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Antagande av detaljplan för spårväg i 
Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och 
Skånegatan inom stadsdelarna Heden och 
Lorensberg 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 2 mars 2022 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom 
stadsdelarna Heden och Lorensberg upprättad den 22 juni 2021 och reviderad  
den 14 december 2021, antas. 

---- 

Vid behandling av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Martin Wannholt (D) yrkade bifall till yrkande från D den 26 april 2022. 

Karin Pleijel (MP), Daniel Bernmar (V) och ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall 
till stadsledningskontorets förslag och avslag på övriga yrkanden. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och 
tilläggsyrkande från SD den 29 mars 2022. 

Vid omröstning beträffande Karin Pleijels m.fl. yrkande om bifall till 
stadsledningskontorets förslag och Martin Wannholts yrkande röstade Daniel Bernmar 
(V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), 
tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden Axel Josefson (M) för 
bifall till Karin Pleijels m.fl. yrkande. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) röstade för bifall till Martin Wannholts 
yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutade med elva röster mot två att bifalla Karin Pleijels m.fl. 
yrkande. 

  

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2022 nr 99 
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Kommunstyrelsen beslutade härefter utan omröstning att avslå tilläggsyrkandet från SD. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverade sig mot beslutet. 

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för bifall till Karin Pleijels m.fl. yrkande. 
 
 

Göteborg den 27 april 2022 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yrkande angående Antagande av detaljplan 
för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra 
Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna 
Heden och Lorensberg 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan 
inom stadsdelarna Heden och Lorensberg upprättad den 22 juni 2021 och 
reviderad den 14 december 2021, avslås. 

Yrkandet 
Förslaget att bygga Engelbrektslänken har inte föregåtts av tillräckliga utredningar eller 
beslut på politisk nivå. Den begränsade nyttan som omledningslänken ger är svår att 
motivera i relation till den omfattande störningen på boende, handel och trafik i 
byggskedet. 

När förslaget om Engelbrektslänken togs fram motiverades den fram för allt med behov 
av omledning av trafik när Västlänkens Station Korsvägen byggs och när kanalmurar vid 
hamngatorna ska renoveras. Engelbrektslänken har inte någon funktion för kontinuerlig 
trafikering, utan endast speciella tillfällen. De inledningsvis specifika behoven av 
omledning är delvis inte längre aktuella – länken motiveras nu snarare med ett allmänt 
behov av redundans i spårvägssystemet. 

Vi har genom processen saknat en gedigen åtgärdsvalsstudie där olika alternativ utreds 
och ställts mot varandra i relation till hela spårvägssystemet och trafiksystemet i stort. Det 
är ett genomgående problem att trafiklösningarna i centrala Göteborg lyfts som 
enskildheter utan en genomarbetad övergripande plan där prioriteringar har gjorts mellan 
olika investeringar och när de ska ligga i tid. Arbetet med kollektivtrafikprogrammet, 
Målbild Koll2035 och dess handlingsplan, visar att i princip inget av det som beskrivits 
kommer att genomföras. Därför behövs ett omtag för kollektivtrafikplaneringen i 
Göteborg på systemnivå. När ärendena väl lyfts till politisk nivå beskrivs situationen inte 
sällan som tidskritisk och i behov av snabbt politiskt beslut – detta har varit fallet genom 
hela processen för Engelbrektslänken. 

Den presenterade lösningen bidrar inte till att utveckla spårvägens linjedragningar, 
nyttorna motiverar inte störningarna på centrala Göteborg i byggskedet och den har inte 
ställts mot alternativa lösningar ur systemperspektiv på ett transparent sätt. Därför avslår 
vi detaljplanen. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
 
 
2022-04-26 

D 
 
 
2.1.13 
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Yrkande angående – Antagande av detaljplan för spårväg i 
Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom 
stadsdelarna Heden och Lorensberg 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att i samverkan med berörda 
nämnder ta fram en övergripande plan över hur tillgängligheten till staden för 
bilburna besökare, boende och verksamma inte ska drabbas av bristen på p-
platser. 
 

Yrkandet 
Planförslaget samt andra planerade ombyggnationer innebär att framkomligheten 
och tillgängligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik förbättras på bekostnad av 
bilisternas framkomlighet. Detta både genom att platser som tidigare tillägnats 
bilen nu ges till andra trafikslag, att vänstersvängsmöjligheter försvinner och att 
antalet parkeringsplatser minskar. Nuvarande bilparkeringsyta vid södra Heden 
längs Engelbrektsgatan samt bilparkeringsplatser längs framför allt norra 
körbanan av gatan tas i anspråk. 

De centrala delarna av staden har under flera år drabbats av en omfattande 
minskning av p-möjligheter. Bristen har orsakat stora problem för boende, företag 
och besöksnäringen. Handeln kring Kungsportsavenyn liksom tillgängligheten till 
evenemangsområdet påverkas negativt. Framkomligheten för bil har drastiskt 
minskat och framkomligheten för övriga transportslag har inte förbättrats. En 
levande stadskärna måste kunna ta emot alla resenärer, oavsett färdmedel.  
 
Eftersom det redan idag råder en stor brist på parkeringsmöjligheter i området 
och dess närhet, påverkas de boendes tillgänglighet till bostäderna mycket 
negativt. De få platser som kvarstår efter ombyggnationen räcker inte till och som 
följd av borttagna vänstersvängfält får biltrafik med målpunkt längs gatan längre 
körsträcka med omfattande köbildning på grund av ökande söktrafik in till 
parkeringen på södra Heden (Engelbrektsgatan), samt in mot Kungsportsavenyn. 
 
Framkomligheten i staden har under flera år påverkats av Västlänken. Med alla 
omfattande exploateringsplaner staden har för närområdet är det ytterst viktigt att 
ha en övergripande plan för hur tillgängligheten till staden inte ska minska för 
bilburna besökare, boende och verksamma, liksom att planerna inte hindrar en 
framtida utveckling av Heden respektive Eventområdet.  
 
Staden behöver lättillgängliga parkeringsplatser och de parkeringsmöjligheter 
som försvinner behöver ersättas. Centrumnära bilparkeringar kommer alltid 
behövas. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande  
 
Datum 2022-03-29 
 

Sverigedemokraterna 
  
Ärende nr 2.1.4 
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Antagande av detaljplan för spårväg i 
Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och 
Skånegatan inom stadsdelarna Heden och 
Lorensberg 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom 
stadsdelarna Heden och Lorensberg upprättad den 22 juni 2021 och reviderad den 
14 december 2021, antas.  

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden beslutade 2022-02-08 § 17 att föreslå kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan. 
Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige eftersom den är av allmänt intresse, 
medför större ekonomiska åtaganden för kommunen och berör särskilt känsliga miljöer. 

Planområdet omfattar en del av Engelbrektsgatan mellan Skånegatan i öst och Södra 
Vägen i väst. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny spårväg längs med 
gatan, kallat ”Engelbrektslänken”. Med denna nya länk blir spårvägsnätet i centrala 
Göteborg mer robust och trafiken enklare att leda om vid tillfälliga stopp och längre 
planerade trafikomläggningar, till exempel vid renovering av kanalmurarna längs 
Hamnkanalen.  

Planförslaget innebär att den berörda delen av Engelbrektsgatan breddas för att ge 
utrymme för en dubbelriktad spårväg i mitten av gatan med biltrafik på ömse sidor om 
spåret. En ny dubbelriktad cykelbana byggs på gatans norra sida. Den föreslagna 
utformningen innebär även förbättrade stråk och kopplingar för gående och mer utrymme 
för stadsliv på ömse sidor om gatan.  

De viktigaste stadsbyggnads- och gestaltningsidéerna i förslaget är att ge stadsrummet en 
mer sammanhållen karaktär. Den sammanhängande och tätare lindallén syftar till att 
återskapa gatans forna rumslighet och gröna inramning mot Heden. Träden ges mer 
utrymme och bättre växtförutsättning. Trädradens placering har även anpassats för att 
stödja de långa siktlinjerna längs med gatan. 

Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas av kommunfullmäktige.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-03-02 
Diarienummer 0318/22 
 

Handläggare  
Hans Linderstad 
Telefon:031-368 04 63 
E-post: hans.linderstad@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Projektbudget för utbyggnad av den nya spårvägen samt de medföljande åtgärderna är 
fastställd av kommunfullmäktige 2020-06-16 § 9, dnr 0697/20, i samband med ett 
genomförandebeslut för projekt Engelbrektslänken – ny spårvägslänk.  

Enligt detta beslut finns en projektbudget om 210 mnkr samt en utanpåliggande riskreserv 
om 50 mnkr i 2019 års prisnivå. Kostnaderna bedöms efter framtagen 
genomförandestudie inrymmas inom projektbudgeten. Engelbrektslänken – ny 
spårvägslänk finns med som ett namngivet projekt i trafiknämndens investeringsplan 
2021-2025 (version 2021).  

Trafikverket medfinansierar spårvägslänkens produktionsutgifter med maximalt 
88,5 mnkr genom Stadsmiljöavtalet i Nationell plan för transportsystemet 2018-2029. 
Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen delar, i enlighet med Medfinansierings- 
och genomförandeavtal för Engelbrektslänken – Skånegatan och Södra Vägen, lika på 
resterande utgifter för spårvägslänken, genom att ianspråkta medel från den så kallade 
600-potten. Medel från den gemensamma potten för spårvägsutbyggnad ianspråktas upp 
till 112 mnkr varav stadens del uppgår till 56 mnkr i 2019 års prisnivå för den del av 
projektet som rör spårvägsbanan.  

Tidigare har enligt Stadsmiljöavtalet det varit villkorat för statens bidrag att 
spårvägslänken ska vara färdigställd senast 2022. Detta villkor har omförhandlats med 
Trafikverket och nu gäller att länken ska vara färdig senast 2025. 

Staden finansierar för egen del cykelbanan med 10 mnkr samt vid behov för 1 mnkr som 
riskreserv.  

Kostnader för drift och underhåll av anläggningarna är beräknade till 3,4 mnkr per år, 
varav 2,6 mnkr per år är relaterade till spårbanan. Drift- och underhållskostnader 
kopplade till spårbanan finansieras genom banavgiften av Västra Götalandsregionen. 
Trafiknämnden har redan i dag kostnader för att underhålla Engelbrektsgatan. Till följd 
av den nya cykelbanan och mer komplicerade signalkorsningar beräknas trafiknämnden 
belastas med ökade drift- och underhållskostnader om 0,2 mnkr per år. 

Fastighetsnämnden får minskade intäkter på grund av att antalet parkeringsplatser som 
arrenderas ut till Göteborgs Stads Parkerings AB blir färre.  

Park- och naturnämnden kan få ökade kostnader för skötsel och underhåll av träden längs 
med Engelbrektsgatan. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
För miljömålen begränsad klimatpåverkan och frisk luft bedöms planförslaget ha en 
positiv påverkan. Ett mer robust spårvägsnät innebär en ökad benägenhet att resa med 
kollektivtrafik och att bilberoendet minskar. Utökad, tillförlitlig kollektivtrafik kan även 
bidra till att antalet resor med fossildrivna fordon minskar till förmån för resor med 
spårvagn. Det innebär bättre förutsättningar att nå miljömålet frisk luft.  

För miljömålet giftfri miljö bedöms planförslaget ha en positiv påverkan. Föroreningar 
som finns inom planområdet kommer att behöva tas om hand vilket minskar förekomsten 
av föroreningar i marken.  
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För miljömålen bara naturlig försurning och ingen övergödning bedöms planförslaget 
kunna ha en viss positiv påverkan, om fler väljer att åka kollektivt i stället för att köra bil, 
då en minskning av biltrafik innebär en minskning av kväve samt försurande ämnen till 
omgivningen.   

Även för miljömålet god bebyggd miljö bedöms planförslaget ha en positiv påverkan. 
Den nya spårvägen skapar goda förutsättningar för ett mer hållbart resande inom 
Göteborgs Stad. Ett helhetsgrepp tas om stadsrummets utformning och bättre 
förutsättningar för stadslivet skapas. 

Områdets naturvärden påverkas negativt eftersom flera större träd tas bort i allén liksom 
en avenbok i parken vid hotellet och en oxel närmast korsningen med Skånegatan. 
Sammantaget kommer dock fler träd att planteras än det tas bort i området som en följd 
av planförslaget.  

Med rening av dagvattnet i så kallade skelettjordar (växtbäddar för de nyplanterade 
träden) kan planförslaget bidra till att recipienten Fattighusån uppnår god kemisk status. 

Planområdet är bullerutsatt och främsta källa är vägtrafiken. Genomförandet av planen 
bedöms medverka till en viss höjning av bullernivåer. För att klara riktvärden avseende 
de redan idag höga bullernivåerna inomhus kommer bullerreducerande åtgärder att göras 
för berörda bostäderna. 

Planförslaget innebär en breddning av gaturummet vilket ger en negativ påverkan på 
områdets kulturmiljö. Genom att ett fåtal stora träd behöver tas ned försvagas den 
historiska karaktären och den grönskande rumsligheten vid hotellet.  

Historiskt har Engelbrektsgatan varit ett intimt stadsrum som tydligt avgränsats av 
stenstadens stadsfront och en uppväxt allé längs med Hedens södra sida. En negativ 
påverkan på kulturmiljön har dock skett successivt sedan 60-talet då biltrafiken tog i 
anspråk delar av de breda trottoarerna och då delar av Heden kom att upplåtas för 
parkeringsytor. Upplevelsen av det historiska stadsrummet har ytterligare försvagats 
sedan början på 2010-talet när majoriteten av de gamla lindarna togs ned och ersattes med 
nya. Ytterligare ytor längs Hedens södra kant togs då också i anspråk för parkering.  

Den något röriga stadsbilden som skapats under åren får med planförslaget en mer 
sammanhållen karaktär. Den sammanhängande och tätare lindallén ges i och med flytten 
några meter norrut mer utrymme och bättre växtförutsättning i syfte att återskapa gatans 
gröna inramning mot Heden och vidare längs med gatusträckan. Trädradens placering har 
även anpassats för att stödja de långa siktlinjerna längs med gatan, med Vasakyrkan som 
fond på en höjd i väster och Burgårdsparkens grönska i öster. Vidare tydliggörs och 
stärks de viktiga stråken och entréerna. Spårvägen anpassas i gatubeläggningen och den 
något breddade södra trottoaren får en sammanhållen gestaltning med smågatsten och 
gångbanehallar.  

Bedömning ur social dimension 
Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Barns bästa har bedömts och beaktats vid 
framtagande av planförslaget. Heden med dess blandande funktioner och förskolan samt 
övriga förskolor och skolor i närområdet är viktiga målpunkter för barn och ungdomar. 
Planförslaget bedöms få en positiv påverkan på flera sociala aspekter och på 
barnperspektivet. Fler, tydligare och tryggare stråk och kopplingar skapas i området och 
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mot omgivningen. Flera passager skapas över gatan och utformningen med spårväg i 
mitten och refuger ger bättre förutsättningar till att hålla bilarnas hastighet nere. De 
nytillkomna passagerna bidrar till att motverka den upplevda barriäreffekten som ju 
riskerar bli större när gatan breddas och spårvägen tillkommer.  

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. 

Den nya spårvägen avlastar och skapar en robusthet i spårvägsnätet vilket gagnar 
kollektivtrafikresenärerna i hela staden då påverkan på restiden vid störningar i högre 
grad kan undvikas.   

 

Bilagor 
1. Byggnadsnämndens handlingar, 2022-02-08 § 17 
2. Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande 2021-11-17 
3. Plankarta med bestämmelser 
4. Planbeskrivning 
5. Illustrationsritning 
6. Grundkarta 
7. Samrådsredogörelse 
8. Granskningsutlåtande 
9. Gestaltningsprogram 
10. Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys  
 

Samtliga handlingar i detaljplaneärendet finns tillgängliga i planpärm på 
stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. 

Handlingarna finns även möjliga att hämta från www.goteborg.se/planochbyggprojekt. 

  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Ärendet  
Byggnadsnämnden beslutade 2022-02-08 § 17 att föreslå kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom 
stadsdelarna Heden och Lorensberg upprättad den 22 juni 2021 och reviderad den 14 
december 2021 antas.  

Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige eftersom den är av allmänt intresse, 
medför större ekonomiska åtaganden för kommunen och berör särskilt känsliga miljöer. 

Beskrivning av ärendet 
Planens syfte, innehåll och utformning 
Planområdet omfattar en del av Engelbrektsgatan mellan Skånegatan i öst och Södra 
Vägen i väst, inom stadsdelarna Heden och Lorensberg i Göteborg. Syftet med planen är 
att möjliggöra byggnation av en ny spårväg i denna del av Engelbrektsgatan – kallat 
Engelbrektslänken. Med denna nya länk blir spårvägsnätet i centrala Göteborg mer robust 
och trafiken enklare att leda om vid tillfälliga stopp och vid längre planerade trafik-
omläggningar, till exempel vid renovering av kanalmurarna i Hamnkanalen. I dagsläget är 
det inte planerat att sträckan ska trafikeras med någon permanent spårvagnslinje eller att 
kompletteras med en ny hållplats.  

 
Illustrationen visar den föreslagna utformningen av berörd del av Engelbrektsgatan samt 
närmast angränsande ytor. Plangräns är markerad med svart punktstreckad linje. Skiss AL 
Studio/02landskap.  
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Den berörda delen av Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan breddas för 
att ge utrymme för en dubbelriktad spårväg. Spårvägen placeras i mitten av gatan med 
biltrafik på ömse sidor om spåret. En ny dubbelriktad cykelbana skapas längs med gatans 
norra sida som en del av det övergripande cykelvägnätet och förbättrar därmed 
framkomligheten för cyklister. Den föreslagna utformningen innebär även förbättrade 
stråk och kopplingar för gående och mer utrymme för stadsliv på ömse sidor om gatan.  

Planförslaget innebär en generell breddning av gatan för att ge plats till fler färdslag i 
gaturummet. Det innebär att nuvarande bilparkeringsyta vid södra Heden längs 
Engelbrektsgatan samt bilparkeringsplatser längs framför allt norra körbanan av gatan tas 
i anspråk. Totalt möjliggör planförslaget cirka 100 parkeringsplatser för bil. Förändringen 
innebär en minskning från nuläget om ca 185–195 platser. 

De viktigaste stadsbyggnads- och gestaltningsidéerna i förslaget är att ge stadsrummet en 
mer sammanhållen karaktär. Den sammanhängande och tätare lindallén syftar till att 
återskapa gatans forna rumslighet och gröna inramning mot Heden och vidare längs med 
gatusträckan. Träden ges mer utrymme och bättre växtförutsättning. Trädradens placering 
har även anpassats för att stödja de långa siktlinjerna längs med gatan, med Vasakyrkan 
som fond på en höjd i väster och Burgårdsparkens grönska i öster. Vidare tydliggörs och 
stärks de viktiga stråken och entréerna. Spårvägen anpassas i gatubeläggningen och den 
något breddade södra trottoaren får en sammanhållen gestaltning med smågatsten och 
gångbanehallar. 

 

Den föreslagna utformningen av Engelbrektsgatan, vy från sydväst. Skiss AL Studio/ 
02landskap.  
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Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-02-26. Planområdet ligger inom Centrala Göteborg – 
Innerstaden med inriktningen att, bland annat kollektivtrafik, gående och cyklande ska 
prioriteras och att de kulturhistoriska värdena ska värnas och hänsyn till dessa ska tas vid 
nybyggnation. 

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

Detaljplanen har upprättats enligt PBL. Planen har hanterats genom utökat planförfarande 
och ska antas av kommunfullmäktige. 

Samråd och granskning 
Sammanlagt 32 yttranden har kommit in under granskningstiden. Inkomna yttranden från 
boende berör i huvudsak parkering under och efter byggtid samt oro för buller, sättningar 
och vibrationer på grund av den nya spårvägen. Några motsätter sig spårvägsdragningen. 
Övriga yttranden berör främst förtydliganden i planbeskrivningen avseende skyfall och 
kompensationsåtgärder.   

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.   

Framförda synpunkter har till stor del kunnat beaktas genom mindre justeringar och 
förtydliganden i planbeskrivningen. Byggnadsnämnden har därmed bedömt att 
detaljplanen kan tillstyrkas.   

Kvarstående erinringar finns från boende och rör främst spårvägsdragningen. 

Byggnadsnämndens bedömning i sammandrag 
Byggnadsnämnden konstaterar att planen innebär avvägningar mellan olika intressen. Det 
handlar i första hand om de allmänna intressena hållbart resande och natur- och 
kulturmiljövärden samt riksintresset för kulturmiljövården. 

Den nya spårvägskopplingen innebär ett mer robust och flexibelt spårvägsnät och ger 
förutsättningar för att öka kapaciteten i kollektivtrafiken i Göteborgs centrala delar under 
de omfattande byggnationer som sker i staden.  

Sammantaget innebär planförslaget en omprioritering i gaturummet som ger 
förutsättningar för att nå stadens långsiktiga mål om ökat hållbart resande, inte minst på 
längre sikt. Planförslaget samt andra planerade ombyggnationer innebär att 
framkomligheten och tillgängligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik förbättras på 
bekostnad av bilisternas framkomlighet. Detta både genom att platser som tidigare 
tillägnats bilen nu ges till andra trafikslag, att vänstersvängsmöjligheter försvinner och att 
antalet parkeringsplatser minskar. På kortare sikt, innan Västlänken är klar, kan dock 
framkomligheten upplevas som sämre eftersom framkomligheten för bil minskar 
samtidigt som framkomligheten för övriga transportslag inte har hunnit förbättras i 
motsvarande grad.  

Planen bedöms inte bidra ytterligare till överskridande av miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid. Med rening av dagvattnet i skelettjordar (växtbäddar) kan planförslaget 
bidra till att recipienten Fattighusån uppnår god status. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Planområdet är bullerutsatt. Främsta källa är vägtrafiken. Genomförandet av planen 
bedöms medverka till en viss höjning av bullernivåer. För att klara riktvärden avseende 
de redan idag höga bullernivåerna inomhus kommer bullerreducerande åtgärder att 
tillämpas för de berörda bostäderna.  

Utifrån att planförslaget medger en breddning av gaturummet har förslaget en negativ 
påverkan på områdets kulturmiljö. Genom att ett fåtal stora träd behöver tas ned 
försvagas den historiska karaktären och den grönskande rumsligheten vid hotellet.  
Historiskt har Engelbrektsgatan varit ett intimt stadsrum som tydligt avgränsats av 
stenstadens stadsfront och en uppväxt allé längs med Hedens södra sida. Upplevelsen av 
det historiska stadsrummet har försvagats genom åren.  

Planförslaget innebär däremot även en viss positiv påverkan på kulturmiljön genom att 
stadsrummet får en mer sammanhållen karaktär. Den sammanhängande och tätare 
lindallén ges i och med flytten några meter norrut mer utrymme och bättre 
växtförutsättning i syfte att återskapa gatans gröna inramning mot Heden. Vidare 
tydliggörs och stärks de viktiga stråken och entréerna. Spårvägen anpassas i 
gatubeläggningen och den något breddade södra trottoaren får en sammanhållen 
gestaltning med smågatsten och gångbanehallar.  

Områdets naturvärden påverkas negativt eftersom flera större träd tas bort, framförallt i 
allé liksom en avenbok i parken vid hotellet och en oxel närmast korsningen med 
Skånegatan. Sammantaget kommer dock fler träd att planteras i området i och med 
planförslaget. Alléträden inom planområdet omfattas av det generella biotopskyddet. 
Dispens från biotopskyddet med villkorad kompensation har beslutats av Länsstyrelsen. 

Planförslaget får en positiv påverkan på flera sociala aspekter och på 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 bilarnas hastigheter nere.   

Stadsledningskontorets bedömning 
Detaljplanen föreslås att antas av kommunfullmäktige eftersom den är av allmänt 
intresse, medför större ekonomiska åtaganden för staden och berör särskilt känsliga 
miljöer. 

