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Remiss av  Underlag för besvarande av 
återremissyrkande avseende 
upprustning av kanalmurar längs med 
Fattighusån och Stora Hamnkanalen 
Trafiknämnden i Göteborgs Stad beslutade den 21 april 2022 att översända 
Underlag för besvarande av återremissyrkande avseende upprustning av 
kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen för remiss till 
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, kretslopp- och vattennämnden, park- 
och naturnämnden, miljönämnden, kulturnämnden, socialnämnd centrum, 
HIGAB, Göteborg Energi och Business Region Göteborg. 

De frågor som vi önskar att ni som remissinstanser tar ställning till är 
följande: 

- Är det någon mer aspekt vi ska väga in? 

- Ser ni i dag några konflikter mellan föreslaget arbete och er verksamhet? 

- Finns det ytterligare samordningsvinster att beakta? 

 

Bakgrund 
Trafiknämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att i samverkan 
samordna fem fördjupningsuppdrag innan vidare inriktningsbeslut avseende 
upprustning av kanalmurar kan tas. I syfte att redovisa den aktuella 
kunskapsbilden vad gäller de fem fördjupningsuppdragen har trafikkontoret 
tagit fram Underlag för besvarande av återremissyrkande avseende 
upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen. 
Genom att skicka underlaget på remiss till berörda nämnder och bolag vill 
trafikkontoret sprida och förankra kunskapsbilden samt inhämta synpunkter 
som kan bidra till en ytterligare kunskapshöjning och samordning innan 
återremissen besvaras. 

Programarbetet kommer efter inriktningsbeslut ställa stora krav på 
samverkan inom Göteborgs Stad, med Västra Götalandsregionen och med 
länsstyrelsen. Detta innebär att resurser från andra förvaltningar kommer 
behöva vara delaktiga i de kommande skedena. 

Datum 2022-04-04 
Diarienummer 7501/19 

Till remissinstanser enligt nedan 
[Mottagare] 
[Adress] 
[Postnummer] [Ort] 
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Remisshantering 
För er som önskar kommer vi gärna och gör en presentation av underlaget 
och svarar på de frågor och funderingar som ni har. 

Vi ser fram emot era synpunkter på denna remiss senast den 26 augusti 
2022. Synpunkterna ska märkas med diarienumret 7501/19. Svar lämnas till 
denna e-post: trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se  

Frågor under remisstiden besvaras av Lovisa Berg. 

Bilagor 
1. Underlag för besvarande av återremissyrkande avseende upprustning av 
kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen 

2. Tjänsteutlåtande Inriktningsbeslut avseende upprustning av kanalmurar 
längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen (utfärdat 2021-03-17) inklusive 
återremissyrkande (D, S, M, V, L, MP och C) 

3. Kartläggning av nuläget och anspråk längs Stora Hamnkanalen och 
Fattighusån samt förslag till fortsatt arbete (2022-03-18), inklusive bilagor 
enligt kartläggningen 

4. PM Extern finansiering (2021-10-25) 

5. Mölndalsåsystemet och Göteborgs inre vattenvägar - utredning om skydd 
mot översvämningar fram till år 2150 (2021-06-30) 

6. Dimensionering av kanalmurar (2021-12-22) 

7. Tjänsteutlåtande Remiss av förstudie Spårväg i Alléstråket och Övre 
Husargatan (utfärdat 2021-11-03), inklusive bilaga enligt tjänsteutlåtande 

8. Tjänsteutlåtande Kunskapsunderlag angående Operalänken (utfärdat 
2021-11-26), inklusive bilagor 

 

 

Med vänliga hälsningar 
Lovisa Berg 
Trafikkontoret 
E-post: lovisa.berg@trafikkontoret.goteborg.se 
Telefon: 031-368 24 08 
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