Om
träden står kvar blir även framkomligheten något sämre för cyklister genom korsningen.
Trafikkontoret ska i kommande projektering pröva möjligheten att behålla träden, men
bedömer chansen som liten. Byggnation i direkt anslutning riskerar även att påverka
trädens rötter negativt.
Gestaltningsprogrammet visar en ambition med träd på trottoaren längs
Engelbrektsgatans södra sida vilket bidrar positivt till stadsmiljön. Samtidigt är det
flertalet funktioner och kvaliteter förutom grönska som gör anspråk på denna yta. Bland
annat framkomlighet för gående, korttidsangöring för godstransporter/boendeparkering,
uteserveringar, cykelparkering och sittmöjligheter. I kommande projektering ska
avvägningar göras mellan dessa ytanspråk för att finna en lämplig balans, men också
möjligheter att variera användningen över olika tider på året. Möjligheter till träd i
kombination med ledningar behöver också prövas.
Dagvatten
Centrala staden där området kring Engelbrektsgatan ingår omfattas av en äldre hantering
av dagvatten. Enligt planbeskrivningen, bilaga 3, beskrivs förslag på åtgärder för rening
och fördröjning av dagvatten i och med ombyggnationen. Trafikkontorets bedömning är
att fördröjning på allmän platsmark inte är ett krav utan utgångspunkten bör vara att inte
förvärra situationen jämfört med idag. En omprioritering av gaturummet bidrar till
minskad belastning från biltrafiken längs gatan på sikt, snarare än en ökad påverkan.
Mängden hårdgjord yta ökar inte med förslaget. Ur föroreningsperspektiv och Göteborgs
stads målnivåer för dagvatten ska det i projekteringen prövas att leda dagvatten till de
föreslagna växtbäddarna, vilket skulle möjliggöra att Göteborgs målvärden för rening kan
nås.

En av åtgärderna som föreslås är ett underjordiskt dagvattenmagasin under ytan för
bilparkeringen norr om Engelbrektsgatan. Är detta en aktuell åtgärd är det en så kallad
typ 2 anläggning och därmed kretslopps och vattens ansvar att investera och förvalta.
Fortsatt arbete med en sådan åtgärd behöver även belysa påverkan på grundvattnet i
området.
Skyfall
Inom planområdet och längs Engelbrektsgatan finns idag en lågpunkt där vatten samlas
vid ett eventuellt skyfall. Enligt Göteborgs Stads strukturplan för hantering av
översvämningsrisker föreslås tre skyfallsstråk som korsar Engelbrektsgatan från söder till
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norr och som leder fram till Hedens fotbollsplaner för fördröjning. Dessa skyfallsstråk är
delvis inom och delvis utanför planområdet.
Trafikkontoret bedömer att förändrad höjdsättning av Engelbrektsgatan som
ombyggnationen medför:
•
•
•
•

inte ökar översvämningsrisken för intilliggande bebyggelse jämfört med i dag
inte försvårar framkomligheten för utryckningsfordon jämfört med idag
inte hindrar att Heden kan används som fördröjningsyta
inte hindrar föreslagna skyfallsstråk

Under framtagandet av planhandlingarna har trafikkontoret bidragit med två olika
höjdsättningar av gatan varpå simuleringar av skyfall har genomförts. I kommande
projektering ska höjdsättningen detaljeras i nära samarbete med kretslopp och vatten för
att fortsatt säkerställa att ombyggnation av gatan inte förvärrar situationen och om möjligt
kan bidra till att förbättra situationen.
Vilken höjdsättning som kan vara möjlig i Engelbrektsgatan och inom planområdet ska
vägas mot konsekvenser på god stadsmiljö och kulturhistoriska värden. Till exempel
finns fasta förutsättningar att ta hänsyn till som befintliga höjder på entréer och
tillgänglighet till dessa, anslutande gator och spår i relation till utformningskrav för den
nya spårvägen och gatan. Styrning av vatten med hjälp av farthinder är inte möjligt
eftersom det inte är genomförbart då spårväg ska byggas samt att vibrationsproblem kan
uppstå.
Trafikkontoret anser att åtgärder för att förbättra skyfallssituationen som föreslås utanför
planområdet inte ska ingå som en del i ombyggnation av gatan, varken ekonomiskt eller
innehållsmässigt. Trafikkontoret anser att skyfallsfrågan bör hanteras på strategisk nivå
där utgångspunkten bör vara att staden planerar vilka åtgärder som behövs och var dessa
behöver placeras utifrån helheten och inte utifrån varje enskild detaljplan.
Strukturplanerna visar vattnets väg vid skyfall med nu givna förutsättningar men för att
staden ska kunna planera de åtgärder som kan ses som rimliga i arbetet med skyfall
behöver planering ske utifrån staden som helhet, samt att strukturplanerna förfinas med
avseende på genomförbarhet och rådighet. Förslag på överenskommelse inom staden
gällande skyfall är framtaget och hanterades som ärende § 225 i kretslopp och
vattennämnden 8 december 2020.
Buller
Att anlägga ny spårväg är att räkna som väsentlig ombyggnad av infrastruktur. Efter
ombyggnation av gatan ökar bullerbelastningen vid bostadsfasaderna. För större delen av
fasaderna längs Engelbrektsgatans västra del är ljudnivåerna redan idag höga och
ökningen från tillkommande spårvägstrafiken marginell. Ökningen vid fasader längs
Engelbrektsgatans östra del beräknas bli något större, upp till 3 dBA. För att säkerställa
bra ljudnivå inomhus finns en handlingsplan för det fortsatta planarbetet och inför
genomförandet. Handlingsplanen omfattar kommunikation med berörda fastighetsägare,
inventering av befintliga bostadsfasader, fönster och ventiler, förslag på åtgärder utifrån
en avvägning av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Genomförandstudie och fortsatt arbete
Framtagen genomförandestudie avvaktar detaljplanens samråd för färdigställande. På
grund av kort tidplan påbörjas projektering medan detaljplanen pågår. Trafikkontoret
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bedömer att detaljplanen är genomförbar. Trafik- och utformningsförslag ska uppdateras
med utgångspunkt i planförslaget och beakta ovan nämnda bedömningar. Tät dialog och
samarbete krävs mellan de olika processerna till granskning och inför antagande av
planen.

Jenny Adler
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