Planförslaget överensstämmer med såväl stadens gällande som den kommande 
översiktsplanen. Större delen av planområdet omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövården Göteborgs innerstad, delområde Stenstaden med mera. Delar av 
planområdet omfattas även av kommunens bevarandeprogram från 1999.  

Planen innebär att man behöver göra avvägningar mellan olika intressen. Det handlar i 
första hand om de allmänna intressena hållbart resande och natur- och kulturmiljövärden 
samt om riksintresset för kulturmiljövården. 

Stadsledningskontoret instämmer i byggnadsnämndens bedömning att den nya 
spårvägskopplingen är en viktig utbyggnad för att främja ett mer robust och flexibelt 
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spårvägsnät. Inte minst kan detta behövas under flera år när kanalmurarna i Hamnkanalen 
ska repareras. 

Sammantaget innebär planförslaget en omprioritering av Engelbrektsgatans gaturum. 
Framkomligheten och tillgängligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik förbättras. 
Även om detta sker på bekostnad av bilisternas framkomlighet är detta i enlighet med 
stadens långsiktiga mål om ökat hållbart resande, inte minst på längre sikt. 

På kortare sikt, innan Västlänken är klar, kan dock tillgängligheten till de regionala 
besöksmålen i närheten upplevas som sämre, eftersom framkomligheten och 
parkeringsmöjligheterna för bil minskar samtidigt som framkomligheten för övriga 
transportslag inte har hunnit förbättras i motsvarande grad.  

Principerna för Engelbrektslänken behandlades i Göteborgs kommunfullmäktige i 
samband med frågan om beslut om genomförande, 2020-06-16 § 9. Då pekades på att 
tidsplanen gällande färdigställande av Engelbrektslänken är pressad med anledning av att 
en förutsättning för finansiering via Stadsmiljöavtal är att Engelbrektslänken är 
färdigställd senast år 2022. Detta villkor har omförhandlats med Trafikverket och nu 
gäller att länken ska vara färdig senast 2025. 

Stadsledningskontoret konstaterar att stadens ekonomiska åtagande har säkerställts 
genom genomförandebeslut avseende stadens del av exploateringen i kommunfullmäktige 
samtidigt som trafiknämnden fattat beslut om att prioritera de investeringsåtgärder som 
åligger trafiknämnden. Därmed är det stadsledningskontorets bedömning att det finns 
tillräckliga beslut avseende stadens ekonomiska åtagande för att kunna anta detaljplanen. 

 

 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Tillstyrkande av detaljplan för spårväg i 
Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och 
Skånegatan inom stadsdelarna Heden och 
Lorensberg 
§ 17, 0233/19 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra 
Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg upprättad 
den 22 juni 2021 och reviderad den 14 december 2021.  
 

2. Översända förslag till detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra 
Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg upprättad 
den 22 juni 2021 och reviderad den 14 december 2021 till 
kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

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

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-17, med bilagor.  

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar avslag till tjänsteförslaget.  

Ann Catrine Fogelgren (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Jäv  
Ordförande 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 avslå yrkande från Martin Wannholt (D) och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 



 

 

Byggnadsnämnden 
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Protokollsanteckning   
Martin Wannholt (D) meddelar att han ska inkomma med en protokollsanteckning. Vid 
justeringen av protokollet har ingen protokollsanteckning inkommit 

 

Dag för justering 
2022-02-22 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Sofie Wäremalm 

 

 

  

  

  



 

Stadsbyggnadskontoret 
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Tillstyrkande av detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan 
mellan Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna 
Heden och Lorensberg  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra 
Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg upprättad den 
22 juni 2021 och reviderad den 14 december 2021.  
 

2. Översända förslag till detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra 
Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg upprättad den 
22 juni 2021 och reviderad den 14 december 2021 till kommunfullmäktige för 
beslut om antagande.  

Sammanfattning 
Planområdet omfattar en del av Engelbrektsgatan mellan Skånegatan i öst och Södra 
Vägen i väst. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny spårväg längs med 
gatan - Engelbrektslänken. Med denna nya länk blir spårvägsnätet i centrala Göteborg 
mer robust och trafiken enklare att leda om vid tillfälliga stopp och längre planerade 
trafikomläggningar, så som vid renovering av kanalmurarna.  

Planförslaget innebär att den berörda delen av Engelbrektsgatan breddas för att ge 
utrymme för en dubbelriktad spårväg i mitten av gatan med biltrafik på ömse sidor om 
spåret. Även en ny dubbelriktad cykelbana möjliggörs längs med gatans norra sida. Den 
föreslagna utformningen innebär även förbättrade stråk och kopplingar för gående och 
mer utrymme för stadsliv på ömse sidor om gatan.  

Planen syftar också till att säkerställa stadsbyggnadskvaliteter och kulturmiljövärden. En 
sammanhängande allé intill Heden och vidare längs med gatan ger förutsättningar för att 
återskapa gatans forna rumslighet och bidrar med gröna kvaliteter. Stadsrummet får en 
mer sammanhållen karaktär och gestaltning värdig kulturmiljösammanhanget. 

Synpunkterna under granskning från boende berör i huvudsak parkering under och efter 
byggtid samt oro för buller, sättningar och vibrationer på grund av den nya spårvägen. 
Några motsätter sig spårvägsdragningen. Övriga yttranden berör främst förtydliganden i 
planbeskrivningen avseende skyfall och kompensationsåtgärder.  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-11-17 
Byggnadsnämnden 2022-02-08 
Diarienummer 0233/19 
 

Handläggare 
Sandra Trzil 
Telefon: 031-368 15 51 
E-post: sandra.trzil@sbk.goteborg.se  
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Framförda synpunkter har till stor del kunnat beaktas genom mindre justeringar och 
förtydliganden i planbeskrivningen. Kontoret har därmed bedömt att detaljplanen kan 
antas.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  

Projektbudget för utbyggnad av den nya spårvägen samt de medföljande åtgärderna är 
fastställd av kommunfullmäktige, 2020-06-16 § 9 0697/20, i samband med ett 
genomförandebeslut för projekt Engelbrektslänken – ny spårvägslänk.  

Enligt detta beslut och uppgifter från trafikkontoret finns en projektbudget om 210 
miljoner kronor samt en utanpåliggande riskreserv om 50 miljoner kronor i 2019 års 
prisnivå. Kostnaderna bedöms efter framtagen genomförandestudie inrymmas inom 
projektbudgeten. Engelbrektslänken – ny spårvägslänk finns med som ett namngivet 
projekt i trafiknämndens investeringsplan 2021–2025 (version 2021).  

Trafikverket medfinansierar spårvägslänkens produktionsutgifter med maximalt 88,5 
miljoner kronor genom Stadsmiljöavtalet i Nationell plan för transportsystemet 2018–
2029. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen delar, i enlighet med 
Medfinansierings- och genomförandeavtal för Engelbrektslänken – Skånegatan och Södra 
Vägen, lika på resterande utgifter för spårvägslänken, genom att ianspråkta medel från 
den så kallade 600-potten.  

Kostnader för drift- och underhåll av anläggningarna är beräknade till 3,4 miljoner kronor 
per år, varav 2,6 miljoner kronor per år är relaterade till spårbanan. Drift- och 
underhållskostnader kopplade till spårbanan finansieras genom banavgiften av Västra 
Götalandsregionen. Trafiknämnden har redan i dag kostnader för att drifta och underhålla 
Engelbrektsgatan. Till följd av den nya cykelbanan och mer komplicerade 
signalkorsningar beräknas trafiknämnden belastas med ökade drift- och 
underhållskostnader om 0,2 miljoner kronor per år. 

Fastighetsnämnden får minskade intäkter på grund av att antalet parkeringsplatser som 
arrenderas ut till Göteborgs Stads Parkering AB blir färre.  

Park- och naturnämnden kan få ökade kostnader för skötsel och underhåll av träden längs 
med Engelbrektsgatan. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Detaljplanen bedöms inte ha någon direkt påverkan på de flesta av miljömålen, men en 
viss positiv påverkan på några. 

För miljömålen begränsad klimatpåverkan och frisk luft bedöms planförslaget ha en 
positiv påverkan. Ett mer robust spårvägsnät innebär en ökad benägenhet att resa med 
kollektivtrafik och att bilberoendet minskar. Detta är positivt sett till miljömålet 
begränsad klimatpåverkan, som bland annat handlar om minskade utsläpp av 
växthusgaser. Utökad, tillförlitlig kollektivtrafik kan även bidra till att antalet resor med 
fossildrivna fordon minskar till förmån för resor med spårvagn. Det innebär bättre 
förutsättningar att nå miljömålet frisk luft.  
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För miljömålet giftfri miljö bedöms planförslaget ha en positiv påverkan. Föroreningar 
som finns inom planområdet kommer att behöva tas om hand vilket minskar förekomsten 
av föroreningar i marken.  

För miljömålen bara naturlig försurning och ingen övergödning bedöms planförslaget 
kunna ha en viss positiv påverkan, om fler väljer att åka kollektivt istället för att köra bil 
eller annat fordon, då en minskning av fordonstrafik innebär en minskning av kväve samt 
försurande ämnen till omgivningen.   

Även för miljömålet god bebyggd miljö bedöms planförslaget ha en positiv påverkan. 
Den nya spårvägen skapar goda förutsättningar för ett mer hållbart resande inom 
Göteborgs Stad. Dessutom påverkas områdets stadsbildskvaliteter och även 
kulturmiljövärden positivt genom att ett helhetsgrepp tas om stadsrummets utformning 
och bättre förutsättningar för stadslivet skapas. 

Områdets naturvärden påverkas negativt eftersom flera större träd tas bort framförallt i 
allén, en avenbok i parken vid hotellet och en oxel närmast korsningen med Skånegatan. 
Sammantaget kommer dock fler träd att planteras i området som en följd av planförslaget. 
Alléträden inom planområdet omfattas av det generella biotopskyddet. Dispens från 
biotopskyddet med villkorad kompensation har beslutats av Länsstyrelsen. 

Planen bedöms inte bidra ytterligare till överskridande av miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid. Med rening av dagvattnet i skelettjordar kan planförslaget bidra till att 
recipienten Fattighusån uppnår god kemisk status. 

Planområdet är bullerutsatt. Främsta källa är vägtrafiken. Genomförandet av planen 
bedöms medverka till en viss höjning av bullernivåer. För att klara riktvärden avseende 
de redan idag höga bullernivåerna inomhus kommer bullerreducerande åtgärder att 
tillämpas för de berörda bostäderna vid planens genomförande.   

Utifrån att planförslaget medger en breddning av gaturummet har förslaget en negativ 
påverkan på områdets kulturmiljö. Genom att ett fåtal stora träd behöver tas ned 
försvagas den historiska karaktären och den grönskande rumsligheten vid hotellet.  
Historiskt har Engelbrektsgatan varit ett intimt stadsrum som tydligt avgränsats av 
stenstadens stadsfront och en uppväxt allé längs med Hedens södra sida. En negativ 
påverkan på kulturmiljön har dock skett succesivt sedan 60-talet då biltrafiken tog i 
anspråk delar av de breda trottoarerna och delar av Heden kom att upplåtas för 
parkeringsytor. Upplevelsen av det historiska stadsrummet har ytterligare försvagats 
sedan början på 2010-talet när majoriteten av de gamla lindarna togs ned och ersattes med 
nya och ytterligare ytor längs Hedens södra kant togs i anspråk för parkering.  

Planförslaget innebär däremot även en viss positiv påverkan på kulturmiljön genom att 
stadsrummet får en mer sammanhållen karaktär. Den sammanhängande och tätare 
lindallén ges i och med flytten några meter norrut mer utrymme och bättre 
växtförutsättning i syfte att återskapa gatans gröna inramning mot Heden och vidare längs 
med gatusträckan. Trädradens placering har även anpassats för att stödja de långa 
siktlinjerna längs med gatan, med Vasakyrkan som fond på en höjd i väster och 
Burgårdsparkens grönska i öster. Vidare tydliggörs och stärks de viktiga stråken och 
entréerna. Spårvägen anpassas i gatubeläggningen och den något breddade södra 
trottoaren får en sammanhållen gestaltning med smågatsten och gångbanehallar.  
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Bedömning ur social dimension 
Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Barns bästa har bedömts och beaktats vid 
framtagande av planförslaget. Heden med dess blandande funktioner och förskolan samt 
övriga förskolor och skolor i närområdet är viktiga målpunkter för barn och ungdomar. 
Planförslaget får en positiv påverkan på flera sociala aspekter och barnperspektivet. Fler, 
tydligare och tryggare stråk och kopplingar skapas i området och mot omgivningen. Flera 
passager skapas över gatan och utformningen med spårväg i mitten och refuger ger bättre 
förutsättningar till att hålla hastigheterna nere. De nytillkomna passagerna bidrar till att 
motverka den upplevda barriäreffekten som riskerar bli större när gatan breddas och 
spårvägen tillkommer. 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. 

Den nya spårvägen avlastar och skapar en robusthet i spårvägsnätet vilket gagnar 
kollektivtrafikresenärerna i hela staden då påverkan på restiden vid störningar i högre 
grad kan undvikas.   

Bilagor 
Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser 
2. Planbeskrivning 

Övriga handlingar 
3. Illustrationsritning 
4. Grundkarta 
5. Samrådsredogörelse  
6. Granskningsutlåtande 
7. Gestaltningsprogram 
8. Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys  
9. Fastighetsförteckning (publiceras ej på internet) 
10. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  
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Ärendet  
Förslag till beslut i byggnadsnämnden är att tillstyrka förslaget till detaljplan för spårväg i 
Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och 
Lorensberg samt översända det till kommunfullmäktige för beslut om antagandebeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Planförslaget 
Planområdet omfattar en del av Engelbrektsgatan mellan Skånegatan i öst och Södra 
Vägen i väst, inom stadsdelarna Heden och Lorensberg i Göteborg. Syftet med planen är 
att möjliggöra byggnation av en ny spårväg i denna del av Engelbrektsgatan – 
Engelbrektslänken. Med denna nya länk blir spårvägsnätet i centrala Göteborg mer robust 
och trafiken enklare att leda om vid tillfälliga stopp och längre planerade 
trafikomläggningar, så som vid renovering av kanalmurarna. I dagsläget är det inte 
planerat att sträckan ska trafikeras med någon permanent spårvagnslinje eller 
kompletteras med en ny hållplats. Planen syftar också till att säkerställa 
stadsbyggnadskvaliteter och kulturmiljövärden.  

Planförslaget innebär att den berörda delen av Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och 
Skånegatan breddas för att ge utrymme för en dubbelriktad spårväg. Spårvägen placeras i 
mitten av gatan med biltrafik på ömse sidor om spåret. Även en ny dubbelriktad 
cykelbana möjliggörs längs med gatans norra sida som en del av det övergripande 
cykelvägnätet i syfte att förbättra framkomligheten för cyklister. Den föreslagna 
utformningen innebär även förbättrade stråk och kopplingar för gående och mer utrymme 
för stadsliv på ömse sidor om gatan.  

De viktigaste stadsbyggnads- och gestaltningsidéerna i förslaget är att ge stadsrummet en 
mer sammanhållen karaktär. Den sammanhängande och tätare lindallén syftar till att 
återskapa gatans forna rumslighet och gröna inramning mot Heden och vidare längs med 
gatusträckan. Träden ges mer utrymme och bättre växtförutsättning och bidrar med gröna 
kvaliteter. Trädradens placering har även anpassats för att stödja de långa siktlinjerna 
längs med gatan, med Vasakyrkan som fond på en höjd i väster och Burgårdsparkens 
grönska i öster. Vidare tydliggörs och stärks de viktiga stråken och entréerna. Spårvägen 
anpassas i gatubeläggningen och den något breddade södra trottoaren får en 
sammanhållen gestaltning med smågatsten och gångbanehallar. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-02-26. Planområdet ligger inom Centrala Göteborg – 
Innerstaden med inriktningen om att, bland annat kollektivtrafik, gående och cyklande 
ska prioriteras och att de kulturhistoriska värdena ska värnas och hänsyn till dessa ska tas 
vid nybyggnation. 

För området gäller fyra stadsplaner och en detaljplan:  

• stadsplan akt 1480K-II-2352, från 1940, anger allmän plats gata och torg 
• stadsplan akt 1480K-II-3152, från 1965, anger allmän plats gata och park 

plantering mm 
• stadsplan akt 1480K-II-3195, från 1967, anger allmän plats gata mm 
• stadsplan akt 1480K-II-3578, från 1982, anger allmän plats gata och park 

plantering mm 
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• detaljplan akt 1480K-II-4483, från 2002, anger park, lokalgata och huvudgata. 

Genomförandetiden för samtliga planer har gått ut. 

Detaljplanen innebär att lovplikten ändras genom att marklov krävs även för fällning av 
träd betecknade med planbestämmelse träd1.   

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

Bakgrund och förändringar efter granskning 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-06-22 att låta granska detaljplan för spårväg i 
Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan. Granskning har hållits under 
tiden 2021-07-07 – 2021-08-25. Förslaget till detaljplan har under granskningstiden 
funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 
Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram. 

Planförslaget har inte ändrats efter granskningen. Ändringar i handlingarna är av 
redaktionell art samt rör förtydliganden i planbeskrivningen avseende skyfall och 
kompensationsåtgärder.  

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 är av allmänt intresse, 
medför större ekonomiska åtaganden för kommunen och berör särskilt känsliga miljöer. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2019-09-24 att ge ett positivt planbesked med planstart år 2019 

2019-09-24 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan med standardförfarande 

2019-09-24 att genomföra samråd om detaljplanen 

2021-06-22 att låta granska detaljplanen 

Miljöpåverkan 
Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 §. Kontoret finner att 
detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
redogörelse för vad som talar för och emot betydande miljöpåverkan finns i 
planbeskrivningen sid 61. Detaljplanen ska inte miljöbedömas.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Avvägningar har gjorts mellan olika intressen. Det handlar i första hand om de allmänna 
intressena hållbart resande och natur- och kulturmiljövärden, samt riksintresset för 
kulturmiljövården. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Den nya spårvägskopplingen innebär ett mer robust och flexibelt spårvägsnät och ger 
förutsättningar för att öka kapaciteten i kollektivtrafiken i Göteborgs centrala delar under 
de omfattande byggnationer som sker i staden.  

Sammantaget innebär planförslaget en omprioritering i gaturummet som ger 
förutsättningar för att nå stadens långsiktiga mål om ökat hållbart resande, inte minst på 
längre sikt. Planförslaget samt andra planerade ombyggnationer innebär att 
framkomligheten och tillgängligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik förbättras på 
bekostnad av bilisternas framkomlighet. Detta både genom att platser som tidigare 
tillägnats bilen nu ges till andra trafikslag, att vänstersvängsmöjligheter försvinner och 
antalet parkeringsplatser minskar. På kortare sikt, innan Västlänken är klar, kan dock 
framkomligheten upplevas som sämre eftersom framkomligheten för bil minskar 
samtidigt som framkomligheten för övriga transportslag inte har hunnit förbättras i 
motsvarande grad.  

Planen bedöms inte bidra ytterligare till överskridande av miljökvalitetsnormer för 
kvävedioxid. Med rening av dagvattnet i skelettjordar (växtbäddar) kan planförslaget 
bidra till att recipienten Fattighusån uppnår god status. 

Planområdet är bullerutsatt. Främsta källa är vägtrafiken. Genomförandet av planen 
bedöms medverka till en viss höjning av bullernivåer. För att klara riktvärden avseende 
de redan idag höga bullernivåerna inomhus kommer bullerreducerande åtgärder att 
tillämpas för de berörda bostäderna vid planens genomförande.   

Utifrån att planförslaget medger en breddning av gaturummet har förslaget en negativ 
påverkan på områdets kulturmiljö. Genom att ett fåtal stora träd behöver tas ned 
försvagas den historiska karaktären och den grönskande rumsligheten vid hotellet.  
Historiskt har Engelbrektsgatan varit ett intimt stadsrum som tydligt avgränsats av 
stenstadens stadsfront och en uppväxt allé längs med Hedens södra sida. Upplevelsen av 
det historiska stadsrummet har försvagats genom åren.  

Planförslaget innebär däremot även en viss positiv påverkan på kulturmiljön genom att 
stadsrummet får en mer sammanhållen karaktär. Den sammanhängande och tätare 
lindallén ges i och med flytten några meter norrut mer utrymme och bättre 
växtförutsättning i syfte att återskapa gatans gröna inramning mot Heden. Vidare 
tydliggörs och stärks de viktiga stråken och entréerna. Spårvägen anpassas i 
gatubeläggningen och den något breddade södra trottoaren får en sammanhållen 
gestaltning med smågatsten och gångbanehallar.  

Områdets naturvärden påverkas negativt eftersom flera större träd tas bort framförallt i 
allén, en avenbok i parken vid hotellet och en oxel närmast korsningen med Skånegatan. 
Sammantaget kommer dock fler träd att planteras i området i och med planförslaget. 
Alléträden inom planområdet omfattas av det generella biotopskyddet. Dispens från 
biotopskyddet med villkorad kompensation har beslutats av Länsstyrelsen. 

Planområdet berörs av Förslag till Göteborgs utvidgade innerstad baserat på en historisk 
stadsplaneanalys, dnr 0120/16, framtaget 2016–2018 på uppdrag av byggnadsnämnden 
och fastighetsnämnden. Kontoret bedömer att planförslaget är väl avvägt med hänsyn till 
planens syfte, platsens förutsättningar och tidigare beslut avseende den nya 
spårvägsdragningen. Det innebär dock en annan inriktning än historisk stadsplaneanalys 
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där nya kollektivtrafiksstråk föreslås över Heden i förlängningen på Vasagatan samt i 
Berzeliigatan. 

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. 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.   

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under granskning från boende berör i 
huvudsak parkering under och efter byggtid samt oro för buller, sättningar och vibrationer 
på grund av den nya spårvägen. Några motsätter sig spårvägsdragningen. Övriga 
yttranden berör främst förtydliganden i planbeskrivningen avseende skyfall och 
kompensationsåtgärder. Synpunkterna föranleder inte ändrade avvägningar eller 
ställningstaganden.  

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar är av redaktionell art och att detaljplanen kan 
antas med föreslagna förtydliganden i planbeskrivningen avseende skyfall och 
kompensationsåtgärder.  
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Planprocessen 
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Samrådet syftar till att samla in information, 
önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. 
Vid granskningen är planförslaget färdigställt. För att vara säker på att senare ha rätt att 
överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under 
granskningstiden.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i 
demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera 
detaljerat i program.  

 

Planinformation 
Planarbetet startade 2019-09-24. 

Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande.  

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar och utredningar samt kartor 
finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan 
Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna 
Heden och Lorensberg 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 

Övriga handlingar 

• Illustrationsritning 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 
• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 
• Gestaltningsprogram, AL Studio/02landskap, 2020-11-20 
• Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, AL Studio, 2020-11-20 

Utredningar  
Buller 

• Trafikbullerutredning Engelbrektslänken GFS, Norconsult, 2021-04-27  

mailto:sandra.trzil@sbk.goteborg.se
mailto:ida.lundskog@fastighet.goteborg.se
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• Bullerutredning – Inomhusvärden med bilaga, Engelbrektslänken GFS, Norconsult 
2021-04-28 

Stomljud och vibrationer 

• Vibrationsutredning Engelbrektslänken GFS, Norconsult, 2019-06-24 

Dagvatten och klimat 

• Dagvatten- och skyfallsutredning, Kretslopp och vatten/Sweco, 2021-05-26  

Geoteknik, markmiljö, radon 

• PM Geoteknik och hydrogeologi Engelbrektslänken GFS, Norconsult, 2019-11-07 
• PM Hydrogeologi Engelbrektslänken GFS, Norconsult, 2020-11-11 
• Grundvattenprovtagning Engelbrektslänken GFS, Norconsult, 2020-08-18  

Kulturmiljö 

• Kulturmiljöutredning, WSP, 2020-09-23 
• Konsekvensbedömning av påverkan på kulturmiljövärden, WSP, 2020-11-13 

Luftmiljö  

• Platsbedömning luft, Göteborgs Stad, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen, 
2020-10-21 

Naturmiljö 

• Naturvärdesinventering, Pro natura, april 2020 
• PM Landskap Engelbrektslänken GFS, Norconsult, 2020-02-18  

Risker 
• Riskbedömning (för spårsäkerhet) Engelbrektsgatan GFS, Göteborgs Stad, 

trafikkontoret, augusti 2019 

Trafik och parkering  

• Mobilitets- och parkeringsutredning, Trivector, 2020-11-06 
• PM Trafikanalys Engelbrektslänken GFS, Ramböll, 2019-10-23 

 

 

 

 

 

 

 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för spårväg i 
Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom 
stadsdelarna Heden och Lorensberg 

 5 (66) 

Dnr  0233/19 PLANBESKRIVNING  
   

Innehållsförteckning 
DETALJPLAN FÖR SPÅRVÄG I ENGELBREKTSGATAN MELLAN SÖDRA VÄGEN 
OCH SKÅNEGATAN INOM STADSDELARNA HEDEN OCH LORENSBERG ________ 1 

Planprocessen ____________________________________________________________ 2 
Planinformation __________________________________________________________ 2 

PLANBESKRIVNING _________________________________________________________ 3 
DETALJPLANEN OMFATTAR FÖLJANDE HANDLINGAR: _________________________________ 3 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING ______________________________________________________ 5 

SAMMANFATTNING _________________________________________________________ 6 
Planens syfte och förutsättningar _____________________________________________ 6 
Planens innebörd och genomförande __________________________________________ 7 
Överväganden och konsekvenser _____________________________________________ 8 
Överensstämmelse med översiktsplanen ________________________________________ 9 

PLANENS SYFTE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR _________________________________________ 10 
Syfte___________________________________________________________________ 10 
Läge, areal och markägoförhållanden ________________________________________ 10 
Planförhållanden och tidigare ställningstaganden _______________________________ 11 
Mark, vegetation och fauna ________________________________________________ 13 
Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse __________________________ 18 
Sociala förutsättningar ____________________________________________________ 23 
Trafik, kollektivtrafik, parkering och tillgänglighet ______________________________ 26 
Service _________________________________________________________________ 29 
Teknisk försörjning _______________________________________________________ 29 
Risk och störningar _______________________________________________________ 30 

DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH GENOMFÖRANDE __________________________________ 34 
Stadsmiljö och kulturmiljö _________________________________________________ 36 
Trafik, kollektivtrafik, parkering och tillgänglighet ______________________________ 39 
Service _________________________________________________________________ 45 
Friytor och naturmiljö ____________________________________________________ 45 
Sociala aspekter och åtgärder ______________________________________________ 46 
Teknisk försörjning _______________________________________________________ 47 
Övriga åtgärder _________________________________________________________ 50 
Fastighetsindelning _______________________________________________________ 56 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning ______________________________________ 56 
Fastighetsrättsliga frågor __________________________________________________ 56 
Avtal __________________________________________________________________ 57 
Dispenser och tillstånd ____________________________________________________ 57 
Tidplan ________________________________________________________________ 58 
Genomförandetid ________________________________________________________ 58 

ÖVERVÄGANDEN OCH KONSEKVENSER ___________________________________________ 59 
Nollalternativet __________________________________________________________ 60 
Sociala konsekvenser och barnperspektiv ______________________________________ 60 
Miljökonsekvenser _______________________________________________________ 61 
Ekonomiska konsekvenser av detaljplanen _____________________________________ 65 

ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN _____________________________________ 66 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för spårväg i 
Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom 
stadsdelarna Heden och Lorensberg 

 6 (66) 

Dnr  0233/19 PLANBESKRIVNING  
   

Sammanfattning 

Planens 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 längre planerade trafikomläggningar, så som vid renovering av 
kanalmurarna. I dagsläget är det inte planerat att sträckan ska trafikeras med någon 
permanent spårvagnslinje eller kompletteras med en ny hållplats. 

Planen syftar också till att säkerställa stadsbyggnadskvaliteter och kulturmiljövärden. 
Bättre kopplingar, gångstråk och en ny cykelbana planeras längs med gatan. En 
sammanhängande allé intill Heden och vidare längs med gatan syftar till att återskapa 
gatans forna rumslighet och bidra med gröna kvaliteter.  

Planområdet omfattar en del av Engelbrektsgatan mellan Skånegatan i öst och Södra 
Vägen i väst, inom stadsdelarna Heden och Lorensberg i Göteborg. Planområdet är cirka 
2,3 hektar och ägs av Göteborgs Stad. 

Den berörda delen av Engelbrektsgatan sett västerifrån i vybild från 2020.  

En större del av planområdet, framförallt vid Heden, har stora kulturhistoriska värden och 
ingår i både stadens bevarandeprogram och riksintresse för kulturmiljövården. Den 
berörda delen av Engelbrektsgatan består av stadsrum med olika karaktärer och bär på 
berättelser om stadens historiska utveckling, allt från den befästa staden, 1866-års 
stadsplan för stadens utvidgning till den moderna samt idrotts och evenemangsstaden.  

Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger 
bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. 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.  

Trädalléer inom planområdet omfattas av ett generellt biotopskydd enligt Miljöbalken 7 
kapitlet 11§.  
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Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900) med utökat planförfarande.  

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. 

Planens innebörd och genomförande 

Illustrationen visar den föreslagna utformningen av berörd del av Engelbrektsgatan samt 
närmast angränsande ytor. Plangräns är markerad med svart punktstreckad linje. Skiss 
AL Studio/02landskap. 

Planförslaget innebär att den berörda delen av Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och 
Skånegatan breddas för att ge utrymme för en dubbelriktad spårväg. Spårvägen placeras i 
mitten av gatan med biltrafik på ömse sidor om spåret. Även en ny dubbelriktad 
cykelbana möjliggörs längs med gatans norra sida som en del av det övergripande 
cykelvägnätet i syfte att förbättra framkomligheten för cyklister. Den föreslagna 
utformningen innebär även förbättrade stråk och kopplingar för gående och mer utrymme 
för stadsliv på ömse sidor om gatan.  

När gatan breddas för att rymma den nya spårvägen behöver den befintliga lindallén som 
löper längs med gatans norra sida flyttas några meter norrut. Genom bättre växtbäddar 
och fler träd ges förutsättningar att återskapa den sammanhängande tätare trädraden som 
funnits längs med Hedens södra kant från 1910-talet till 2010-talet. 
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Planen möjliggör utbyggnad av ett nytt teknikhus intill den befintliga 
transformatorstationen norr om gatan. Vidare möjliggörs flytt av den befintliga 
återvinningsstationen till ett nytt läge vid parkeringen norr om gatan. 

Gatan inom planområdet behåller huvudsakligen sin nuvarande markanvändning med 
spår som tillägg, men breddas på grund av de nya funktionerna och dess utformning. I 
korsningarna med Södra Vägen och Skånegatan kopplas det nya spåret ihop med de 
befintliga spåren.  

Eftersom större delen av planområdet omfattas av riksintresset för kulturmiljövård införs 
ett fåtal bestämmelser som syftar till att stärka vissa av de för kulturmiljön viktiga 
egenskaperna.  

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. 

Den föreslagna utformningen av Engelbrektsgatan, vy mot sydväst. Skiss AL Studio/ 
02landskap. 

Överväganden och konsekvenser 
Avvägningar har gjorts mellan olika intressen. Det handlar i första hand om de allmänna 
intressena hållbart resande och natur- och kulturmiljövärden, samt riksintresset för 
kulturmiljövården. 

Den nya spårvägskopplingen innebär ett mer robust och flexibelt spårvägsnät och ger 
förutsättningar för att öka kapaciteten i kollektivtrafiken i Göteborgs centrala delar under 
de omfattande byggnationer som sker i staden.  
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Sammantaget innebär planförslaget en omprioritering i gaturummet som ger 
förutsättningar för att nå stadens långsiktiga mål om ökat hållbart resande, inte minst på 
längre sikt. Planförslaget samt andra planerade ombyggnationer innebär att 
framkomligheten och tillgängligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik förbättras på 
bekostnad av bilisternas framkomlighet. Detta både genom att platser som tidigare 
tillägnats bilen nu ges till andra trafikslag, att vänstersvängsmöjligheter försvinner och 
antalet parkeringsplatser minskar. På kortare sikt, innan Västlänken är klar, kan dock 
framkomligheten upplevas som sämre eftersom framkomligheten för bil minskar 
samtidigt som framkomligheten för övriga transportslag inte har hunnit förbättras i 
motsvarande grad.  

Utifrån att planförslaget medger en breddning av gaturummet har förslaget en negativ 
påverkan på områdets kulturmiljö. Genom att ett fåtal stora träd behöver tas ned 
försvagas den historiska karaktären och den grönskande rumsligheten vid hotellet.  
Historiskt har Engelbrektsgatan varit ett intimt stadsrum som tydligt avgränsats av 
stenstadens stadsfront och en uppväxt allé längs med Hedens södra sida. En negativ 
påverkan på kulturmiljön har dock skett succesivt sedan 60-talet då biltrafiken tog i 
anspråk delar av de breda trottoarerna och delar av Heden kom att upplåtas för 
parkeringsytor. Upplevelsen av det historiska stadsrummet har ytterligare försvagats 
sedan början på 2010-talet när majoriteten av de gamla lindarna togs ned och ersattes med 
nya och ytterligare ytor längs Hedens södra kant togs i anspråk för parkering.  

Planförslaget innebär däremot även en viss positiv påverkan på kulturmiljön genom att 
stadsrummet får en mer sammanhållen karaktär. Den sammanhängande och tätare 
lindallén ges i och med flytten några meter norrut mer utrymme och bättre 
växtförutsättning i syfte att återskapa gatans gröna inramning mot Heden och vidare längs 
med gatusträckan. Trädradens placering har även anpassats för att stödja de långa 
siktlinjerna längs med gatan, med Vasakyrkan som fond på en höjd i väster och 
Burgårdsparkens grönska i öster. Vidare tydliggörs och stärks de viktiga stråken och 
entréerna. Spårvägen anpassas i gatubeläggningen och den något breddade södra 
trottoaren får en sammanhållen gestaltning med smågatsten och gångbanehallar.  

Områdets naturvärden påverkas negativt eftersom flera större träd tas bort framförallt i 
allén, en avenbok i parken vid hotellet och en oxel närmast korsningen med Skånegatan. 
Sammantaget kommer dock fler träd att planteras i området i som en följd av 
planförslaget. Alléträden inom planområdet omfattas av det generella biotopskyddet. 
Dispens från biotopskyddet med villkorad kompensation har beslutats av Länsstyrelsen. 

Planförslaget får en positiv påverkan på flera sociala aspekter och barnperspektivet, då 
tydligare och tryggare 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.   

Överensstämmelse med översiktsplanen 
Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan.  
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Planens syfte och förutsättningar 
Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny spårväg i Engelbrektsgatan 
mellan Södra Vägen och Skånegatan.  

Planen syftar också till att säkerställa stadsbyggnadskvaliteter och kulturmiljövärden. 
Bättre kopplingar, gångstråk och en ny cykelbana planeras längs med gatan. En 
sammanhängande allé intill Heden och vidare längs med gatan syftar till att återskapa 
gatans forna rumslighet och bidra med gröna kvaliteter.  

Genom att bygga en ny spårvägslänk utmed Engelbrektsgatan – Engelbrektslänken – blir 
spårvägsnätet i centrala Göteborg mer robust och flexibelt. Det kommer att bli enklare att 
leda om spårvagnstrafiken vid ett oförutsett stopp som till exempel en olycka eller vid 
genomförandet av flera framtida projekt i Göteborg, bland annat ombyggnad av 
Drottningtorget, byggnation av Alléstråket och renovering av kanalmurarna. I dagsläget 
är det inte planerat att sträckan ska trafikeras med någon permanent spårvagnslinje eller 
kompletteras med en ny hållplats. 

Läge, areal och markägoförhållanden 
Planområdet är beläget i Engelbrektsgatan mellan Skånegatan i öst och Södra Vägen i 
väst, inom stadsdelarna Heden och Lorensberg i Göteborg. I norr ansluter planområde till 
Heden och bostadskvarteret Öster om Heden. I söder angränsar området till stenstadens 
kvarter samt kvarteret Opalen öster om Sten Sturegatan.  

Översiktskarta; planområdet längs med en del av Engelbrektsgatan är avgränsat i rött. 
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Planområdet omfattar cirka 2,3 hektar och ägs av Göteborgs Stad. 

Det aktuella förslaget sträcker sig över fem olika fastigheter (Heden 705:1, 705:7, 705:22, 
705:24 och 706:10), samtliga fastigheter ägs av Göteborgs kommun. Fastigheten Heden 
24:11 ägs av Göteborgs kommun men är upplåten med tomträtt till en privat aktör.  

Parkeringen på de kommunala fastigheterna Heden 705:1 och Heden 705:24 arrenderas 
av Göteborgs Stads Parkering AB som i sin tur upplåter del av ytan till hotell Liseberg 
Heden (parkering), Göteborg Energi AB (snabbladdare) och Sunfleet (parkering). På 
samma fastighet finns även ett lägenhetsarrende gällande befintlig återvinningsstation 
som innehas av Kretslopp och vattennämnden och ett anläggningsarrende gällande 
befintlig transformatorstation som tillhör Göteborg Energi Nät AB.   

Planförhållanden och tidigare ställningstaganden 
Översiktsplanen för Göteborgs kommun antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26 
anger byggelseområde med grön- och rekreationsytor för planområdet med plats för 
bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor mm. 

Planområdet ligger inom Centrala Göteborg – Innerstaden med inriktningen om att, bland 
annat kollektivtrafik, gående och cyklande ska prioriteras och att de kulturhistoriska 
värdena ska värnas och hänsyn till dessa ska tas vid nybyggnation. 

För området gäller fyra stadsplaner och en detaljplan:  

• stadsplan akt 1480K-II-2352, från 1940, anger allmän plats gata och torg 
• stadsplan akt 1480K-II-3152, från 1965, anger allmän plats gata och park plantering 

mm 
• stadsplan akt 1480K-II-3195, från 1967, anger allmän plats gata mm 
• stadsplan akt 1480K-II-3578, från 1982, anger allmän plats gata och park plantering 

mm 
• detaljplan akt 1480K-II-4483, från 2002, anger park, lokalgata och huvudgata. 

Genomförandetiden för samtliga planer har gått ut. 

Karta över gällande planer; planområdet är markerat med röd linje. 
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Trafikstrategi 
Trafikstrategin utgår från den politiskt fastslagna målbilden för Göteborg, som 
sammanfattats i översiktsplanen från 2009. Hållbar utveckling är ett centralt 
förhållningssätt som genomsyrar både översiktsplanen och trafikstrategin. 

Trafikstrategin är vägledande för hur trafiksystemet och gaturummet i Göteborg ska 
utvecklas för att uppnå fastslagna mål och möta de utmaningar som staden står inför. Ett 
av målen i Trafikstrategin är att minst 55 procent av de motoriserade resorna i Göteborg 
ska ske med kollektivtrafik år 2035. Ett annat mål är att restiden mellan två tyngdpunkter 
eller målpunkter ska vara maximalt 30 minuter för bil och kollektivtrafik. 

För att nå uppsatta mål för stadsrum anges bland annat strategierna om att ge gående och 
cyklister förtur och anpassa hastigheter till i första hand gående samt att omdisponera 
gaturummet och skapa mer yta där människor vill vistas och röra sig. 

Enligt trafikstrategin ingår Engelbrektsgatan i ett huvudvägnät som gör det möjligt att 
köra fram till den stadsdel eller område i staden man behöver nå. Detta huvudvägnät är 
dock inte till för genomfartstrafik (utom för kollektivtrafik), och fordonshastigheten 
bestäms av vilka korsningsanspråk människorna i staden har i olika sektioner. 

Att staden följer parkeringspolicyns intentioner är avgörande. Stadens hantering av 
parkeringsplatser i urbana miljöer är en nyckelfråga för möjligheten att skapa utrymme 
för stadsliv. Parkeringspolicyn pekar på behovet av fler cykelparkeringar nära cyklistens 
slutmål. Gatumark som idag är parkering för bilar behöver frigöras genom att 
parkeringsplatserna i högre grad förläggs till parkeringsanläggningar. 

Målbild Koll2035  
Målbild Koll 2035 beskriver hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det 
sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035, då 
antalet invånare väntas ha ökat med 200 000 personer och antalet arbetstillfällen med 200 
000. Målbilden antogs av Regionfullmäktige den 10 april 2018 och är sedan tidigare 
antagen av respektive kommunfullmäktige i Göteborg, Mölndal och Partille.  

Den aktuella sträckningen är ett utpekad stråk för spårvagn lokalbana i dokumentet 
Målbild Koll2035.  
Cykelprogram för en nära storstad 
Cykelbanorna längs Södra Vägen och Skånegatan är i Göteborgs Cykelprogram för en 
nära storstad utpekade som del av Göteborgs pendelcykelnät. Cykelbanorna längs Sten 
Sturegatan, Vasagatan–Bohusgatan och Berzeliigatan är utpekad som en del i det 
övergripande cykelvägnätet. Engelbrektsgatan på den aktuella sträckan pekas inte ut som 
en del i det övergripande cykelvägnätet i cykelprogrammet se bilden nedan. I annan 
planering har cykelkopplingen dock pekats ut som önskvärd och viktig. 
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Cykelvägnät i anslutning till Engelbrektsgatan, röd markering. Källa: Göteborgs 
Cykelprogram för en nära storstad.  

Göteborgs Stads budget 2020 
I Göteborgs Stads budget för 2020 gav kommunfullmäktige trafiknämnden i uppdrag att 
göra en översyn av parkeringsmöjligheterna i centrala Göteborg, med hänsyn till behoven 
för innerstadshandel, besöksnäringen och de boende. Arbetet med översynen pågår. 

Pågående arbete med en ny översiktsplan för Göteborgs samt fördjupad 
översiktsplan för centrala Göteborg 
Det pågår arbete med en ny översiktsplan för Göteborg. Översiktsplanen har varit ute på 
samråd under våren 2019 och en utställning planeras för våren 2021. Förslag på en ny 
översiktsplan bekräftar Göteborg som en hållbar stad, öppen för världen. Detta ska 
uppnås genom att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. Samtidigt pågår 
även arbete med en fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg som följer samma 
tidplan. 

Liksom i den gällande översiktsplanen är strategierna för innerstaden 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.  

Övrigt  
Trädalléer inom planområdet omfattas av ett generellt biotopskydd enligt Miljöbalken 7 
kapitlet 11§.  

Del av planområdet väster om Sten Sturegatan är av riksintresse för kulturmiljövården, 
Göteborgs innerstad (O2:1–5), enligt 3 kapitlet 6§ miljöbalken.  

Mark, vegetation och fauna 
Landskapsbild och naturmiljö 
Planområdet ligger flackt och i anslutning till Heden som är innerstadens stora öppna 
stadsrum. Engelbrektsgatan börjar stiga först vid korsningen med Södra Vägen och 
västerut mot Vasaparken, där Vasakyrkan ligger på topp och avslutar en av gatans långa 
siktlinjer. I öster avslutas sikten i den tvärgående Skånegatan och Burgårdsparkens 
grönska. 
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Planområdet består av stadsrum med olika rumsligheter och karaktärer, där biltrafiken 
dominerar överlag. Närmast Skånegatan har stadsrummet en modern karaktär med 
storskaliga byggnader. Stadsrummet får större rumslighet och en historisk karaktär vid 
den grönskande parkytan vid hotell Liseberg Heden. Den monumentala stenstadsfronten 
fortsätter därefter bilda fonden för det öppna stadsrummet vid Heden. Karaktären är dock 
spretig här med stora hårdgjorda ytor som domineras av bilar. 

Engelbrektsgatan österut vid hotell Liseberg Heden. 

Planområdet är framförallt en växtplats för träd i alléer samt ett fåtal solitärer vid 
kvarteret Öster om Heden och inom parken vid hotell Liseberg Heden. Längs med den 
berörda delen av Engelbrektsgatans norra sida finns en lindallé, som i sträckan förbi 
Heden härstammar från början på 1910-talet. Större del av denna allé utgörs dock av 
yngre lindar planterade i början på 2010-talet. Den korsande gatan Sten Sturegatan är en 
allé med trädrader av lindar på båda sidor av gatan. Vid hotell Liseberg Heden vid 
korsningen Engelbrektsgatan/Sten Sturegatan bidrar alléträden tillsammans med andra 
stora träd och gräsytor till att skapa en parkliknande stadsmiljö.  

Träden längs Engelbrektsgatan har flera viktiga funktioner och är värdefulla ur många 
olika perspektiv. Alléerna och de äldre träden vid hotellet är viktiga för området ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv. Träden har även betydelse för olika typer av sociala värden så 
som rekreation, hälsa, kontemplation, motion, estetiska upplevelser och så vidare. De 
bidrar till att göra stadsrummet grönare och lummigare. De utgör en grön ridå mellan 
Heden och stenhusen runtom och skapar tillsammans med de andra träden på södra 
Heden en parkliknande miljö som speglar årstiderna. Träden erbjuder rum för fågelliv och 
för leddjur av många slag, vilka också bidrar med ekologiska värden till den urbana 
miljön. De renar luft och nederbörd från skadliga partiklar. De binder koldioxid, så länge 
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de är vitala. Kronorna fördröjer nederbörd och deras rötter tar upp stora mängder vatten 
som annars skulle belasta stadens VA-system.  

Stora träd vid korsningen Sten Sturegatan/Engelbrektsgatan. 

De naturvärden som identifierats inom det inventerade området är främst knutna till de 
äldre träden i grönytan framför hotell Liseberg Heden samt till de äldre träd som återstår i 
alléerna längs exempelvis Sten Sturegatan. Dessa kan skapa förutsättningar för flera olika 
organismgrupper såsom hålhäckande fåglar, vissa arter av fladdermöss, vedsvampar, 
vedlevande insekter och liknande. Flera av träden i övrigt är yngre lindar, hästkastanjer 
eller körsbärsträd som tillhandahåller både pollen och nektar för pollinatörer. Flera av 
dessa är utanför planområdet.  

På flera av de japanska körsbärsträden längs Skånegatan växer punktsköldlaven Punctelia 
subrudecta och på något av dem också mörk örlav Hypotrachyna revoluta. Enbart två av 
de inventerade träden ingår i planområdet. 

I planområdets närområde finns en del större grönytor och gröna stråk bland annat 
Trädgårdsförening–Nya Allén–Kungsparken–Vasaparken som utgör ett grönt stråk i 
sydvästlig riktning ned mot Slottsskogen och Änggården samt Burgårdsparken–miljöer 
intill Mölndalsån som kopplar österut mot Delsjöområdet. I det senare fallet är det dock 
fråga om så kallade ”stepping stones” (ej sammanhängande habitatfläckar i landskapet 
som arter möjligen kan ”hoppa” mellan vid spridning) snarare än geografiskt 
sammanhängande stråk. Alléerna i planområdet utgör i sig spridningskorridorer. 

I samband med arbete med detaljplanen har en Naturvärdesinventering, Pro natura, april 
2020, tagits fram som omfattar planområde och närmast anslutande träd- och parkmiljöer. 
Inom ramen för arbetet med genomförandestudie (GFS), har ett PM Landskap 
Engelbrektslänken GFS, Norconsult, 2020-02-18, tagits fram. Detta PM är inte uppdaterat 
utifrån planförslaget, men beskriver i övrigt på ett bra sätt hur påverkan på träd kan se ut 
vid genomförandet. 
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Geotekniska förhållanden 
Inom området utgörs jordmassorna generellt av naturliga jordlager och består till största 
delen av glacial lera. Enligt jordartskarta går berget i dagen i korsningarna med Sten 
Sturegatan samt Skånegatan. Jorddjupen längs sträckan enligt SGU:s jorddjupskarta 
varierar mellan 0–20 meter. Det största jorddjupet ligger i västra delen av området. 

Jordartskarta, SGU. Källa: PM Geoteknik och hydrogeologi Engelbrektslänken GFS, 
Norconsult, 2019-11-07. 

Jorddjupskarta, SGU. Källa: PM Geoteknik och hydrogeologi Engelbrektslänken GFS, 
Norconsult, 2019-11-07. 

Tidigare utförda undersökningar i anslutning till Engelbrektsgatan, visar att 
jordlagerföljden från ytan är fyllnadsmaterial, lera, friktionsjord och slutligen berggrund.  
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Leran i området är normal - eller svagt överkonsoliderad, vilket innebär att leran 
eventuellt kan klara vissa pålastningar (till exempel från fyllning eller 
grundvattensänkningar) utan att det uppstår långtidssättningar. I projekteringsskedet bör 
provtagningar utföras för att fastställa lerans egenskaper.  

Området längs med sträckningen är ur geoteknisk synpunkt relativt flackt med nivåer som 
varierar från ca +8 till + 10 (RH2000). Därför bedöms inga stabilitetsproblem föreligga 
för befintliga förhållanden. 

I PM Geoteknik och hydrogeologi Engelbrektslänken GFS, Norconsult, 2019-11-07, samt 
PM Hydrogeologi Engelbrektslänken GFS, Norconsult, 2020-11-11, finns en mer 
heltäckande redogörelse rörande geoteknik och hydrogeologi längs med sträckan.  

Grundvatten  
Området ligger inom ett grundvattenmagasin som sträcker sig från Heden mot Korsvägen 
och vidare söderut väster om Liseberg. I anslutning till Heden, ligger grundvattennivåer i 
det undre magasinet mellan +3 och +5. I söder stiger grundvattennivåerna upp mot allt 
högre bergnivåer vid Lorensberg och norra Johanneberg. Nivåerna i det övre magasinet i 
planområdets närhet ligger generellt mellan +2 och +5. Dessa nivåer är generella och 
fluktuerar över tid.  

Ett stort antal hydrogeologiska undersökningar har utförts i samband med Västlänken 
längs Station Korsvägen samt där spårtunneln tvärar Mölndalsån. Dessa test indikerar ett 
stort påverkansområde med relativt små grundvattenuttag. 

Grundvattenberoende grundläggning, underlag Västlänken. Källa: PM Geoteknik och 
hydrogeologi Engelbrektslänken GFS, Norconsult, 2019-11-07. 
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Grundvattenberoende riskobjekt i området är:  

• Byggnader och anläggningar med grundvattenberoende grundläggning som 
trägrundläggning och grundläggning på lera.  

• Servisledningar och mindre komplementbyggnader.  

• Naturvärden som huvudsakligen förekommer lokalt inom parker och alléer.  

Radon   
Enligt SGU:s radonriskkarta över Göteborg klassas stora delar av aktuellt planområde 
som lågriskområde.  En liten del av området i norr inom Sten Sturegatan klassas som 
normalriskområde.  

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 
Områdets historik 
Vid tiden för Göteborgs grundande år 1621 låg planområdet på slättlandet utanför den 
befästa staden. Här fanns öppen odlingsmark och strategiskt placerade längs Mölndalsån 
landerierna Burgården och Stora Katrinelund. Stadens södra infartsväg, nuvarande Södra 
Vägen, gick förbi här och vidare in i den befästa staden genom Kungsporten. År 1788 
planterades en allé parallellt med denna väg längs Heden, som senare fick namnet Gamla 
Allén. Under mitten av 1700-talet uppfördes landeriet Hedås som tobaksplantage ungefär 
där Hedåsgatan idag är dragen. 

Karta från Jubileumsutställningen 1923, föreställande staden så som den lär sett ut 1790. 
Utredningsområdet med nuvarande Engelbrektsgatan ligger inom den röda markeringen. 
Källa: Kulturmiljöutredning, WSP, 2020-09-23. 

Den första utvidgningen av staden utanför stadsmurarna gjordes 1808. Vid denna tid 
raserades stadens befästningsvallar och på dessa planlades bland annat Nya Allén och 
Trädgårdsföreningen. Söder om Nya Allén och vid nuvarande Korsvägen började 
bostadsbebyggelse växa fram, men området runt Heden präglades av lantlig karaktär och 
landerierna fram till 1870-talet. Gamla Allén med tre trärader löpte längs Hedens sydöstra 
långsida. Sten Sturegatan bestod av en enkel, smal väg som kopplade tillfartsvägarna 
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mellan Burgårdens landeri och Tegelbruket. Vid nuvarande korsning Sten 
Sturegatan/Engelbrektsgatan låg en mindre samling av hus. 

Karta från Jubileumsutställningen 1923, föreställande staden så som den lär sett ut 1860. 
Nu hade befästningsvallarna raserats och Nya Allén har tillkommit. Huvudstråken Nya 
Allén, Gamla Allén och vägen mot Katrinelund tydliggörs genom trädplanteringarna. 
Engelbrektsgatan ligger inom den röda markeringen. Källa: Kulturmiljöutredning, WSP, 
2020-09-23. 

Kartan till höger visar hur området såg ut 1890. Gatorna har fått sin nuvarande 
sträckning och Exercishedens form är under viss modifiering, då Engelbrektsgatans och 
Sten Sturegatans sträckningar fick något ändrad vinkel. Kartan till vänster från 1910 

visar att flera tomter i kvarteren mellan Engelbrektsgatan och Berzeliigatan fortfarande 
är obebyggda, detsamma gäller tomter öster om Sten Sturegatan. Källa: 
Kulturmiljöutredning, WSP, 2020-09-23. 
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Den senare delen av 1800-talet var en expansiv fas i Göteborgs stadsbyggnadshistoria, då 
allt fler människor flyttade från landsbygden till staden med industrialiseringens framfart. 

På 1910-talet påbörjades förberedelserna för stadens 300-årsjubileum. På Exercishedens 
södra del planterades en park. Fram tills sekelskiftet hade det endast funnits träd längs 
norra och västra sidorna av Heden men vid denna tid planterades även trädrader längs 
dess östra och södra sidor, för att markera Hedens avslut. 

Fram till 1930-talet fortsatte kvarteren söder om Heden och ner mot Korsvägen att 
bebyggas. Området öster om Heden runt Skånegatan och bort mot Mölndalsån hade 
fortsatt lantlig karaktär långt in på 1900-talet, men kom efter 1950 att bebyggas med 
sport- och evenemangsanläggningar, skolor, sjömanskyrka, polishus och rättscentrum. 

I södra delen av Heden byggdes Hotell Heden på 1940-talet – ett provisoriskt kombinerat 
hotell och studentboende. Hotellet blev slutligen permanent och byggdes ut i flera 
omgångar. 

På 1960-talet breddades Engelbrektsgatan till förmån för biltrafiken. Delar av Heden kom 
även att upplåtas för parkeringsytor och korvkiosken Lasse på Heden byggdes vid 
korsningen Engelbrektsgatan/Södra Vägen.  

Under 1980-talet byggdes flera nya bostadskomplex närmast Skånegatan, både på gamla 
och nya rivningstomter. Den enhetliga stadsfronten söder om Heden bröts vid denna tid, 
då fyra 1890-talshus ersattes av nya hus. 

I närtid har området runt Skånegatan även kompletterats med flera höga kontorshus och 
en ny spårvägslänk drogs längs Skånegatan i början av 2000-talet. Vid samma tid tillkom 
även biografen som ligger insprängd i Burgårdsparken. På Engelbrektsgatan föryngrades 
trädraden mot Heden i början på 2010-talet och en sport- och lekpark med 
trädplanteringar anlades på södra delen av fältet. En tillfällig förskola har även placerats 
intill hotell Liseberg Heden. 

Spårvägen i stenstaden 

Den 24 september 1879 invigdes den första hästdragna linjen mellan Brunnsparken och 
Stigbergsliden. År 1881 tillkom sträckorna Brunnsparken–Slottsskogen och 
Brunnsparken–Getebergsäng. Den sistnämnda linjen hade samma sträcka som linjerna till 
Korsvägen har idag, via Engelbrektsgatan och Södra Vägen. 

Under slutet av 1800-talet fanns inga hållplatser, kusken stannade där passagerare 
önskade med undantag för uppförsbackar. 

Vid sekelskiftet 1900 tog staden över spårvägen. År 1902 togs de hästdragna vagnarna 
bort och spårvägen elektrifierades. Ledningsstolparna gjordes i svartmålat gjutjärn och 
blev ett karaktäristiskt inslag i stadsbilden. Den nya elspårvägen hade följande fyra linjer: 
Ringlinjen, Majorna–Redbergslid, Majorna–Getebergsäng, Redbergslid–Getebergsäng. 

Under 1900-talets första tre decennier utvidgas spårvägen väsentligt. På 1929 års 
linjekarta syns linjer till Härlanda, Kviberg, Örgryte och Mölndal. Nu finns även linjer ut 
till Saltholmen och Änggården. 
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Under 1980–1990-talen kommer flera nya modeller av spårvagnar. 2002 inleddes stora 
omläggningar av spårvagnslinjenätet i samband med att spårvägen via Skånegatan och 
genom Chalmerstunneln invigs.  

1880 års spårkarta över den första spårvägen i Göteborg. De röda linjerna markerar de 
första spåren. Planområdet längs med Engelbrektsgatan ligger inom den röda 
markeringen. Källa Kulturmiljöutredning, WSP, 2020-09-23. 

Kulturmiljö 
För planområdet och dess omgivning har en Kullturmiljöutredning Engelbrektsgatan, 
WSP, 2020-09-23, tagits fram. Underlaget syftar till att ge en god kunskapsgrund för en 
övergripande förståelse av områdets kvaliteter. Dessutom synliggöra kulturvårdande 
ingångsvärden inför kommande planering och gestaltning, samt fungera som kritiskt stöd 
i den löpande utvärderingen av planförslaget. 

Genom denna utredningsanalys av kulturmiljövärden har en rad egenskaper pekats ut som 
värdebärande och känsliga. Bebyggelse och stadsplan, grönska och alléer samt entréer, 
stråk och spårvägen är de kritiska punkterna som måste beaktas för att negativ påverkan 
på kulturmiljön ska kunna undvikas. Det berör såväl riksintressanta kulturvärden så som 
allmänna och lokala värden i stadsbilden. 

Riksintresse för kulturmiljövården 

Större delen av planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården Göteborgs 
innerstad (O 2:1–5), delområde Stenstaden med mera. I delområdet finns uttryck för 
riksintresset främst i det sena 1800-talets storstadsomdaning och -utbyggnad. De stora 
utvidgningsområdena med planmönster, tät stenstadsbebyggelse, gator av olika bredd och 
karaktär, bestämda hushöjder, parker och trädplanteringar. Det mondäna Vasastaden - 
Lorensberg - Heden, med breda, trädplanterade huvudgator. Här ingår även utbyggnad av 
spårvägarna.  
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Kommunens bevarandeprogram 

Delar av planområdet omfattas av kommunens bevarandeprogram från 1999. Nordvästra 
sidan av Engelbrektsgatan ingår i programmets område 5:B Exercisheden–Alléstråket 
mm och sydöstra sidan ingår i område 5:C Engelbrektsgatan–Korsvägen. Nordöstra delen 
av planområdet omfattas till viss del av bevarandeprogram Moderna Göteborg. 

Kartan visar riksintresse för kulturmiljövården (rött), stadens bevarandeprogram 1999 
(ljusbrunt) och Moderna Göteborg (mörkbrunt). Aktuellt planområde är markerad med 
röd linje. 

Befintlig bebyggelse 
Planområdet gränsar i söder till flera stenstadskvarter. Där finns de ur 
kulturmiljösynpunkt viktigaste byggnaderna med byggnadsår från 1896 till 1965. 
Närmast Skånegatan finns kvarter Opalen med bland annat hotell Opalen. I norr gränsar 
planområdet till Heden samt bostadskvarteret Öster om Heden. Vid korsningen med 
Södra Vägen ligger kiosken Lasse på Heden, teknikbyggnader på parkeringen samt en 
tillfällig förskola. En bit ifrån gatan ligger även hotell Liseberg Heden.  

Byggnaderna intill planområdet beskrivs och bedöms mer ingående i 
Kullturmiljöutredning Engelbrektsgatan, WSP, 2020-09-23. 
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Sociala förutsättningar  
En Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, AL Studio, 2020-11-20, har 
tagits fram inom planarbetet. I rapporten beskrivs det hur området ser ut idag med 
avseende på sociala aspekter och barnperspektivet. Rapporten ger förslag på åtgärder för 
att stärka dessa aspekter samt beskriver konsekvenserna av planförslaget.  

Sammanhållen stad 
Denna del av Engelbrektsgatan är en målpunkt med sina verksamheter och restauranger 
och ett riktmärke i staden inte minst i och med anknytning till intilliggande Heden. Heden 
är en plats mitt i Göteborg där människor i alla åldrar och från hela staden kan samlas i en 
rekreativ miljö, med möjlighet till både aktivitet och vila.  

Denna del av Engelbrektsgatan och dess närmiljö är integrerad i staden i stort, men 
avskuren i sin direkta närhet. Den har idag karaktären av en genomfartssträcka där man 
oftast är på väg till eller på väg ifrån, då huvudsakligen med bil. Här finns barriärer såsom 
korsningar med olika trafikslag, odefinierade stråk och otydliga relationer mellan 
målpunkter. Gång- och cykeltrafikanters tillgänglighet är begränsade och saknar väl 
definierade längs- och tvärgående stråk. Längs gatan kör ingen kollektivtrafik idag och 
det upplevs som långt till närmaste hållplats. Gatan präglas av höga hastigheter, men även 
buller och luftföroreningar som är extra känsligt för barn och ungdomar. Parkeringen norr 
om gatan vid korsningen med Södra Vägen är en samlingspunkt men även en barriär, 
speciellt för barn och ungdomar. 

Områdets centrala läge bidrar till att de som bor i anslutning till Engelbrektsgatan har god 
socioekonomisk status. Då inte alla med samma förutsättningar kan bosätta sig i området 
bidrar det till en segregerad stad. Dock erbjuder Heden en plats dit alla har tillträde. 

Temakarta för sammanhållen stad ur Social konsekvensanalys och 
barnkonsekvensanalys, AL Studio, 2020-11-20. 
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Stråk och målpunkter önskas bli tydligare och säkrare i sin utformning för cyklister och 
gångtrafikanter. Att kunna bidra med rumslighet i Engelbrektsgatan kan ha positiv 
inverkan på Heden som idag tidvis upplevs som en tom och öde plats. Säkerhet, trygghet 
och tillgänglighet blir viktiga fokusfrågor för varje åldersgrupp. 

Samspel  
Heden och denna del av Engelbrektsgatan är en plats för samspel mellan generationer, 
folkgrupper, demonstrationer samt demokrati. Engelbrektsgatans framtida utformning är 
viktig då det kan bidra med att skapa läsbarhet och tydlighet i stadsrummet, bland annat i 
anslutning till Heden.  

Vissa av platserna på Heden är mer lämpade för vissa sociala grupper eller målgrupper, 
likt fotbollsplanerna eller lekplatserna. Utanför parkmiljön i området Heden och 
Engelbrektsgatan finns en avsaknad av bänkar vilket påverkar möjligheten till samspel 
mellan människor. 

Lorenbergsparken skapar ett viktigt stråk mellan planområdet mot Stadsbiblioteket och 
Avenyn. Lorensbergsparken liksom Exercisparken på Heden innehåller flera naturliga 
rumsliga element som bidrar till en läsbarhet i områdets miljö som vidare möjliggör 
samspel mellan människor. 

Temakarta för samspel ur Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, AL 
Studio, 2020-11-20. 

Denna del av Engelbrektsgatan anses idag vara en baksida till Heden men har potential 
till att lyftas fram som en viktig entrépunkt till Heden samt dess länk till övriga staden.  

Det är viktigt att planområdet fungerar i samspel med Heden där många barn och 
ungdomar vistas. Potential finns att främja barn och ungdomars självständighet i staden, 
dels genom kollektivtrafik dels på cykel eller till fots, med eller utan en vuxens sällskap. 
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Vardagsliv 
Längs med denna del av Engelbrektsgatan finns verksamheter och restauranger i 
bottenvåningarna. Området innehåller även en hel del bostäder. För de som bor och 
verkar i området är Heden en viktig plats för rekreation och aktivitet. Hundägare nyttjar 
stråken och grönytorna för att rasta sina hundar. Verksamheterna och restaurangerna 
inom planområdet används dagligen av boende i området, men även av människor på 
besök. Lasse på Heden är ett välkänt gatukök, inte bara i området utan även för staden. 

Inom och i anslutning till planområdet finns viktiga stråk som är kopplade till 
vardagspendling och rörelse genom staden.  

Vardagslivet för barn och ungdomar längs Engelbrektsgatan bedöms ha stark anknytning 
till Heden som nyttjas både under skoltid och på fritiden. Äventyrsgolfen och 
Exercisparken är välbesökta målpunkter och här finns också lekplatser för barn. På Heden 
finns även möjlighet till att spela fotboll på sommaren eller åka skridsko på vintern. I 
närområdet till Engelbrektsgatan återfinns också viktiga grön- och parkytor där det finns 
plats för socialt umgänge. 

Förskolor återfinns längs med Engelbrektsgatan och i dess närområde. Vid Skånegatan 
finns flera gymnasieskolor, vuxenutbildning och gymnasiesärskola. I anslutning till 
Engelbrektsgatan finns vidare en rad olika servicemöjligheter likt matvarubutiker, 
vårdinrättningar, apotek, körskola, hotell, begravningsbyrå och biograf.  

Identitet  
Miljön runt Engelbrektsgatan är unik. Den präglas av öppenheten och grönskan från 
Heden, men även av den anrika arkitekturen som finns i området. Detta är en plats där 
alla åldrar och olika människor kan samlas. Här finns möjlighet till samvaro, aktivitet och 
vila mellan generationer. Området är ett riktmärke i staden som skapar en orienterbarhet. 
Mellan Heden och Engelbrektsgatan finns ett visuellt samspel, där fasaderna bildar en 
fond till Heden men även där Heden bildar en fond till de som vistas på gatan och i 
husen. 

För barn och ungdomar har Engelbrektsgatan potential att få en starkare identitet som ett 
tryggt och säkert stadsrum där det är enkelt att röra sig mellan Heden och de andra 
intressanta målpunkterna för ungdomar så som restauranger och kiosker. 
Uteserveringarna och skyltfönster samt bostäder med balkonger längs med gatan bidrar 
till upplevelsen av att man blir sedd i stadsrummet.  

Hälsa och säkerhet 
Denna del av Engelbrektsgatan och Heden är en viktig del i barns och ungdomars rörelse 
och vistelse i staden. Här återfinns förskolor, skolor och möjlighet till fritidsaktiviteter. 
Förskolebarnen i området använder gatan då de ska ta sig till Bergakungen och andra 
utflyktsmål. Även de äldre barn och ungdomar som går i närliggande skolor nyttjar gatan 
för att ta sig till Heden eller besöka någon av Engelbrektsgatans verksamheter och 
restauranger. Heden har en unik karaktär av att till hög grad vara anpassad för barn och 
ungdomar, dock är omgivningarna och resvägarna i olika mån osäkra och otrygga.  

I dagsläget innehåller denna del av Engelbrektsgatan ur ett barnperspektiv många farliga 
och otrygga hinder i stadsrummet. En bidragande faktor är den frekvent trafikerade gatan, 
men även otydligheten i stadsrummet skapar farliga situationer för barn även om de är i 
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vuxnas sällskap. För barn och ungdomar behöver korsningar och kopplingar mellan 
målpunkter utformas på ett tryggt, säkert och tillgängligt sätt. För barn och ungdomar är 
det även viktigt att skapa en bra kvalité på miljön där buller och föroreningar minimeras.  

Att skapa ett tydligt och tryggt stadsrum i denna del av Engelbrektsgatan är viktigt även 
för de med funktionsvariationer som kan hejdas av fysiska hinder och otydligheter i 
stadsrummet. Stadsrummet ska vara tillgängligt för alla. 

Temakarta för hälsa och säkerhet ur Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, 
AL Studio, 2020-11-20. 

Trafik, kollektivtrafik, parkering och tillgänglighet  
För planområdet med omgivning har en Mobilitets- och parkeringsutredning, Trivector, 
2020-11-06, tagits fram och fokuserar på mobilitet ur ett helhetsperspektiv, det vill säga. 
trafikslagsövergripande. I PM Trafikanalys Engelbrektslänken GFS, Ramböll, 2019-10-
23, har trafiksituation och kapacitet studerats för gatan och omgivning för olika scenarion 
och prognosår. 

Gångtrafik 
Gångbana finns på södra sidan av Engelbrektsgatan. På norra sidan av Engelbrektsgatan 
vid Heden är gångbanan smal och har så låg standard att den på vissa sträckor mer 
fungerar som refug och planteringsyta mellan parkeringen och gatan än som gångbana. 
Både ur framkomlighet och tillgänglighetsperspektiv bedöms därför sträckan som 
bristfällig för gående. Förbi kvarteret Öster om Heden finns mer generösa ytor för de 
gående.  

På den aktuella sträckan finns fyra signalreglerade övergångsställen; tvärs över 
Engelbrektsgatan på båda sidor om Södra Vägen, på båda sidor om Sten Sturegatan och 
vid Skånegatan. Vid dessa korsningar finns också signalreglerade övergångsställen för de 
som korsar Södra Vägen, Sten Sturegatan respektive Skånegatan. Vid Södra Vägen och 
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Skånegatan finns det mittrefuger som fotgängare kan använda för att mellanlanda mellan 
körbanorna. I övrigt saknas mittrefuger på hela sträckan även vid de signalreglerade långa 
övergångsställena i korsningen Engelbrektsgatan/Sten Sturegatan. Vid de flesta av 
övergångsställena finns det också cykelpassager dock inte över Södra Vägen söder om 
Engelbrektsgatan eller över Engelbrektsgatan väster om Sten Sturegatan. Den relativt täta 
fordonstrafiken gör det svårt för gående som vill korsa gatan på andra platser att hitta 
luckor som är nog långa. För gående kan Engelbrektsgatan därför upplevas som en barriär 
som är svår att korsa. 

Cykeltrafik 
Det saknas separata cykelbanor längs den aktuella sträckan av Engelbrektsgatan så 
cyklister delar körbanan med biltrafiken. Vid de flesta av övergångsställena finns det 
cykelpassager, dock inte över Södra Vägen söder om Engelbrektsgatan eller över 
Engelbrektsgatan väster om Sten Sturegatan.   

Från cykelbanan på Skånegatan vägvisas cyklister mot Vasaplatsen och Haga via 
Engelbrektsgatan. På Engelbrektsgatan bedöms det finnas brister gällande 
tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet och trygghet för cyklister. 
Kollektivtrafik 
Den aktuella sträckan av Engelbrektsgatan ligger mellan spårvagnsspåren på Södra 
Vägen där linje 4 och 5 går och spårvagnsspåren på Skånegatan där linje 2, 6, 8 och 13 
går. I närområdet går det många bussar men ingen busslinje trafikerar Engelbrektsgatan 
mellan Södra vägen och Skånegatan. Närmaste hållplatsen är Berzeliigatan där spårvagn 
4 och 5 samt bussarna Flygbussen, Grön, Röd, 50, 52, 86, 513, 753 och 758 stannar. 
Spårvagnarna längs Skånegatan stannar på hållplatserna Scandinavium och Ullevi Södra 
som båda ligger nära Engelbrektsgatan. 

Biltrafik 
Engelbrektsgatan är i dagens bilnät klassad som genomfartsgata och skyltas som 
huvudled. Korsningarna med Södra Vägen, Sten Sturegatan och Skånegatan är 
signalreglerade.  

Från Södra Vägen och Engelbrektsgatan väster om Södra Vägen vägvisas trafik mot E6, 
E20, Centrum nord, Mässan, Scandinavium och Ullevi till att köra på Engelbrektsgatan. 
Från Skånegatan vägvisas trafik mot Sahlgrenska, Götaplatsen och Heden till 
Engelbrektsgatan. Även tung trafik med dessa målpunkter eller målpunkter längs 
Engelbrektsgatan väljer denna väg.  

Inom eller nära planområdet längs Engelbrektsgatan, Sten Sturegatan, Hedåsgatan och 
Wadmansgatan finns också viktiga målpunkter för fordonstrafik i området, speciellt 
Heden och parkeringsplatserna i anslutning till Heden.  

Gatan är ibland hårt belastad av biltrafik och köer uppkommer regelbundet vid de 
signalreglerade korsningarna vid Södra Vägen, Sten Sturegatan och Skånegatan. 

Körbanan är ca 10 meter bred och har ett genomgående körfält i vardera riktningen samt 
vänstersvängfält vid korsningen med Wadmansgatan, vid infarten till parkeringsplats i 
norr, vid korsningen med Sten Sturegatan och vid korsningen med Skånegatan. Vid 
korsningen med Sten Sturegatan finns även ett högersvängfält för trafik från öster som 
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skall svänga norrut på Sten Sturegatan. Framkomligheten bedöms dock som relativt god 
för biltrafiken.  

Parkering 
Det saknas parkeringsmöjligheter för cykel längs med denna del av Engelbrektsgatan, 
vilket framförallt påverkar tillgängligheten med cykel till verksamheterna. Det finns dock 
flera platser att parkera cykeln på i närområdet. Det finns en lånecykelstation vid 
korsningen med Skånegatan. 

Längs med och i nära anslutning till Engelbrektsgatan ligger flera bilparkeringsplatser 
och flera av dessa är anslutna till Göteborgs parkeringsledningssystem. 

Karta över närområdet som visar områden för bilparkeringar, Mobilitets- och 
parkeringsutredning, Trivector, 2020-11-06. 

 Parkeringsyta Antal parkeringar nuläge 

A Södra Heden Engelbrektsgatan 216 

B Kantstensparkering längs Engelbrektsgatan 50–60 

C Lokalkörbana Sten Sturegatan - Skånegatan 19 

Tabell visar antal parkeringsplatser för bil inom planområdet. 

Längs Engelbrektsgatan och inom planområdet finns plats för ca 50–60 bilar att parkera 
eller angöra. Parkeringen är reglerad som 10 eller 30 minuters parkering och 
boendeparkering. Utanför Engelbrektsgatan 53 finns en lastplats med förbud att stanna kl. 
07-14 på vardagar och lördagar samt med 10 minuters parkering på övrig tid. På fredagar 
mellan kl. 02-07 är det förbjudet att parkera på gatan. Mellan Sten Sturegatan och 
Skånegatan finns en parallell lokalkörbana med 19 snedställda parkeringsplatser för 
längre uppställning och ca 5 MC-parkeringsplatser. Här finns också en längsgående ficka 
där parkering är förbjuden men där man kan stanna och angöra bostadshusen.  
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En relativt stor yta för parkering, delvis inom planområdet, finns längs med Heden mellan 
hotell Liseberg Heden och Södra Vägen där totalt 216 bilar får plats. I dagsläget är 25 av 
dessa parkeringsplatser reserverade för hotellet.  

I planområdets närhet finns även 79 parkeringsplatser längs med Wadmansgatan och 
Hedåsgatan samt 44 parkeringsplatser för bil framför och bakom hotell Opalen. 

Tillgänglighet 
Kvarteret Öster om Heden vid korsningen med Skånegatan ligger delvis på en lägre nivå 
än Engelbrektsgatan så det finns gångbanor på olika nivåer och trappor, ramper och 
stödmurar för att ta upp dessa höjdskillnader. Tillgängligheten till entréerna och butikerna 
i bottenvåningen bedöms vara god men för att helt undvika trappor måste man ta sig en 
längre väg.  

Golvnivån i flera av butikslokalerna nära korsningen med Södra Vägen ligger nedanför 
nivån på gångbanan utanför. För att komma in till några av butikerna måste man gå ner 
för ett eller flera trappsteg.  

Service  
Planområdet är beläget i centrala Göteborg med offentlig och kommersiell service i nära 
anslutning. 

Teknisk försörjning  
Ett stort antal ledningar för stadens infrastruktur passerar planområdet och en del kommer 
i konflikt med detaljplanens genomförande. Längs med gatan finns i stort sett allt som 
kan finnas under en centralt placerad gata i staden, exempelvis el, tele, vatten, dagvatten, 
spillvatten, fjärrvärme/kyla och gas. En del ledningar behöver i olika omfattning läggas 
om vid byggnation, framförallt för att inte hamna svårtillgängligt under den nya 
spårsträckningen. 

En transformatorstation finns på parkeringen norr om Engelbrektsgatan i nära anslutning 
till parken vid hotell Liseberg Heden. Lite längre österut och strax norr om gatan finns 
även en återvinningsstation.  

  
Befintlig transformatorstation bild till vänster, befintlig återvinningsstation bild till 
höger. 
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Dagvatten  
Den huvudsakliga recipienten för utredningsområdets avrinnande vatten är Fattighusån. 
Denna recipient benämns ofta, beroende på delsträcka, för Fattighusån, Vallgraven eller 
Rosenlundskanalen. Enligt den senaste klassificeringen uppnår inte Fattighusån god 
kemisk status. God kemisk ytvattenstatus ska uppnås, men inget datum för detta är satt. 
Den ekologiska statusen är bedömd till måttlig. Senaste beslutade miljökvalitetsnormer 
(MKN) säger att recipienten ska uppnå god ekologisk status år 2027 

Det går två parallella dagvattenledningar längs Engelbrektsgatan. Längs ledningssträckan 
förekommer strypningar med ledningar av mindre dimensioner samt ett par sträckor med 
bakfall. Ledningsnätet leder vidare dagvattnet från Engelbrektsgatan norrut längs både 
den östra och den västra sidan av Heden till ett utlopp i Vallgraven. Inom och nedströms 
planområdet ingår ledningarna i ett separerat dagvattensystem. Ledningsdimensionerna 
varierar mellan 225–525 mm längs Engelbrektsgatan och anslutande smågator. 
Nedströms finns det relativt stora ledningsdimensioner längs den östra sidan av Heden 
fram till utloppet i Fattighusån (till största del 1200–1500 mm ledningar), på den västra 
sidan av Heden har ledningarna dimensioner på upp till 450 mm. 

En Dagvatten- och skyfallsutredning, Kretslopp och vatten/Sweco, 2021-05-26, har tagits 
fram i samband med detaljplanearbete.  

Risk och störningar 
Buller  
En bullerutredning, Trafikbullerutredning, Norconsult, 2021-04-27, har upprättats enligt 
PBL 4 kap 33a§. Bullerutredningen innehåller en redovisning av beräknade värden för 
omgivningsbuller.  

Bostäder och verksamheter längs Engelbrektsgatan utsätts idag för höga bullernivåer från 
vägtrafik. För de bostadsfasader som vetter mot Engelbrektsgatan beräknas ekvivalent 
ljudnivån från väg- och spårvägstrafik ligga mellan 57–67 dBA. Ljudnivåerna beräknas 
idag ligga som högst på 64 dBA vid Scandic Opalen och 58 dBA vid hotell Liseberg 
Heden.  

Vid förskolan norr om Engelbrektsgatan beräknas den ekvivalenta ljudnivån idag ligga på 
mellan 55–59 dBA vid fasad. På förskolegården ligger nivåerna på mellan 42–56 dBA.  

Utöver trafikbullerutredningen har en bullerutredning för inomhusvärden, 
Bullerutredning - Inomhusvärden, Norconsult, 2021-04-28, också upprättats. Utredningen 
visar att bullernivåerna inomhus i flera fall redan idag är för höga. För att klara 
rekommenderade riktvärden krävs åtgärder på fönster och i förekommande fall byte av 
ventiler i flera bostadsfastigheter längs med sträckan. 

Luftkvalitet  
I de mer centrala delarna av Göteborg är miljömålen svåra att klara, även i områden utan 
någon stor trafikled i sin direkta närhet. För att förbättra luftkvaliteten i innerstaden 
behöver trafikarbetet minska och/eller emissionsfaktorerna förbättras. Detaljplanens 
ändamål att förbättra kollektiv- och cykeltrafiken bidrar positivt till minskade utsläpp av 
luftföroreningen både lokalt i området och i staden som helhet.  
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Enligt miljöförvaltningens översiktliga beräkningar och bedömning finns en betydande 
risk för att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid överskrids utmed den nya dragningen 
av spårvägen samt cykelbanan.  

Beräknade halter av 98-percentilen av kvävedioxidhalterna för år 2015 området kring 
Engelbrektsgatan. 

Skyfall 
Planområdet ligger låglänt i anslutning till Heden vars fotbollsplaner ska fungera som 
fördröjningsytor enligt Göteborgs Stads tematiska tillägg till översiktsplanen för 
översvämningsrisker (TTÖP), och strukturplan onlineverktyget för detta ändamål. Karta 
nedan visar hur planområdet bedöms påverkas vid ett klimatanpassat 100-årsregn. 
Figuren visar att det vid två platser blir stående vatten och därmed översvämningsrisk för 
befintliga byggnader. En större vattenansamling blir stående på Engelbrektsgatan nära 
korsningen med Södra Vägen. Vattendjupet i lågpunkten riskerar att bli mellan 0,3 och 
0,4 meter i körbanorna, vilket enligt TTÖP utgör ett hinder för framkomligheten. Intill 
denna lågpunkt, strax utanför planområdet, ligger också ett par äldre skyddsvärda 
fastigheter som har en golv- och portnivå i samma höjd som gatan. Den andra lågpunkten 
finns vid korsningen mellan Engelbrektsgatan och Sten Sturegatan på korsningens 
sydöstra sida och intill fastigheten som ligger i hörnet öster om korsningen, samtidigt som 
vägen längs Engelbrektsgatan är upphöjd genom korsningen.  
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Skyfallskartan visar beräknad översvämningssituation utifrån nuläget vid ett 
klimatanpassat 100-årsregn. Vattendjup redovisas i meter. Planområdet längs med 
Engelbrektsgatan ligger inom den röda markeringen. Källa stadens webbkarta. 

Markmiljö  
Inventering av potentiellt förorenade områden inom och i anslutning till planområdet har 
gjorts i databaser hos länsstyrelsen samt miljöförvaltningen i Göteborg.  

I närliggande kvarter avseende sträckningen av Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen 
och Skånegatan, finns det tio identifierade objekt i länsstyrelsens databas för förorenade 
områden, se nedan. 

Fem objekt har riskklass 2 ”Stor risk”. Dessa är tidigare kemtvättar som hanterat 
lösningsmedel och är klassade enligt en schablonklassning av kemtvättar i Västra 
Götaland. Kemtvättarna ligger mellan cirka 5 - 180 meter från Engelbrektsgatan och då 
främst söder om vägen. Vid kemtvättar har förbrukning och hantering av kemikalier 
generellt varit stor.  Potentiella föroreningar vid kemtvättar är främst klorerade 
lösningsmedel. Trikloretylen användes mellan 1930–1960-talet och perkloretylen 
användes mellan 1950–2000-talet. En av kemtvättarna är fortfarande i drift men har sedan 
år 2004 endast vattentvätt. Resterande kemtvättar är nedlagda. 

Med anledning av detta har provtagning av grundvatten utförts i och omkring 
Engelbrektsgatan, se Grundvattenprovtagning Engelbrektslänken GFS, Norconsult, 2020-
08-18. Syftet med provtagning var att utreda om föroreningar av klorerade alifater finns i 
grundvattnet som härrör från de före detta kemtvättarna. Grundvattenprov togs ut från 
totalt fyra grundvattenrör lokaliserade längs med och omkring Engelbrektsgatan. 
Analysresultatet påvisade inga halter över analysmetodens rapporteringsgräns i något av 
proven. Norconsult bedömer därför att risken är låg för att det vid planerade 
schaktarbeten längs med Engelbrektsgatan uppkommer länsvatten förorenat av klorerade 
alifater. 
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Vibrationer 
Planområdet bedöms kunna vara vibrationskänsligt då områdets jordlager består av lera, 
samt då vissa byggnader inom området är från 1890-talet med varierade 
grundförhållanden. 

En Vibrationsutredning Engelbrektslänken GFS, Norconsult, 2019-06-24, har tagits fram 
inom arbetet med genomförandestudien i syfte att utreda om det föreligger risk för 
vibrationsstörningar från den planerade spårvägen längs Engelbrektsgatan till närliggande 
byggnader.  
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Detaljplanens innebörd och genomförande 
Planförslaget innebär att den berörda delen av Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och 
Skånegatan breddas för att ge utrymme för en dubbelriktad spårväg. Spårvägen placeras i 
mitten av gatan med biltrafik på ömse sidor om spåret. Även en ny dubbelriktad 
cykelbana möjliggörs längs med gatans norra sida som en del av det övergripande 
cykelvägnätet i syfte att förbättra framkomligheten för cyklister. Den föreslagna 
utformningen innebär även förbättrade stråk och kopplingar för gående och mer utrymme 
för stadsliv på ömse sidor om gatan.  

När gatan breddas för att rymma den nya spårvägen behöver den befintliga lindallén som 
löper längs med gatans norra sida flyttas några meter norrut. Genom bättre växtbäddar 
och fler träd ges förutsättningar att återskapa den sammanhängande tätare trädraden som 
funnits längs med Hedens södra kant från 1910-talet till 2010-talet. 

Planen möjliggör utbyggnad av ett nytt teknikhus intill den befintliga 
transformatorstationen norr om gatan. Vidare möjliggörs flytt av den befintliga 
återvinningsstationen till ett nytt läge vid parkeringen norr om gatan. 

Illustrationen visar den föreslagna utformningen av berörd del av Engelbrektsgatan samt 
närmast angränsande ytor. Plangräns är markerad med svart punktstreckad linje. Skiss 
AL Studio/02landskap. 
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Gatan inom planområdet behåller huvudsakligen sin nuvarande markanvändning med 
spår som tillägg, men breddas på grund av de nya funktionerna och dess utformning. I 
korsningarna med Södra Vägen och Skånegatan kopplas det nya spåret ihop med de 
befintliga spåren.  

Eftersom större delen av planområdet omfattas av riksintresset för kulturmiljövården 
införs ett fåtal bestämmelser som syftar till att stärka vissa av de för kulturmiljön viktiga 
egenskaperna.  

Parallellt med detaljplanarbetet har en genomförandestudie (GFS) tagits fram. Dessa två 
arbetena bygger på en del gemensamma underlag och utredningar. I planarbetet studeras 
gatans utformning mer ingående utifrån stadsmiljö- och kulturmiljövärden samt sociala 
aspekter, medan GFS prövar trafik- och utformningsförslagets genomförbarhet. I det 
fortsatta arbetet med genomförandestudien, vid kommande upphandling av utformning, 
projektering och utförande samt vid val av material ska detaljplanens bestämmelser 
genom plankarta och planbeskrivning följas och ambitioner i gestaltningsprogrammet 
beaktas.   

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.  

 
Den föreslagna utformningen på Engelbrektsgatan, sektion A-A. Skiss AL 
Studio/02landskap. 
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Stadsmiljö och kulturmiljö 
Den berörda delen av Engelbrektsgatan består idag av stadsrum med olika karaktärer med 
berättelser om stadens historiska utveckling. Närmast Skånegatan är stadsrummet mer 
modernt med storskalig bebyggelse samt anpassad till biltrafiken. Vid Sten Sturegatan tar 
ett historiskt stadsrum vid, där gatan har en tydligare rumslighet med stenstadens fasader i 
söder och den grönskande parkmiljön. Den monumentala stenstadens stadsfront gör sedan 
en tydlig fond i söder mot Hedens öppna stadsrum. Här är uttrycket dock mer spretigt 
med biltrafikens fortsatta dominans och då den unga lindallén inte ger en tydlig 
inramning. 

För att skapa ett mer tydlig och tillgänglig, tryggare och trivsammare stadsrum bygger 
förslaget vidare på kulturmiljöns värdebärande egenskaper hand i hand med de för 
stadsrummets utformning väsentliga sociala aspekterna. En tydlig struktur längs med hela 
gatusträckan syftar till att skapa ett sammanhållet stadsrum som främjar mötet mellan 
stenstaden, Hedens öppenhet och grönska och det moderna storskaliga stadsrummet i 
öster. Vidare syftar utformningsförslaget på att lyfta fram gatans betydelse som ett viktigt 
stråk, dess kopplingar till omgivningen och dess vistelsekvaliteter.  

Den föreslagna utformningen av Engelbrektsgatan, vy från sydväst. Skiss AL Studio/ 
02landskap. 

Spårvägen har sedan slutet på 1800-talet varit en integrerad del av närliggande gaturum, 
väl inpassad i markbeläggningen. I denna del av Engelbrektsgatan fortsätter de befintliga 
spåren efter korsningen med Södra Vägen i ett självklart läge mitt i gatan med körfält för 
bil på ömse sidor. Spårvägen får en rak sträckning fram till Skånegatan som stärker den 
historiska kvartersstrukturen och upplevelsen av stenstadens stadsfront. Vidare föreslås 
en mer generös trottoar längs med gatans södra sida för att ge mer utrymme för stadsliv i 
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enlighet med stenstadens ideal och den forna breda trottoaren. Utrymme ges för ett 
tydligare gångstråk och ett nytt cykelstråk längs med gatans norra sidan förbi Heden och 
vidare mot Skånegatan. Detta stråk kan få en mer grön karaktär genom friare plantering 
och små vistelsezoner mot Heden, parken vid hotellet Liseberg Heden och 
förgårdsmarken vid bostadskvarteret Öster om Heden. Stråket avgränsas mot gatan 
samtidigt som gatan ramas in med en sammanhängande och tät lindallé som bejakar de 
långa siktlinjer längs med gatan mot Vasakyrkan i väster och Burgårdsparkens grönska i 
öster. Allén planteras i generösa växtbäddar i ett läge några meter längre norrut än den 
ursprungliga allén.  

Transformatorstationen intill parken vid hotell Liseberg Heden kvarstår i sitt läge och 
öster om den placeras ett nytt teknikhus för spårsignal med mera. Dessa får i planen 
användningen tekniska anläggningar, E1 på plankartan. Den befintliga 
återvinningsstationen flyttas till ett läge lite längre västerut längs gatan. 
Återvinningsstationen anges med användningsbestämmelse ÅTERVINNING.  

Det övergripande gestaltningsgreppet om ett mer sammanhållet stadsrum längs hela 
gatusträckningen med avstamp i gatans historia och kulturmiljö beskrivs även i ett 
gestaltningsprogram, Gestaltningsprogram för del av Engelbrektsgatan. 

Till grund för detta och det fortsatta arbetet ligger också Göteborgs övergripande 
stadsmiljöpolicy och dess delar antagna i park- och naturnämnden, byggnadsnämnden 
samt trafiknämnden - Stadens golv, Stadens Möbler, Stadens Träd, Stadens Färg och 
Stadens Ljus bland annat. Planområdet omfattar områdena Lorensberg och Heden inom 
Stenstaden vars karaktär samt ledord i arbetet med policyn sammanfattas med klassiskt, 
stramt, elegant.   

Den föreslagna utformningen av Engelbrektsgatan, vy mot sydväst. Skiss AL Studio/ 
02landskap. 
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Beaktande av de kulturhistoriska värdena 
Kulturmiljöns värdebärande och känsliga egenskaper som har bäring på utformning och 
gestaltning av planförslaget kan sammanfattas i följande punkter: 

• Bebyggelse, framförallt stenstadens stadsfront i gemensam byggnadshöjd, färgskala, 
fasad- och takmaterial samt placering i förhållande till gatulivet. 

• Stadsplanen med planmönstret i rutnät med rätvinkliga kvarter. Här utgör även 
växelverkan mellan smalare och bredare stadsrum, stenstadens förträdgårdar samt 
alléer och parker viktiga beståndsdelar. 

• Grönska genom parker och alléer. Bäddar in och mjukar upp stadsbilden. Uppvuxna 
träd förstärker dessutom upplevelsen av det historiska stadsrummet, i samverkan med 
äldre fasader. 

• Entréer i övergången mellan stadsrum med olika karaktär, stråken med historisk 
betydelse, lång kontinuitet och långa siktlinjer, spårvägens historiska dragning mjukt 
inpassad i gatan. 

Dessa värden ligger så långt som det går till grund för utformning av planförslaget. Några 
av de viktigaste punkterna lyfts fram genom skydds- eller utformningsbestämmelser. 

Bestämmelse Beskrivning och syfte 

Träd1 

 

Bestämmelsen omfattar träd som är särskilt känsliga och som ska 
skyddas vid byggnation. Trädet får endast fällas om det är sjukt eller 
utgör en säkerhetsrisk. Riskträd är träd som vid riskutvärdering visat sig 
innebära risk som ej är godtagbar eller acceptabel av trädets förvaltare 
eller ägare. Marklov krävs för trädfällning av dessa träd.  

Allé1 Bestämmelsen ställer krav på att en enkelsidig allé ska planteras längs 
gatan mellan norra bilkörfält och gång- och cykelväg. Syftet med 
bestämmelsen är att återskapa den sammanhängande trädraden som 
funnits längs med Hedens södra kant från 1910-talet till 2010-talet. 
Genom att allén finns längs med hela gatusträckan får gatan ett mer 
sammanhållet uttryck och en tydlig inramning. Allén stärker även de 
långa siktlinjerna längs med gatan.  

Trottoar Trottoaren längs med gatans södra sidan lyfts fram som ett betydelsefullt 
stråk genom att en viss breddning säkerställs i syfte att ge mer utrymme 
för stadslivet i anslutning till stenstadens monumentala stadsfront. 

 

Vidare är det ur kulturmiljösynpunkt viktigt att för byggnadsverk, markbeläggning och 
utrustning välja robusta, gedigna material som anknyter till platsens karaktär. Färgskalan 
ska harmoniera med omgivande bebyggelsemiljö.  

Markbeläggning inom spårområdet ska passas in i gatans övriga markbeläggning, det vill 
säga asfalt, och ihop med rälen få ett stadsmässigt utförande likt befintliga spår i 
Engelbrektsgatan och Södra Vägen. Utifrån kulturmiljösynpunkt är det olämpligt med 
gräs, grus eller stenmjöl i spårområdet i denna stadsmiljö.  
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Vid anläggandet av spåranläggningen behöver tillkommande åtgärder som berör 
värdefulla byggnader göras med stor varsamhet och får inte innebära förvanskning. Det 
kan exempelvis röra sig om bullerreducerande åtgärder på fasader, fönster och dörrar eller 
infästning av belysning och tvärtrådar. I Kulturmiljöutredningen, WSP, 2020-09-23, finns 
en övergripande känslighets-/tålighetsanalys. De flesta av husen längs sträckan är särskilt 
värdefulla enligt 8 kap 13 § PBL. För de särskilt värdefulla husen behöver val av och 
projektering av åtgärderna, där så behövs, föregås av en fördjupad utredning och arbetet 
följas av sakkunnig avseende kulturvärden. Även för de mindre känsliga husen behöver 
ändå byggnadens arkitektoniska uttryck värnas och åtgärderna utföras varsamt. 

Bullerutredning - Inomhusvärden, Norconsult, 2021-04-28 visar att det finns möjlighet att 
klara inomhusvärdena om fönsterna för de berörda bostäderna förses med ytterligare en 
ruta eller med tjockare rutor på insidan av karmen. I vissa fall kan karmbyte behöva ske, 
under förutsättning att karmen byts ut till en ur kulturmiljö acceptabel lösning.  

Enligt trafikkontorets praxis vid denna typ av projekt i känsliga kulturmiljöer kommer 
stadsbyggnadskontoret och/eller kulturförvaltningen kontaktas för att säkerställa rätt 
kompetens och tillvägagångssätt vid bullerreducerande åtgärder eller infästningar i 
fasader, så att ingen skada uppstår på de kulturhistoriskt värdefulla fastigheterna. 

Trafik, kollektivtrafik, parkering och tillgänglighet  
Gator, GC-vägar 
Planförslaget innebär att den berörda delen av Engelbrektsgatan breddas för att ge 
utrymme för en dubbelriktad spårväg och en ny friliggande gång- och cykelbana. 
Spårvägen placeras i mitten av gatan med biltrafik på ömse sidor om spåret. I stort sett 
hela planområdet får en allmän plats-användning huvudgata med spårväg, beteckning 
GATA1. Genom egenskapsbestämmelser förtydligas utformning av gatuområdet och ett 
visst skydd av kulturmiljövärden säkerställs. 

Områdets gångstråk markeras schematiskt med orange linjer. 
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Gångtrafik 

Genom planförslaget förbättras standarden på Engelbrektsgatans norra gångbana 
betydligt – den breddas och får jämn och enhetlig beläggning. Förslaget innebär vidare att 
två nya passager för oskyddade trafikanter ordnas i anslutning till Hedåsgatan och 
Wadmansgatan och de två befintliga vid korsningarna vid Södra Vägen och Sten 
Sturegatan får ny utformning. Detta gör att gatans barriäreffekter minskar, och att 
tillgängligheten och framkomligheten för gående som vill korsa Engelbrektsgatan 
förbättras. Passagerna kommer att ordnas med rejäla mittrefuger, vilket bidrar till sänkta 
hastigheter för passerande biltrafik eftersom fordon måste svänga för att komma runt 
refugerna. Övergångställen kommer dessutom att finnas i samtliga signalreglerade 
korsningspunkter. Utformningsförslaget med separat cykelbana, ordentlig gångbana och 
god belysning bidrar till att skapa en tryggare miljö på Engelbrektsgatans norra sida. 
Sammantaget förstärks gåendes tillgång till gaturummet påtagligt. 

Områdets cykelstråk markeras schematiskt med gröna linjer. Riktningen visas med pilar. 

Cykeltrafik 

Längs den norra sidan av Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan föreslås 
en 2,5 meter bred asfalterad dubbelriktad cykelbana. Den nya cykelbanan kommer bli en 
del av det övergripande cykelvägnätet och kopplas samman med dels nya dels 
kompletterande cykelpassager i samband med signalkorsningarna längs sträckan.  

I nuläget finns fyra passager i korsningen Engelbrektsgatan/Sten Sturegatan. Den södra 
passagen föreslås tas bort eftersom cyklisterna, istället för att uppehålla sig i körbanan, 
kommer att använda den nya cykelbanan norr om Engelbrektsgatan. Den nya 
utformningen av korsningen kommer innebära att det blir enklare och tydligare för 
cyklisterna. Vidare blir korsningen Engelbrektsgatan/Skånegatan cirkulationsplats. 
Dagens två passager för cykel ersätts med en, norr om korsningen, på grund av 
trafiksäkerhetsrisker för cyklister att korsa spårväxlar. Möjligheten att ordna cykelpassage 
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väster om korsningen för att knyta ihop cykelvägnätet ska studeras vidare. Befintliga 
passager i korsningen med Södra Vägen kommer att finnas kvar. 

I och med den nya cykelbanan längs Engelbrektsgatans norra sida förbättras 
framkomligheten och tillgängligheten betydligt för cykeltrafik längs gatan. Även 
tillgängligheten till målpunkterna norr om gatan så som Heden och förskolan förbättras. 
Mellan den nya cykelbanan och Hedåsgatan respektive Wadmansgatan kan cyklister 
antingen leda cykeln över de nya gångpassagerna alternativt använda körbanan likt idag. 

Ytterligare cykelbanor planeras längs Engelbrektsgatan. Sträckan Aschebergsgatan–
Arkivgatan är projekterad och förväntas vara klar när övriga delar av Engelbrektsgatan är 
färdiga och projektering påbörjas för sträckan Arkivgatan–Södra Vägen. För de båda 
delsträckorna kommer en dubbelriktad cykelbana att anläggas på Engelbrektsgatans södra 
sida och dessa kommer att kopplas ihop med en bevakad cykelpassage på korsningens 
södra sida. Det finns även planer på att bredda de enkelriktade cykelbanorna längs Sten 
Sturegatan, medan körbanan smalnas av något. 

Områdets biltrafik markeras schematiskt med blåa linjer. Riktningen visas med pilar. 

Biltrafik 

Planförslaget innebär en utformning av gatan med spårväg i mitten och ett körfält för bil i 
varje riktning på ömse sidor om spåret. Tidigare vänstersvängfält tas bort för att 
biltrafiken inte ska korsa spåren och prioritet ges till gående, cyklister och spårtrafik i 
signalkorsningarna. Biltrafiken kommer att kunna korsa spåren vid Södra Vägen, Sten 
Sturegatan och Skånegatan och ges enbart möjlighet att svänga höger till eller från 
Hedåsgatan och Wadmansgatan, liksom vid in-/utfarterna till parkeringsplatserna, hotell 
Opalen och förskolan. 

Vidare kommer dagens dubbla körfält längs Skånegatan reduceras ner till ett vid den nya 
kollektivtrafikprioriterade cirkulationsplatsen. 
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Den nya gatuutformningen bedöms utifrån trafikanalyser, se PM Trafikanalys 
Engelbrektslänken GFS, Ramböll, 2019-10-23, leda till ökad köbildning under 
rusningstid vid korsningarna med Södra Vägen och Sten Sturegatan, främst i östergående 
riktning. Som följd av borttagna vänstersvängfält får biltrafik med målpunkt längs gatan 
något längre körsträcka. Det finns även en risk att söktrafik ökar in till parkeringen på 
södra Heden (Engelbrektsgatan), samt in mot Kungsportsavenyn.  

Parkering  
Cykelparkering 

Cykelparkeringar föreslås längs med södra trottoaren i mån av plats och i närheten till 
målpunkterna samt i anslutning till cykelbanan vid övergångsställen och passager. 
Cykelparkering längs Engelbrektsgatan ska detaljeras i projekteringen. Yta för en 
lånecykelstation ryms inom planområdet i närheten av Skånegatan. 

Bilparkering 

Planförslaget innebär en generell breddning av gatan för att ge plats till fler färdslag i 
gaturummet. Det innebär att nuvarande bilparkeringsyta vid södra Heden 
Engelbrektsgatan samt bilparkeringsplatser längs framförallt norra körbanan av gatan tas i 
anspråk. Totalt möjliggör planförslaget ca 100 parkeringsplatser för bil. Förändringen 
innebär en minskning från nuläget om ca 185–195 platser fördelat enligt tabellen. 

 Parkeringsyta 

Antal 
parkeringar 

nuläge 
Antal parkeringar 
färdig byggnation 

Minskning från 
nuläge 

A Södra Heden Engelbrektsgatan 216 Ca 70 146 

B Kantstensparkering längs Engelbrektsgatan 50–60 Ca 30 20–30 

C Lokalkörbana Sten Sturegatan - Skånegatan 19 0 19 

 Summa 285–295 Ca 100 Ca 185–195 

 

Antalet parkeringsplatser reserverade för hotell Liseberg Heden är reglerat i bygglov och 
ryms fortsatt i hotellets närområde. Reglering av dessa platser görs i 
genomförandeskedet.  

Som följd av borttagna platser och fortsatt efterfrågan enligt 2019 försämras 
tillgängligheten till bilparkering för boende, verksamma och besökare särskilt till 
evenemang och handel. Borttagen möjlighet att svänga vänster till och från södra Heden 
Engelbrektsgatan minskar även tillgängligheten till dessa parkeringsplatser. Den 
försämrade tillgängligheten kan ge upphov till ökad söktrafik efter parkering. 

Tillgängligheten till bilparkering i Hedåsgatan, Wadmansgatan och tillhörande hotell 
Opalen bedöms relativt oförändrad.  

Vid färdig ombyggnation av gatan har parkeringssituationen i närområdet förändrats. 
Dels på grund av detta projekt dels på grund av andra projekt så som universitetet vid 
Renströmsparken, bostäder vid Bohusgatan, bostäder och verksamheter vid 
Lorensbergsparken.  
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Områdets kollektivtrafik markeras schematiskt med lila linjer. 

Kollektivtrafik 
Planförslagets främsta syfte är att möjliggöra utbyggnad av en ny spårväg i 
Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan som kopplas på det befintliga 
spårvägsnätet i korsningar med dessa gator. Detta möjliggörs genom markanvändning 
huvudgata med spårväg, beteckning GATA1. 

Spårvagnsspåren tar större plats än idag i korsningen med Södra Vägen vilket innebär att 
alla övergångställen vid korsningen flyttas eller får delvis ny utformning. Det södra 
övergångsstället flyttas söder ut. Det genomgående busskörfältet för busstrafik startar 
därför först norr om övergångsstället och blir kortare än idag vilket innebär att 
framkomligheten för busstrafik försämras något. Framkomligheten för övrig befintlig 
buss- och spårvagnstrafik genom korsningen Engelbrektsgatan/Södra Vägen bedöms 
enbart påverkas marginellt till följd av den nya utformningen av korsningen.  

Spårvagnarna som även fortsättningsvis kommer trafikera Skånegatan kommer köra 
igenom en cirkulationsplats i stället för genom en signalreglerad korsning. Cirkulationen 
kommer dock förses med signalreglering så att spårvagnstrafiken prioriteras och övrig 
trafik stoppas när en spårvagn passerar. Framkomligheten för spårvagnarna längs 
Skånegatan bedöms inte påverkas negativt av planförslaget.  

I en Riskbedömning Engelbrektsgatan GFS, Göteborgs Stad trafikkontoret, augusti 2019, 
har föreslagen utformning studerats i syfte att säkerställa en säker spårvägsanläggning. 

Eventuell hållplats 

Inom ramen för Målbild Koll2035 föreslås att Skånegatan ska utgöra en del av 
Stadsbanesystemet. Då stadsbana föreslås ha längre avstånd mellan hållplatserna är ett 
förslag att man ersätter hållplatserna Ullevi Södra och Scandinavium med en ny hållplats 
i anslutning till korsningen Skånegatan/Engelbrektsgatan. Den nya hållplatsen bör då 
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utformas så att det hållplatslägena, i alla relationer, placeras efter korsningen. De tre 
hållplatslägena förläggs alltså i följande lägen: 

• norr om korsningen på östra sidan av Skånegatan 
• söder om korsningen på västra sidan av Skånegatan 
• väster om korsningen på norra sidan av Engelbrektsgatan. 

Denna lösning gör att man, i alla relationer, kommer att kunna trafikera hållplatsen. 

Fram tills dess att denna lösning är byggd finns inget större behov av hållplats i 
anslutning till korsningen eftersom avståndet till Scandinavium och Ullevi Södra är 
mindre än 200 meter. 

Ett hållplatsläge på södra sidan av Engelbrektsgatan är egentligen bara intressant i det fall 
man inte slår ihop hållplatserna på Skånegatan och ändå vill ha en hållplats på 
Engelbrektsgatan för ersättningstrafik som kommer närmare bebyggelsen i området. 

Illustration över en möjlig hållplatsutformning väster om Skånegatan. Plangräns är 
markerad med svart punktstreckad linje. Skiss AL Studio/02landskap. 

En alternativ utformning med hållplats på sträckan mellan Sten Sturegatan och 
Skånegatan har prövats i planarbetet. Plankartan med bestämmelser möjliggör byggnation 
av 45 meters hållplats under förutsättning att det görs avsteg och anpassningar av 
standardmått på plattform och säkerhetsavstånd mellan bilkörfält och trädrad. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för spårväg i 
Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom 
stadsdelarna Heden och Lorensberg 

 45 (66) 

Dnr  0233/19 PLANBESKRIVNING  
   

Sektion B-B över en möjlig hållplatsutformning. Skiss AL Studio/02landskap. 

Tillgänglighet 
Planförslaget innebär inga större ändringar avseende tillgänglighet då nivåskillnader 
kvarstår vid en del entréer. Däremot kommer gångstråk och passager att byggas 
tillgänglighetsanpassade i större utsträckning än vad det är idag.  

Assisterad utrymning 
Engelbrektsgatan är även fortsättningsvis tänkt att kunna nyttjas för uppställning av 
stegbil vid assisterad utrymning.  

Service 
Den befintliga offentliga och kommersiella servicen som finns längs med gatan och i 
närområdet blir mer tillgänglig i och med förbättrade stråk och kopplingar längs med 
gatan och mot omgivningen. Inga nya bostäder tillkommer i detaljplanen. 

Friytor och naturmiljö 
Planförslaget innebär att stråk och kopplingar längs med Engelbrektsgatan och mot 
omgivningen förbättras, inte minst den intilliggande stadsdelsparken (Exercisparken) 
samt övriga Hedens idrotts- och aktivitetsytor på Heden. 

Naturmiljön i området består framförallt av alléer och parkmiljön vid hotell Liseberg 
Heden som ger stadsrummet en historisk karaktär. Enbart en mindre del av denna 
parkmiljö påverkas av planförslaget, när gatan breddas. Även områdets naturvärden är 
främst kopplade till träd. 
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Utöver alléer som omfattas av biotopskyddskravet, är det två andra träd som tas ner på 
grund av planförslaget. En mycket viktig utgångspunkt för att värna flera 
ekosystemtjänster är att de stora lindarna i Sten Sturegatans allé kan bevaras. Dessa 
skyddas i planförslaget genom skyddsbestämmelse träd1, liksom en ek närmast 
Skånegatan. 

Träd som tas ner, varav flera större träd, ersätts av fler mindre träd i en mer 
sammanhängande och tätare trädrad med mer generösa växtbäddar än idag. Ambitionen 
är att även tillföra ett fåtal träd längs med gatans södra sida och fler längs med 
parkeringen (utanför planområdet). 

För alléträden som omfattas av det generella biotopskyddet har Länsstyrelsen i beslut från 
2021-02-01 beviljat borttagande av alléträd samt återplantering enligt planförslag. 
Beslutet är förenat med villkor om kompensation och tillvägagångssätt.  

Fyra särskilt skyddsvärda träd finns utanför planområdet, men i närheten till ytor som 
byggs om eller inom yta som troligtvis kommer att ingå i arbetsområdet vid 
genomförandet. Särskild vikt behöver läggas på att skydda dessa och andra värdefulla 
träd från eventuell påverkan under byggtiden. 

Grönytan framför hotell Liseberg Heden påverkas i mindre utsträckning av planförslaget 
pga. gatans breddning, men blir även mer tillgänglig genom förbättrade stråk och 
kopplingar. 

Sociala aspekter och åtgärder 
Planområdet innehåller flera kvaliteter genom dess centrala läge intill Heden och präglas 
av funktioner viktiga för vardagslivet för de som bor och verkar i närområdet samt 
samspel för människor från hela staden. I området möts flera historiska skikt och 
gatusträckan består av stadsrum av olika karaktär. Gatan har en potential att bli den 
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viktiga kopplingen mellan stadens olika evenemangs-, kultur-, nöjes- och handelsstråk 
genom att stärkas för gående och cyklister. Ett urval av åtgärder för att främja de sociala 
aspekterna och barnperspektivet har så långt som möjligt inarbetas i planförslaget. För 
sociala värden och barnperspektivet i området har det varit viktigt att fokusera på gatans 
roll och identitet, dess vistelse- och rörelsekvaliteter och sträva efter att överbrygga 
barriärer. Dessa fyra kategorier som åtgärderna har sorterats under sträcker sig över de 
fem sociala aspekterna och återfinns i Social konsekvensanalys och 
barnkonsekvensanalys, AL Studio, 2020-11-20. 

Planförslaget ger en ansats till att skapa ett mer sammanhållet stadsrum med tydliga och 
sammanhängande stråk för rörelse och bättre ytor för vistelse. Genom bättre kopplingar 
och stråk tillgängliggörs de kvaliteter som finns i närområdet både för de som bor och de 
som besöker området. Gatans historiska karaktär och långa siktlinjer stärks genom den 
raka spårsträckningen och den sammanhängande trädraden längs med gatans norra sida. 

Den något breddade södra trottoaren ger bättre utrymme för gångstråket och entréerna, 
men skulle gynnas av ytterligare yta för möblering, uteserveringar, sekundära sittytor 
samt grönska. Längs med gatans norra sida ges goda förutsättningar för att den nya 
trädraden ska kunna växa sig stor och möjlighet finns att med ytterligare plantering bädda 
in det nya gång- och cykelstråket i grönska. Gatan föreslås utformas så att biltrafiken får 
lägre hastigheter vilket främjar trygghet för gående och cyklister, inte minst barn, samt 
bidrar till att biltrafiken upplevs mindre dominerande i stadsmiljön.   

De tydliga och väl tilltagna gångytorna längs med båda sidor av gatan, de nya passagerna 
och det sammanhängande cykelstråket bidrar till att skapa bättre tillgänglighet till 
målpunkterna, öka gatans orienterbarhet och minska trafikytornas barriärverkan.   

Vidare är det viktigt att utforma spårvägen och bilkörfälten med sammanhållet 
markmaterial och utan visuella och faktiska barriärer i form av exempelvis staket.  

Teknisk försörjning  
Dagvatten 
En Dagvatten- och skyfallsutredning, Kretslopp och vatten/Sweco, 2021-05-26, har tagits 
fram och beskriver planområdets förutsättningar, påverkan av planförslaget och åtgärder 
mer ingående. En revidering och komplettering av utredningen har gjorts efter samråd. 

För att uppnå Göteborgs Stads målvärden behöver dagvattnet från planområdet renas. 
Detta kan ske genom att dagvatten leds till de skelettjordar (växtbäddar) för träd som 
planeras längs Engelbrektsgatan. Detta möjliggörs genom att växtbäddarna utformas i 
samarbete mellan de berörda förvaltningarna och enligt stadens tekniska handbok. Med 
föreslagen rening i växtbäddar bedöms planförslaget inte försämra möjligheten att uppnå 
MKN för Fattighusån eftersom de totala föroreningsmängderna minskar.  

Baserat på information i VISS kan slutsatsen dras att om planförslaget ska bidra till att 
recipienten uppnår god status, bör mängden fosfor som leds från planområdet till 
recipienten minska. Med rening av dagvattnet i skelettjordar (växtbäddar) uppfyller 
planförslaget detta.  

Inom planområdet bör dagvatten även fördröjas i syfte att avlasta dagvattenledningsnätet 
nedströms planområdet, eftersom detta är överbelastat i dagsläget. Med föreslagna 
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växtbäddar, med en total yta om cirka 350 m2 och en fördröjningsvolym på cirka 140 m3, 
erhålls dagvattenfördröjning som ger en förbättring jämfört med nuvarande situation. 

 
Föreslagen principlösning för skyfalls- och dagvattenhanteringen. Flödesriktningar som 
visas är naturliga. Källa: Dagvatten- och skyfallsutredning, Kretslopp och vatten/Sweco, 
2021-05-26 

Skyfall 
Inom planområdet finns det i dagsläget två lågpunkter där vatten samlas vid skyfall. 
Modelleringsresultat enligt Dagvatten- och skyfallsutredning, Kretslopp och 
vatten/Sweco, 2021-05-26, indikerar att planförslaget leder till att skyfallssituationen för 
byggnaderna i den södra lågpunkten närmast Södra Vägen blir oförändrad, medan 
situationen förbättras något för byggnaderna intill lågpunkten vid korsningen mellan 
Engelbrektsgatan och Sten Sturegatan. Modellen har i denna revidering av utredningen 
förfinats/förbättrats avseende markmodellens råhet.  

Det framgår av resultaten att skyfallssituationen är problematisk inom planområdet i både 
befintlig och framtida situation. I båda fallen täcks den västra lågpunkten på 
Engelbrektsgatan av vatten med ett djup som varierar mellan 30 och 40 centimeter på 
körbanorna. Detta utgör ett hinder för framkomligheten enligt tematiskt tillägg till 
översiktsplan för översvämningsrisker (TTÖP) som definierar en väg som framkomlig 
när vattendjupet är maximalt 20 cm. Exploateringen på gatan försämrar inte 
skyfallssituationen, men befintliga byggnader är redan idag utsatta för risk för skada i 
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samband med skyfall. Fastighetsägaren har ett ansvar att hantera översvämningsrisk för 
befintliga byggnader inom egen fastighet.  

För att uppfylla riktlinjer i TTÖP och säkerställa framkomlighet på Engelbrektsgatan 
måste ytvattnet som rinner längs Engelbrektsgatan minskas. Att ändra markhöjdsättning 
vid planområdet är komplext utifrån tekniskt och trafiksäkerhetssynpunkt och kostsamt 
då området är platt och helt exploaterat.  

Flera möjliga lösningar för att sänka vattennivån under 20 centimeter på gatan har 
studerats. Den billigaste lösningen som identifierats är en kulvert under gatan. En sådan 
kulvert skulle innebära ungefär 16 centimeter vattendjupreducering och kostnaden för 
denna åtgärd har inte bedömts vara samhällsekonomiskt motiverbar. Varaktigheten för 
vattendjup över 20 centimeter har också bedömts vara begränsad (cirka en timme), vilket 
har vägts in som motiv att inte genomföra åtgärden.  

Ett avsteg från TTÖP får inte innebära att människors hälsa och säkerhet äventyras. Detta 
kan säkerställas då det finns alternativa vägar för framkomlighet. Räddningstjänsten och 
polismyndigheten har också bedömt att framkomligheten är tillräcklig med det aktuella 
trafikförslaget. I dagvatten- och skyfallsutredningen har tre förslag till alternativa 
utryckningsvägar identifierats.  

Med hänsyn till ovan nämnda förutsättningar är bedömning att det i detta fall är motiverat 
att göra avsteg från riktlinjen om max vattendjup på 20 centimeter vid utryckningsväg. 
Därmed rekommenderas inga åtgärder för att hantera skyfall. 

Vatten och avlopp 
Allmänna VA-ledningar kommer att behöva flyttas och nya ledningar kommer att 
anläggas i Engelbrektgatan samt korsningarna Engelbrektsgatan/Skånegatan och 
Engelbrektsgatan/Södra Vägen. Anslutningspunkter görs vid behov söderut in till 
fastigheter.   

Värme/kyla 
Befintlig fjärrvärme och fjärrkyla öster om Sten Sturegatan behöver inte flyttas.  

El och tele 
Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg 
Energi Nät AB (beroende på planens geografiska läge) i god tid innan arbetena ska 
påbörjas. Vid utförande av arbeten i närheten av Göteborg Energi Nät AB:s / Ellevios 
(beroende på planens geografiska läge) anläggningar ska bestämmelser för markarbeten 
vid elkablar följas. 

Teleledning anläggs under den nya gång och cykelbanan fram till Sten Sturegatan.  

Ny styrkabel anläggs under Engelbrektsgatan norra körfält. Befintlig 50 kv ledning ligger 
kvar under trottoaren på gatans södra sida, och en elledning ligger kvar under det södra 
körfältet.    

Gas 
Gasledningar behöver inte flyttas utan bedöms kunna ligga kvar under Engelbrektgatans 
södra körfält. 
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Avfall 
En återvinningsstation finns belägen på parkeringen söder om hotell Liseberg Heden. Den 
kan inte vara kvar vid ett genomförande av detaljplanen. En ny placering kommer att 
säkerställas något längre västerut i närhet till befintlig parkering. 

Ny placering av återvinningsstation säkras i planen genom användning ÅTERVINNING 
inom allmän plats. 

Angöringsytor för sopbilar kommer att finnas längs med gatans södra sida så att hämtning 
av avfall ifrån befintliga byggnader fortsatt ska kunna ske. 

Övriga åtgärder  
Geotekniska åtgärder och påverkan på grundvatten 
Planområdets geotekniska förhållanden har utretts och beskrivs i PM Geoteknik och 
hydrogeologi Engelbrektslänken GFS, Norconsult, 2019-11-07.  

De naturliga jordlagren längs sträckan består till största delen av glacial lera enligt SGU:s 
jordartskarta. Leran i området är normal - eller svagt överkonsoliderad, vilket innebär att 
leran eventuellt kan klara viss pålastning (till exempel från fyllning eller 
grundvattensänkningar) utan att långtidssättningar utbildas. I projekteringsskedet bör 
provtagningar utföras för att fastställa lerans egenskaper. 

Området längs med sträckningen är flackt och nivåerna varierar från ca +8 till +10 
(RH2000), inga geotekniska stabilitetsproblem föreligger för befintliga förhållanden. 

Det finns risk att sättningar uppstår vid anläggandet av spårvagnsspåret. I 
projekteringsskedet bör geotekniska fältundersökningar utföras för att fastställa lerans 
egenskaper. Därefter bör sättningsberäkningar utföras med hänsyn till vald profilnivå och 
grundläggningssätt. Troligen kommer all uppfyllnad behöva lastkompenseras med 
lättfyllning, på grund av att leran är normal- till svagt överkonsoliderad i kringliggande 
områden. Den största risken för sättningar förutsätts föreligga i korsning med Södra 
Vägen där jorddjupen är som störst.  

Alla släntlutningar för ledningsschakter bör dimensioneras utifrån rådande geotekniska 
förhållanden samt kringliggande laster. Där schakt ansluter mot befintlig väg bör spont 
användas alternativt att schakt inom kassett utförs. 

Områdets hydrogeologi, riskerna för att påverka grundvattnet i området samt åtgärder för 
att minska risken att påverka grundvattnet har studerats vidare i PM Hydrogeologi 
Engelbrektslänken GFS, Norconsult, 2020-11-11.  

För att minska inläckaget av grundvatten vid schaktarbetena rekommenderas att man 
använder tätande åtgärder och metoder som minimerar grundvattenpåverkan. Det föreslås 
att schakt utförs med tätspont där sponten slås i not. Slås tätsponten tillräckligt djupt i den 
underlagrande leran kan det undvikas att grundvattnet läcker in via schaktbotten. Arbetet 
bör ske med korta schaktöppningar för att ytterligare minska risk för dränering. 

Skulle det observeras att nivåerna sjunker trots tätande åtgärder under schaktarbetet bör 
man överväga att byta arbetsmetod alternativt tillämpa schaktfri ledningsförläggning 
genom tryckning på vissa delar. 
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För att förhindra att ledningsgravarna dränerar marken på grundvatten efter byggskedet 
rekommenderas att strömningsavskiljande fyllning används. Detta förhindrar att 
grundvatten flödar längs ledningsgravarna med förändrade flödesvägar som konsekvens. 

För att följa upp grundvattennivåerna i det övre och det undre magasinet bör ett 
kontrollprogram tas fram för att kontrollera grundvattennivåerna innan och under 
byggskedet. 

Åtgärder som innebär bortledning eller tillförsel av grundvatten utgör vattenverksamhet 
som regleras i 11 kap miljöbalken, och är tillståndspliktiga. Detta gäller även temporära 
grundvattensänkningar. 

Markmiljö 
Utfört provtagning av grundvatten i och omkring Engelbrektsgatan sammanfattas i 
Grundvattenprovtagning Engelbrektslänken GFS, Norconsult, 2020-08-18. 

I kvarteren runt Engelbrektsgatan har flera numera nedlagda kemtvättsverksamheter 
bedrivit verksamhet. Syftet med provtagning var att utreda om föroreningar av klorerade 
alifater finns i grundvattnet som härrör från de före detta kemtvättarna. Grundvattenprov 
togs ut från totalt fyra grundvattenrör lokaliserade längs med och omkring 
Engelbrektsgatan. I två av rören var filtret installerat i övre magasin och de två andra i 
undre magasin. 

Samtliga fyra prov analyserades med avseende på klorerade alifater. Analysresultatet 
påvisade inga halter över analysmetodens rapporteringsgräns i något av proven. 

Vid Swecos mätning av inomhusluft 2014, något söder om Engelbrektsgatan, påvisades 
inte heller några halter av klorerade alifater. Norconsult bedömer därmed att risken är låg 
för att eventuellt länsvatten kommer var förorenat av klorerade alifater vid framtida 
schaktarbeten i Engelbrektsgatan. 

 
Läget för de fyra grundvattenrören där provtagning har skett. Källa: 
Grundvattenprovtagning Engelbrektslänken GFS, Norconsult, 2020-08-18. 
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Trafikbuller 
En bullerutredning, trafikbullerutredning, Norconsult, 2021-04-27, har upprättats enligt 
PBL 4 kap 33a§. Utredningen sammanfattas nedan.   

Riktvärden relevanta för planområdet finns redovisade i utredningen. Bland annat 
riktvärden för trafikbuller vid bostäder (Prop. 1996/97:53) som normalt inte bör 
överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur: 

• Ekvivalent ljudnivå inomhus 30 dBA 
• Maximal ljudnivå inomhus nattetid 45 dBA 
• Ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad) 55 dBA 
• Maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad 70 dBA 

Skyltad hastighet för biltrafiken är 50 km/h och används i beräkningarna. Mätningar visar 
dock att en stor andel av vägtrafiken kör betydligt långsammare än 50 km/h. 

Bostäder och verksamheter längs Engelbrektsgatan utsätts idag för höga bullernivåer från 
vägtrafik. Utbyggnad av ny spårväg innebär en ökad bullerbelastning, trots att 
bullertillskottet från ny spårvägstrafik beräknas bli litet. 

För de bostadsfasader som vetter mot Engelbrektsgatan beräknas den ekvivalenta 
ljudnivån från väg- och spårvägstrafik ligga över riktvärdet, 55 dBA, för samtliga fasader. 
Vid en utbyggnad av spårväg beräknas en ökning av den ekvivalenta ljudnivån med 1–2 
dBA för de flesta fasader. Ett framtidsscenario med linje 7 och 3 beräknas ge högst 
ekvivalenta ljudnivåer. Efter byggnation av spårväg beräknas generellt en sänkning av 
den maximala ljudnivån från vägtrafik med 1–2 dBA i den sydvästra delen av 
planområdet och en ökning med som mest 4 dBA i den nordöstra delen. Orsaken är att 
vägtrafiken flyttas närmare respektive längre ifrån fasaderna. 

I trafikbullerutredningen har beräkningen gjorts utifrån mjukt material, exempelvis gräs, 
under och runt spårvägen. Mjukt material medför mindre reflektion mot mark än 
hårdgjort material vilket ger lägre bullerpåverkan. Dock är utformning med gräs, grus 
eller stenmjöl mellan spåren inte förenlig med områdets kulturmiljövärden. Även åtgärder 
som låga skärmar längs spårvagnsspåren är inte förenliga med området stadsbild och 
kulturmiljövärden. Högre bullernivåer från spårtrafiken vid asfalt bedöms dock enbart ha 
mindre påverkan på den samlade ljudnivån från väg- och spårtrafik, då bullervärden från 
vägtrafiken är dominerande och skalan är logaritmisk. 

Trafikbullerutredning har kompletterats efter samråd. Kompletteringen avser beräkningar 
för alternativ utan gräs under framtida spårväg, samt sänkt hastighet på väg och spårväg. 
Beräkningarna visar att det inte sker någon markant skillnad av den ekvivalenta ljudnivån 
vid enbart förändring av förutsättningarna på spårväg. Detta beror på att det vid 
Engelbrektsgatan finns andra bullerkällor som påverkar, till exempel vägtrafik. Den 
maximala ljudnivån för spårväg beräknas höjas med 0–2,5 dBA vid ej gräs under spårväg 
och sänkas med cirka 3,7 dBA vid hastighetssänkning till 30 km/h. I båda fallen är dock 
den maximala ljudnivån från vägtrafik dominerande för de flesta fasader.  

Vid en hastighetssänkning från 50 km/h till 40 km/h på väg beräknas den ekvivalenta 
ljudnivån sänkas med cirka 1–1,5 dBA. Den maximala ljudnivån för vägtrafik beräknas 
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vara oförändrad eftersom det enligt beräkningsmodellen som används inte förväntas vara 
någon skillnad på ljudnivå från tung trafik vid 40 km/h och 50 km/h.  

Ljudnivå inomhus 
I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer i enlighet med riktvärdena bör 
inriktningen i enlighet med riksdagsbeslutet vara att inomhusvärdena inte överskrids. Vid 
tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som 
är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

Efter utbyggnad av spårvägen ökar bullerbelastningen vid bostadsfasaderna. För större 
delen av fasaderna längs Engelbrektsgatans västra del är ljudnivåerna redan idag höga 
och ökningen från spårvägstrafiken marginell. Ökningen vid fasader längs 
Engelbrektsgatans östra del beräknas bli något större, upp till 3 dBA. 

En bullerutredning, Bullerutredning - Inomhusvärden, Norconsult, 2021-04-28, har tagits 
fram för att klarlägga inomhusnivåerna med förslag på åtgärder för att klara riktvärdena 
för trafikbuller inomhus. Den omfattar fastigheterna i anslutning till planområdet. I den 
utreds och sammanställs berörda fastigheters fasaddämpning genom tillgänglig 
information av exempelvis fastighetsägare, bygglov, okulär besiktning. Vidare 
sammanställs den genomförda kontrollmätningen av ljudnivåer utomhus och inomhus vid 
osäkerheter eller vid brist på underlag. Det noterades att flertalet fönster är av äldre 
modell och att endast en av de berörda fastigheterna nyligen bytt fönster. I utredningen 
beaktas och sammanställs även möjliga åtgärder vid källan. 

Många av de inventerade bostäderna påvisar höga inomhusnivåer i flera fall över 35 dBA 
ekvivalent ljudnivå. Det trafikslag som dimensionerar erforderlig ljudisolering hos 
berörda fasader är vägtrafik. 

Utredningen visar att flertalet fönster behöver åtgärdas för att godkända inomhusnivåer på 
30 dBA ekvivalent ljudnivå ska uppfyllas. Detta vid sidan av justering och tätning av 
fönsterkarmar och i förekommande fall byte till bullerreducerande ventilationsdon. Som 
den mest rimliga och kostnadseffektiva lösningen bedöms tilläggsruta på insidan 
alternativt byte av glas i befintlig karm utifrån möjligheten på befintlig karm och fönster. 
Om en befintlig karm inte skulle klara dessa lösningar kan ett karmbyte behöva ske under 
förutsättning att karmen byts ut till en ur kulturmiljö acceptabel lösning. I Bilaga 1 
tillhörande bullerutredningen finns ett övergripande förslag för varje individuell fastighet 
där ett antal undantag finns med som kan komma att minska omfattningen av åtgärder.  

Då föreslagna lösningar sammantaget innebär liten eller ingen påverkan på den yttre 
fasaden, innebär det ett skonsamt tillvägagångssätt även för de fastigheter i anslutning till 
planområdet som har höga kulturmiljövärden och skyddas genom 8 kap 13 § Plan- och 
bygglagen. Samtliga ändringar av byggnaderna måste utföras varsamt enligt plan och 
bygglagen och hänsyn måste tas till byggnadernas karaktär och arkitektoniska kvaliteter. 
Detta kan innebära att standardlösningar och schablonkostnader ej är applicerbara i detta 
fall. 

På grund av restriktioner med anledningen av pandemin och för att undvika att besöka 
lägenheter senareläggs en del inventeringar för att bedöma exakt vilken fastighet som 
kräver vilken åtgärd, men projektet har budgeterats för att utföra åtgärder enligt ovan. 
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Vidare har en avstämning med miljöförvaltningen skett kring hittills utförda arbeten och 
föreslagna åtgärder.  

För att säkerställa bra ljudnivå inomhus finns en handlingsplan för det fortsatta arbetet 
inför genomförandet. Handlingsplanen omfattar kommunikation med berörda 
fastighetsägare, inventering av befintliga bostadsfasader, fönster och ventiler, förslag på 
åtgärder för respektive lägenhet och implementering av åtgärder. 

Luft 
Enligt miljöförvaltningens översiktliga beräkningar och bedömning finns en betydande 
risk för att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid överskrids utmed den nya dragningen 
av spårvägen samt cykelbanan.  

Trots att gränsvärdena i MKN riskerar överskridas, innebär det inte nödvändigtvis att 
planen bör avstyrkas, menar miljöförvaltningen. Det gäller under förutsättning att: 

• Halterna på platsen inte kan antas vara väsentligt högre än vad de är vid de 
mätstationer för luftkvalitet i Göteborg där halterna är som högst. Staden är ålagd att 
ha mätningar vid representativa platser i staden och om MKN överskrids där måste 
åtgärdsprogram genomföras. Det är rimligt att anta att halterna generellt i staden 
kommer sjunka när de sjunker vid mätplatserna. Halterna på den aktuella platsen bör 
alltså vara sådana att de troligen kommer sjunka under miljökvalitetsnormernas 
gränsvärden när ett verkningsfullt åtgärdsprogram genomförts. 

• Detaljplanens genomförande inte alstrar nya överskridanden av MKN eller förvärrar 
befintliga överskridanden på platsen. Om planens genomförande bidrar till bättre 
luftmiljö lokalt än vad alternativa scenarier göt talar detta starkt till planens fördel. 

• Detaljplanens genomförande bidrar till minskade utsläpp av luftföroreningar i staden 
jämfört med alternativa scenarier. Det kan ske genom att människor får större 
tillgänglighet och närhet eller att fler resor genomförs utsläppsfritt. 

Miljöförvaltningen bedömer att den aktuella planen har möjlighet att uppfylla dessa 
förutsättningar. Det bedöms svårt att förutsäga hur exponeringen blir för resenärer på 
spårvagnen och cyklister på grund av planförslaget. Planförslaget bidrar dock på sikt till 
bättre luftmiljö i centrala Göteborg genom att förbättra för kollektivtrafik, gång och 
cykel.  

Idag saknas cykelbana längs med Engelbrektsgatan, så cyklisterna samsas med bilar och 
tungtrafik i körbanan. Den nya cykelbanan och det förbättrade gångstråket hamnar enligt 
planförslaget norr om en planteringsyta för en ny sammanhängande trädrad. Stråket 
hamnar på detta sätt en bit ifrån biltrafik och kan även avskiljas med grönska från 
intilliggande parkeringsyta. Med hänsyn till kulturmiljösammanhanget bedöms det svårt 
att skydda de nya stråken med olika typer av skärmar som innebär visuell påverkan och 
barriär. 

Vibration 
I den framtagna utredningen Vibrationsutredning Engelbrektslänken GFS, Norconsult, 
2019-06-24, görs utifrån mät- och beräkningsresultaten bedömningen att det inte krävs 
några åtgärder för att begränsa komfortvibrationer från spårvagnstrafik, utan spår kan 
anläggas med normal grundläggning.  
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Tunga fordon passerar sträckan redan idag och förutsatt att inga ojämnheter införs som 
kan förvärra dagens situation är bedömningen att liten risk för vibrationstörningar 
föreligger från tung fordonstrafik. Detta gäller under förutsättning att ingen tung 
fordonstrafik framförs i spårvagnsspåren.  

Om störningar ändå skulle uppstå när spårvagnssträckan är driftsatt kan hastighet för 
aktuell spårsträcka regleras för att reducera vibrationsnivåer till närliggande byggnader. 

Kompensationsåtgärder 
Göteborgs Stad arbetar med kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster i plan- och 
exploateringsprojekt. Kompensationsåtgärder innebär att funktioner och värden som går 
förlorade vid exploatering kompenseras. Vid exploatering ska man i första hand försöka 
undvika eller minimera påverkan, genom skyddsåtgärder. Om detta inte är möjligt ska 
kompensation användas för att återskapa värdet i närområdet eller ersättas på annan plats 
eller av annat värde. En sammantagen bedömning och förslag på kompensationsåtgärder 
har gjorts tillsammans med berörda kommunala förvaltningar.  

Planområdet omfattar huvudsakligen en befintlig gatumiljö. Ekosystemtjänster utgörs i 
området av funktioner och värden i första hand kopplade till träd som finns inom eller i 
anslutning planområdet; i alléerna och parken vid Hotell Liseberg Heden. Det handlar om 
trädens bidrag till funktioner så som lokalklimat, bullerreduktion, luftrening, vistelseplats 
samt även till att stärka de estetiska, kulturhistoriska aspekterna och platsens värde som 
grön oas.  

I arbetet med planförslaget har ett tydligt fokus varit att så långt som möjligt undvika och 
mildra påverkan på de kulturhistoriska värdena och naturmiljövärdena samt att i 
utformning av stadsrummet ge goda förutsättningar för att stärka dessa värden. Påverkan 
orsakas av en breddning av gaturummet vilket innebär flytt av alléträden samt nedtagning 
av två större solitära träd inom planområdet. Planförslaget ger goda förutsättningar att 
minimera negativ påverkan genom att träd som tas bort ersätts av fler träd som får mer 
generösa växtbäddar än idag.  

Alléträden som behöver tas ner (27 träd) ska enligt Länsstyrelsens beslut ersättas med 
minst ett nytt träd för varje avverkat träd. En mer sammanhängande allé med fler yngre 
träd enligt planförslaget (cirka 34 träd) tillgodoser både kravet enligt 
biotopskyddsdispensen och utgör ersättning för de två solitära träden.  

Allén längs med gatans norra sida enligt planförslaget kompenserar för de träd som måste 
tas ner, men för att stärka områdets gröna värden behövs även grönstruktur utöver 
alléerna. Detta kan exempelvis tillgodoses genom plantering norr om gång- och 
cykelstråket. Det är viktigt att i genomförandet av planförslaget komma upp i samma 
krontäckningsarea. Genom att de nya träden som planteras är så stora som det är tekniskt 
och ekonomiskt möjligt blir det enklare att snabbt återskapa flera olika ekosystemtjänster. 

Det är viktigt att utformning av grönstruktur följer intentionerna och ambitionerna i 
planförslaget uttryckta genom illustrationsritning och gestaltningsprogram, eller att 
behovet av grönstruktur tillgodoses på liknande sätt. Gestaltningsprogrammet tar ett 
helhetsgrepp inom och utanför planområdet och är viktigt att följa i fortsatt arbete med 
projektering och genomförande.  
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Vidare är det viktigt att skydda träd som är möjliga att bevara och som ligger i närheten 
av ytor som byggs om, inte minst de stora lindarna i Sten Sturegatans allé. 
Genomförandet kommer att bevakas av park- och naturförvaltningen, som bidrar med rätt 
kompetens kring bland annat inköp av nya träd samt nödvändiga undersökningar av 
befintliga träd i syfte att säkerställa skydd och eventuell vitalisering. 

Grönytefaktor 
Göteborgs Stad arbetar med grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt för att 
säkerställa att göteborgarna även i framtiden har tillgång till grönska och dess 
ekosystemtjänster. 

Grönytefaktorn är ett mått på hur mycket ekosystemtjänster ett område ger, det vill säga 
hur mycket hjälp vi får av gröna och blå ytor för att hantera platsens miljöutmaningar. 
Utifrån satta målnivåer och att utgå från platsens behov och förutsättningar styr metoden 
mot de åtgärder som är mest effektiva och bäst behövs. Kommunen tillsammans med 
exploatören tar fram beskrivningar på hur olika ytor ska hanteras.  

Planförslaget innebär en förbättring jämfört med nuläge och ger förutsättningar att 
uppfylla målnivåer för grönytefaktor för planområdet. Detta är dock beroende av att andel 
grönska, inte minst träd, samt andel icke hårdgjorda ytor inte minskar jämfört med 
föreslagen utformning. Att ytterligare utöka andel gröna ytor är svårt då exempelvis gräs i 
spår bedöms som olämpligt med hänsyn till kulturmiljösammanhang. 

Fastighetsindelning 
Detaljplanen innehåller inga fastighetsindelningsbestämmelser.   

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 
Göteborg Energi ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av 
transformatorstation på kvartersmark markerad med E. Kommunen, genom 
trafikkontoret, ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av styr- och 
reglercentral på kvartersmark markerad med E. 

Drift och förvaltning 
Kommunen, genom trafikkontoret, ansvarar för drift och förvaltning av 
trafikanläggningar på allmän plats. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen.  

Ledningsrätt 
Vid omläggning av ledningar till följd av anläggandet av den nya spårvägen ska eventuell 
ledningsrätt omprövas att gälla ledningens nya läge.  
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Inom områden som på plankartan markerats med E kan tekniska anläggningar placeras. 
Dessa ska säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna fastigheter. 
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa kommunen avseende 
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet.  

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny 
ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter. 
Trafikkontoret står för eventuella förrättningskostnader gällande ändring/upphävande av 
befintlig ledningsrätt. 

Avtal 
Befintliga avtal som berörs 
Befintligt arrendeavtal för parkeringsändamål på fastigheten Heden 705:1 och 705:24, 
avtalsnummer AL-2021-0004, mellan kommunen och Göteborgs Stads Parkering AB 
kommer att sägas upp i samband med antagandet av detaljplanen. Ett nytt arrendeavtal 
kommer tecknas för de parkeringsplatser som återstår.  

Befintligt arrendeavtal för återvinningsändamål på fastigheten Heden 705:1, 
avtalsnummer AL-2015-0062 (kommuninternt), kommer att sägas upp i samband med 
antagandet av detaljplanen då återvinningsstationen ska flyttas till ett nytt område inom 
planområdet. Ett nytt arrendeavtal kommer att tecknas. 

Befintligt arrendeavtal för transformatorstation på fastigheten Heden 705:1, 
avtalsnummer AL-1980-0023, mellan kommunen och Göteborg Energi AB kommer 
fortsätta gälla med oförändrade villkor. 

Avtal mellan kommun och övriga fastighetsägare 
Avtal skall tecknas mellan Trafikkontoret och ägare till de fastigheter där 
kontaktledningar tillhörande spårvägen behöver fästas i fasaden.  

Avtal om bullerdämpande åtgärder ska tecknas mellan Trafikkontoret och ägare till de 
fastigheter som inte klarar ljudkraven inomhus. Enskild diskussion om åtgärderna sker 
med varje fastighetsägare som berörs innan avtalen träffas. 

Avtal mellan ledningsägare och exploatör 
Inom kommunägda fastigheter kan det finnas ledningar som omfattas av 
markupplåtelseavtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg 
Energikoncernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad.  

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommunen 
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid omläggning av 
ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommunen för att säkerställa 
åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ledningsrätt. 

Dispenser och tillstånd 
Trädalléer omfattas av ett generellt biotopskydd enligt Miljöbalken 7 kapitlet 11§. För att 
få dispens krävs särskilda skäl. Kommunens ansökan om dispens från det generella 
biotopskyddet har beslutats av Länsstyrelsen 2021-02-01. Beslutet gäller endast under 
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förutsättning att detaljplanen antas och vinner laga kraft. Åtgärderna ska vara utförda 
inom detaljplanens genomförandetid annars upphör dispensen att gälla. Beslutet är 
förenat med villkor om kompensation och tillvägagångssätt.  

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 
erfordras tillstånd av länsstyrelsen om det i samband med markexploatering påträffas 
fornlämningar och man avser rubba, förändra eller borttaga dessa. 

Åtgärder som innebär bortledning eller tillförsel av grundvatten utgör vattenverksamhet 
som regleras i 11 kap miljöbalken, och är tillståndspliktiga. Detta gäller även temporära 
grundvattensänkningar. Trafikkontoret avser att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet 
inför genomförandeskedet. 

Tidplan  
Samråd genomfördes 2 december 2020 – 19 januari 2021  

Granskning genomfördes 7 juli – 25 augusti 2021 

Antagande:  1 kvartalet 2022 

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft cirka fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: 1 kvartalet 2023 

Färdigställande: 4 kvartalet 2024  

Genomförandetid 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med 
planen och detaljplanen får inte ändras eller upphävas utan att synnerliga skäl föreligger. 
Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny 
plan eller upphäver gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut 
ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen och 
som försvinner när den ursprungliga planen ändras, ersätts eller upphävs. 

Planens genomförandetid 
Genomförandetiden är fem år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft. 
Fem år bedöms vara en rimlig tid för utbyggnad enligt planförslaget.  

  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för spårväg i 
Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom 
stadsdelarna Heden och Lorensberg 

 59 (66) 

Dnr  0233/19 PLANBESKRIVNING  
   

Överväganden och konsekvenser  
Avvägningar har gjorts mellan olika intressen. Det handlar i första hand om de allmänna 
intressena hållbart resande och natur- och kulturmiljövärden, samt riksintresset för 
kulturmiljövården. 

Den nya spårvägskopplingen innebär ett mer robust och flexibelt spårvägsnät och ger 
förutsättningar för att öka kapaciteten i kollektivtrafiken i Göteborgs centrala delar under 
de omfattande byggnationer som sker i staden.  

Sammantaget innebär planförslaget en omprioritering i gaturummet som ger 
förutsättningar för att nå stadens långsiktiga mål om ökat hållbart resande, inte minst på 
längre sikt. Planförslaget samt andra planerade ombyggnationer innebär att 
framkomligheten och tillgängligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik förbättras på 
bekostnad av bilisternas framkomlighet. Detta både genom att platser som tidigare 
tillägnats bilen nu ges till andra trafikslag, att vänstersvängsmöjligheter försvinner och 
antalet parkeringsplatser minskar. På kortare sikt, innan Västlänken är klar, kan dock 
framkomligheten upplevas som sämre eftersom framkomligheten för bil minskar 
samtidigt som framkomligheten för övriga transportslag inte har hunnit förbättras i 
motsvarande grad.  

Utifrån att planförslaget medger en breddning av gaturummet har förslaget en negativ 
påverkan på områdets kulturmiljö. Genom att ett fåtal stora träd behöver tas ned 
försvagas den historiska karaktären och den grönskande rumsligheten vid hotellet.  
Historiskt har Engelbrektsgatan varit ett intimt stadsrum som tydligt avgränsats av 
stenstadens stadsfront och en uppväxt allé längs med Hedens södra sida. En negativ 
påverkan på kulturmiljön har dock skett succesivt sedan 1960-talet då biltrafiken tog i 
anspråk delar av de breda trottoarerna och delar av Heden kom att upplåtas för 
parkeringsytor. Upplevelsen av det historiska stadsrummet har ytterligare försvagats 
sedan början på 2010-talet när majoriteten av de gamla lindarna togs ned och ersattes med 
nya och ytterligare ytor längs Hedens södra kant togs i anspråk för parkering.  

Planförslaget innebär däremot även en viss positiv påverkan på kulturmiljön genom att 
stadsrummet får en mer sammanhållen karaktär. Den sammanhängande och tätare 
lindallén ges i och med flytten några meter norrut mer utrymme och bättre 
växtförutsättning i syfte att återskapa gatans gröna inramning mot Heden och vidare längs 
med gatusträckan. Trädradens placering har även anpassats för att stödja de långa 
siktlinjerna längs med gatan, med Vasakyrkan som fond på en höjd i väster och 
Burgårdsparkens grönska i öster. Vidare tydliggörs och stärks de viktiga stråken och 
entréerna. Spårvägen anpassas i gatubeläggningen och den något breddade södra 
trottoaren får en sammanhållen gestaltning med smågatsten och gångbanehallar.  

Områdets naturvärden påverkas negativt eftersom flera större träd tas bort framförallt i 
allén, en avenbok i parken vid hotellet och en oxel närmast korsningen med Skånegatan. 
Sammantaget kommer dock fler träd att planteras i området i och med planförslaget. 
Alléträden inom planområdet omfattas av det generella biotopskyddet. Dispens från 
biotopskyddet med villkorad kompensation har beslutats av Länsstyrelsen.  

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. 
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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.   

Nollalternativet 
Nollalternativet är ett referensalternativ för att bedöma detaljplanens föreslagna 
markanvändning med avseende på miljöeffekter och konsekvenser.  

Om den nya spårvägen inte byggs minskar förutsättningarna för spårvägsnätet i centrala 
Göteborg att bli mer robust och flexibel. Det kan behöva tas fram andra åtgärder för 
omledning av trafiken, vilket kan påverka genomförandet av flera stora byggnadsprojekt, 
framförallt renovering av kanalmurarna. De positiva effekterna på mer hållbart resande, 
även om de är marginella då spårvägslänken i första hand avses för omledningstrafik, 
uteblir. För staden och regionen blir det svårare att uppnå målsättningar för både god 
stadsmiljö och kollektivtrafik i översiktsplanen, trafikstrategin och Målbild 2035. 

Om planen inte upprättas innebär det att spårvägen inte kan byggas och att en bredning av 
gatan inte behöver ske. Detta innebär att påverkan på kulturmiljö- och naturvärden inte 
uppstår i lika stor utsträckning. Utbyggnad av spår i gatan innebär dock positiva effekter 
då hela gatan får bättre förutsättningar för upprustning med bättre gång- och cykelstråk 
och kopplingar samt en mer sammanhållen karaktär. Den nya trädraden får bättre 
förutsättningar genom mer generösa växtbäddar och kan därmed bidra till att stärka 
områdets gröna och stadbildsmässiga kvaliteter. 

Sammanfattningsvis är nollalternativet hämmande och medför till viss mån negativa 
konsekvenser för staden. 

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 
Den samlade bedömningen utifrån konsekvensanalysen är att gatan med föreslagna 
åtgärder förbättrar de sociala aspekterna och miljön för barn och ungdomar i stor 
omfattning jämfört med nuvarande utformning. Särskilt stor förbättring kan ses utifrån 
begreppet Sammanhållen stad genom att gatan går från att vara en idag ganska rörig gata 
med stor dominans av bilen i stadsrummet till att bli en gata med en balanserad stadsbild 
med större prioritet för fotgängare och cyklister. Gatan får en utformning som bättre 
kopplas till sin omgivning och passar in i den centrala stadens stadsbild och funktioner. 

En mer begränsad förbättring och därmed i vissa delar en möjlighet till ytterligare 
åtgärder, kan ses utifrån begreppet Samspel och Identitet. Ytor för möten och vistelse har 
utvecklats inom förslaget, men ytorna skulle behöva utvecklas vidare både till yta och 
utformning för att nå sitt fulla värde och potential för gatans roll i sitt sammanhang. Till 
exempel blir detta tydligt för den södra trottoaren som har breddats och bearbetats, men 
bredden är inte i alla lägen tillräcklig för att rymma generösa uteserveringar respektive 
mer påkostade planteringsytor mellan körbana och trottoar. Andra åtgärder att studera 
vidare kan vara markmaterialens betydelse för gatans karaktär, identitet och påverkan på 
kopplingar och stråk för fotgängare och cyklister, men också gatans identitet i staden. 
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För konsekvenser som är av särskild vikt för barn och ungdomar blir förbättringarna stora 
främst vad gäller hur stråk kopplas samman och görs tydligt utformade och avläsbara i 
gaturummet, medan passager över gatan fortfarande kan förbättras med bland annat 
övergångsställen och upphöjda körbanor vid alla passager. 

Se vidare i Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, AL Studio, 2020-11-20. 

Miljökonsekvenser 
Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 
Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en 
lämplighetsprövning 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 med mera  

Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt 
mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Riksintressen 
eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs i mindre 
utsträckning. Det aktuella planområdet utgörs till största del redan idag av trafikytor. 
Planen utgör en del i utvecklingen av stadens kollektivtrafik och bidrar på sikt till positiva 
konsekvenser i form av mer hållbart resande. Planen bedöms inte medföra att 
miljökvalitetsnormerna överskrids ytterligare. Detaljplanen är förenlig med gällande 
översiktsplan. 

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan  
Kommunen har gjort en undersökning om betydande miljöpåverkan enligt PBL 5 kap. 11 
§ och Miljöbalken (MB) 6 kap. 6 § för aktuell detaljplan. 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Bedömningen har utgått från kriterierna i 
Miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) 5 §.  

Detaljplaneförslaget medger endast en komplettering med hållbara trafikslag inom 
befintlig sammanhållen bebyggelse. 

Planen bidrar inte till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, 
vatten eller andra resurser. Planen är en viktig del i stadens omställning till ökat kollektivt 
resande och bidrar på sikt till positiva effekter. 

Kommunens ställningstagande grundar sig bland annat på bedömningen att ett 
genomförande av detaljplanen:  

• Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt MB 7 
kap. 28 §. 

• 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 till följd av 
allvarliga olyckor eller andra omständigheter. 

• Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 
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• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 
internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 

• De sannolika miljöeffekterna kan minskas genom åtgärder som arbetas in i 
detaljplanen eller exploateringsavtalet.  

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 
Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov till 
påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Undersökningssamråd 
har hållits med länsstyrelsen 2020-04-24. Länsstyrelsen delade då kommunens 
bedömning. Följderna av planens genomförande ska dock alltid redovisas enligt PBL. 
Nedan följer därför en kort sammanställning av planens miljökonsekvenser. 

Miljömål 
Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål för en hållbar samhällsutveckling. 
Utifrån dessa mål har Göteborgs Stad tagit fram 12 lokala delmål. I behovsbedömningen 
har det övervägts om genomförandet av detaljplanen leder till att måluppfyllelsen blir 
bättre eller sämre jämfört med nuläget och med nollalternativet.  

För miljömålen begränsad klimatpåverkan och frisk luft bedöms planförslaget ha en 
positiv påverkan. Ett mer robust spårvägsnät innebär en ökad benägenhet att resa med 
kollektivtrafik och att bilberoendet minskar. Detta är positivt sett till miljömålet 
begränsad klimatpåverkan, som bland annat handlar om minskade utsläpp av 
växthusgaser. Utökad, tillförlitlig kollektivtrafik kan även bidra till att antalet resor med 
fossildrivna fordon minskar, till förmån för resor med spårvagn. Det innebär bättre 
förutsättningar att nå miljömålet frisk luft.  

För miljömålet giftfri miljö bedöms planförslaget ha en positiv påverkan. Föroreningar 
som finns inom planområdet kommer att behöva tas om hand vilket minskar förekomsten 
av föroreningar i marken.  

För miljömålen bara naturlig försurning och ingen övergödning bedöms planförslaget 
kunna ha en viss positiv påverkan, om fler väljer att åka kollektivt istället för att köra bil 
eller annat fordon, då en minskning av fordonstrafik innebär en minskning av kväve samt 
försurande ämnen till omgivningen.   

Även för miljömålet god bebyggd miljö bedöms planförslaget ha en positiv påverkan. 
Den nya spårvägen skapar goda förutsättningar för ett mer hållbart resande inom 
Göteborgs Stad. Dessutom påverkas områdets stadsbildskvaliteter och även 
kulturmiljövärden positivt genom att ett helhetsgrepp tas om stadsrummets utformning 
och bättre förutsättningar för stadslivet skapas. 

Detaljplanen bedöms inte ha någon direkt påverkan på övriga lokala miljömål i 
Göteborgs Stad: Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans 
samt levande kust och skärgård, Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker, Ett 
rikt växt- och djurliv eller Levande skogar. 
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Naturmiljö 
Naturvärden i området är främst knutna till de äldre träden i grönytan framför hotell 
Liseberg Heden samt till de träd som återstår av de tidigare alléer som anlagts längs 
exempelvis Sten Sturegatan. Bara en liten del av det som kan uppfattas som en 
sammanhängande rumslig grönska ingår i planområdet och påverkas av planförslaget 
genom breddning av gatan. Ytan som ingår är till större del redan idag hårdgjord och 
gräsytan som försvinner närmast korsningen ersätts av en gräsyta på de ca 7 
parkeringsplatser som inte längre kan angöras. 

I övrigt påverkas naturmiljön negativt framförallt då ett större träd, avenbok, behöver tas 
ned på grund av att gatan breddas. Trädet har idag försämrad vitalitet och även med 
anpassningar av gång- och cykelbanan skulle det ha svårt att hävda sig. Det andra stora 
trädet som kan uppfattas höra till sammanhanget är en äldre lind från den ursprungliga 
allén. Denna kommer dock tillsammans med de yngre lindarna ersättas med nya i en 
sammanhängande allé som flyttas några meter norrut jämfört med den ursprungliga.  

Kulturmiljö 
En Konsekvensbedömning av påverkan på kulturmiljövärden, WSP, 2020-11-13, ger 
enligt nedan en samlad bedömning av både negativa och positiva konsekvenser 
planförslaget innebär på kulturmiljövärden.  

Det nya planförslaget bedöms medföra måttliga till stora negativa konsekvenser på tre 
betydelsefulla kulturmiljökomponenter inom planområdet. Dessa utgörs av 1800-talets 
bevarade planmönster och gatunät, Historisk grönska (alléer och parker) samt Äldre 
stråk och entréer. Det bedöms också kunna innebära risk för negativ påverkan på 
Stenstadens stadsfront.  

Orsaken till påverkan beror främst på den breddade trafiklösningen med spårväg på gatan 
och de åtgärder som kommer behöva göras till följd av det, såsom nedtagning av äldre 
träd. Sådana åtgärder bedöms till viss del minska kulturmiljöns läsbarhet samt negativt 
påverka stadsbildsmässiga kvaliteter som idag finns i stadsrummet.  

Bedömningen om eventuell negativ påverkan på stenstadens stadsfront är kopplad till 
åtgärder som kan komma att krävas för att exempelvis reducera störande buller från 
bostäder intill gatan. Sådana åtgärder kan, om de endast görs enligt standard, medföra 
förvanskning och ovarsamhet mot byggnader med höga kulturvärden. I bedömningen 
förutsetts det dock att detta kommer att regleras i ett bygglovsskede så som framgår i 
planbeskrivningen. Därför bedöms denna risk som marginell. 

Behöver åtgärder göras som förändrar värdefull karaktär på särskilt värdefulla byggnader 
aktiveras nämligen förvanskningsförbudet och varsamhetskravet och en certifierad 
sakkunnig avseende kulturvärden behöver kopplas in för att bevaka att åtgärden inte 
medför att kulturvärden minskar.  

I samband med detaljplanearbetet har ett gestaltningsprogram tagits fram, där syftet har 
varit att stärka planområdets kulturmiljövärden och stadsbildsmässiga kvaliteter. Åtgärder 
för detta har bland annat varit att i planen reglera att allé ska finnas längs gatan. Genom 
planbeskrivningen och gestaltningsprogrammet beskrivs sedan att allén återigen ska bestå 
av en tät och uppvuxen trädrad mot Heden. Den nya detaljplanen reglerar även ett 
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återskapande av den breda trottoaren framför stadsfronten. Detta bedöms vara åtgärder 
som stärker områdets kulturmiljövärden.  

Att dessutom gestaltningsmässigt knyta samman gatusträckningen genom 
markbeläggning och möblering, samt skapa förutsättningar för stadsliv på ett varsamt sätt 
med utgångspunkt i den historiska karaktären bedöms också vara en stärkande åtgärd ur 
kulturmiljösynpunkt. Särskilt som vissa av stadsrummets tidigare kvaliteter bitvis 
utarmats i och med förändringar och åtgärder som gjorts i närtid.  

Den nya gestaltningen innebär därmed möjlighet till att ta ett helhetsgrepp om 
stadsrummet, vilket bedöms vara positivt för kulturmiljövärden på platsen. Att ett av de 
uttalade syftena med detaljplanen är att värna om kulturhistoriska och stadsbildsmässiga 
kvaliteter, samt att området numera är noga utrett avseende kulturmiljövärden, bedöms 
också ge goda möjligheter för framtida exploatörer att bevara och utveckla stadsrummets 
kulturmiljövärden. Detta förväntas också innebära en positiv konsekvens, ur antikvariskt 
perspektiv. 

Påverkan på luft 
Planen bedöms inte bidra ytterligare till överskridande av MKN. 

Påverkan på vatten 
Om planförslaget ska bidra till att recipienten Fattighusån uppnår god status, bör 
mängden fosfor som leds från planområdet till recipienten minska. Med rening av 
dagvattnet i skelettjordar (växtbäddar) uppfyller planförslaget detta. 

Påverkan på buller 
Planområdet är bullerutsatt. Främsta källa är vägtrafiken. Genomförandet av planen 
bedöms medverka till en viss höjning av bullernivåer. För att klara riktvärden avseende 
de redan idag höga bullernivåerna inomhus kommer bullerreducerande åtgärder att 
tillämpas för de berörda bostäderna vid planens genomförande.   

Påverkan på trafik och parkering 
Sammantaget innebär planförslaget en omprioritering i gaturummet som ger 
förutsättningar för att nå stadens långsiktiga mål om ökat hållbart resande. Byggnation av 
Engelbrektsgatan samt andra planerade ombyggnationer, innebär att framkomligheten och 
tillgängligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik förbättras på bekostnad av bilisternas 
framkomlighet. 

Tillgängligheten och framkomligheten ökar för gående genom ökad standard och de nya 
passagerna som planeras över Engelbrektsgatan. De nya passagerna minskar 
Engelbrektsgatans barriäreffekter vilket förbättrar orienterbarheten. Vad gäller gåendes 
trafiksäkerhet finns både positiva och negativa effekter med planförslaget. Å ena sidan 
innebär planförslaget att fotgängare får fler platser att korsa gatan och att bilarnas 
hastigheter minskar vilket ökar trafiksäkerheten. Å andra sidan innebär planförslaget att 
risken för spårspring uppkommer vilket har negativa trafiksäkerhetskonsekvenser. 

Tillgängligheten med cykel förbättras genom den nya cykelbana som anläggs längs 
Engelbrektsgatan. Det blir även enklare och tydligare för cyklister att orientera sig i 
området och trafiksäkerheten ökar genom att cykeln ges en egen plats. Enligt Göteborgs 
cykelprograms planeringsprinciper ska cykelbanorna i allt högre utsträckning vara 
enkelriktade. Att inte följa denna princip har övervägts och motiveras av vilken princip 
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anslutande befintligt och planerat cykelvägnät har, utformning i korsningar samt 
funktioner och ytanspråk som finns på södra sidan av gatan i övrigt. 

Tillgängligheten med kollektivtrafik till samtliga målpunkter är i dagsläget god och 
kommer att förbli relativt oförändrad när länken står klar. Syftet med att bygga 
Engelbrektslänken är att skapa ett mer robust spårvägssystem, men det 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 vid projektering.  

Tillgänglighet och orienterbarhet försämras för bil med planförslaget, eftersom plats tas 
från bilen och ges till hållbara trafikslag. Flera vänstersvängsmöjligheter tas bort, 
parkeringsplatser försvinner och det blir svårare att ta sig till och från vissa 
parkeringsanläggningar. Den försämrade orienterbarheten påverkar främst turister eller 
sällanbesökare till hotell och evenemang negativt, medan boende och verksamma i 
området lär sig nya körvägar snabbare. Plankartan omöjliggör inte vänstersvängar men i 
innerstaden i Göteborg är det en generell princip att möjligheten till vänstersväng inte 
finns över spårväg. Anledningen är att säkerställa trafiksäkerheten och i detta fall även 
ökad framkomlighet för gående och cyklister. 

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 bilplatser, speciellt i områden i anslutning 
till god kollektivtrafik. I parkeringspolicyn står även att det ska planeras för oförändrad 
tillgänglighet till Evenemangsområdet. Det står dock även att en del av tillgängligheten 
med bil måste ersättas med annan tillgänglighet för att staden ska kunna växa på ett 
hållbart sätt. 

Att antalet bilparkeringar i området minskar är alltså i enlighet med stadens 
parkeringspolicy om tillgängligheten med bil ersätts av tillgänglighet med kollektivtrafik 
men också annan mobilitet. Även om kollektivtrafiken i Göteborg har byggts ut sedan 
2009 då parkeringspolicyn antogs bedöms den inte ha förbättrats i sådan utsträckning att 
minskat antal platser kan motiveras när Engelbrektslänken är klar, år 2024. De stora 
förbättringarna för kollektivtrafik kommer först när Västlänken har invigts vilket 
förväntas ske år 2026. Fram till dess finns det därför risk att målen om tillgänglighet till 
bilparkering inte uppfylls. Speciellt om andra större parkeringsområden inom 
evenemangsområdet får minskat antal parkeringsplatser. På längre sikt, när Västlänken är 
färdigbyggd, bedöms det finnas förutsättningar att minska antalet bilparkeringsplatser. 
Frågan måste dock hanteras på strategisk nivå.  

Ekonomiska konsekvenser av detaljplanen 
Kommunens investeringsekonomi 
Trafikverket medfinansierar spårvägslänkens produktionsutgifter med ett fast belopp på 
maximalt 88,5 miljoner kronor genom Stadsmiljöavtalet i Nationell plan för 
transportsystemet 2018–2029. Trafiknämnden och Västra Götalandsregionen delar på 
resterande nu kända utgifter för spårvägslänken där bland annat kostnader för flytt av 
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återvinningsstation, flytt av ledningar och bullerdämpande åtgärder ingår. Trafiknämnden 
står för investeringsutgifterna kopplade till gång- och cykelvägen. 

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 
Fastighetsnämnden får minskade intäkter på grund av att antalet parkeringsplatser som 
arrenderas ut till Göteborgs Stads Parkering AB blir färre.  

Drift- och underhållskostnader kopplade till spårbanan finansieras genom banavgiften av 
Västra Götalandsregionen. Trafiknämnden har redan i dag kostnader för drift och 
underhåll av Engelbrektsgatan. Till följd av den nya gång- och cykelvägen och mer 
komplicerade signalkorsningar kommer trafiknämnden belastas med ökade drift- och 
underhållskostnader.  

Park- och naturnämnden kan få kostnader för skötsel och underhåll av träden längs med 
Engelbrektsgatan.  

Överensstämmelse med översiktsplanen 
Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan. 

 

Medverkande handläggare 
Planhandlingarna har till och med granskningshandling utarbetats i samarbete med 
planarkitekt Sabina Uzelac samt planarkitekt Miranda Boëthius i gransknings- och 
antagandeskedet. I arbetet har även övriga enheter på stadsbyggnadskontoret samt övriga 
förvaltningar deltagit. 

 

För Stadsbyggnadskontoret  

 

 

Arvid Törnqvist           Sandra Trzil   

Planchef            Projektledare   

 

 

För Fastighetskontoret  

 

 

Magnus Uhrberg   Ida Lundskog 

Distriktschef               Exploateringsingenjör 

 



ILLUSTRATIONSRITNING

Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan

mellan Södra Vägen och Skånegatan

inom stadsdelarna Heden och

Lorensberg i Göteborg

Göteborg 2021-06-22

Arvid Törnqvist

Planchef

Sandra Trzil

Projektledare

2    -5578

2
 
 
 
-
5
5
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s
t

Skala 1 :1000 (A1) 1:2000 (A3)

010 50 100m

ILLUSTRATIONSPLAN

ILLUSTRATION AV 02LANDSKAP, AL-STUDIO

Sektion A - A

Sektion B - B Ej skalenlig

Ej skalenlig

Cadritad av: Ingemar Jansson/Katarina Tellow

Ersättning av biotopskydd: Plantering av minst 27 träd

i en sammanhängande trädrad längs gatan söder om

gc-väg.



GRUNDKARTA

Grundkartan upprättad genom

utdrag ur digitala primärkartans

databas.

Referenssystem i plan/ höjd:

SWEREF99 12 00/ RH 2000

Beteckningar: enligt Lantmäteriets

Handbok i mät- och kartfrågor

(HMK-Ka) med de avvikelser som

redovisats i beteckningarna.

BETECKNINGAR

GRUNDKARTAN

Geodataavdelningen  2020-05-06

Andreas Jonsson

Avd.chef

Elisabeth Charléz

Planområdesgräns

Användningsgräns som behålls

Fastighetsgräns

2
 
 
 
-
5
5
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s
t

2   -5578

Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan

mellan Södra Vägen och Skånegatan

inom stadsdelarna Heden och

Lorensberg i Göteborg

Göteborg 2021-06-22

Arvid Törnqvist

Planchef

Skala 1 :1000 (A1) 1:2000 (A3)

010 50 100m

Befintlig byggnad, fasadliv

Befintlig byggnad, takkontur

Cadritad av: Ingemar Jansson/Katarina Tellow

Sandra Trzil

Projektledare

AutoCAD SHX Text
N 6397700

AutoCAD SHX Text
N 6398200

AutoCAD SHX Text
E 148700

AutoCAD SHX Text
E 149200

AutoCAD SHX Text
25:2

AutoCAD SHX Text
25:18

AutoCAD SHX Text
25:3

AutoCAD SHX Text
25:17

AutoCAD SHX Text
25:16

AutoCAD SHX Text
25:15

AutoCAD SHX Text
705:22

AutoCAD SHX Text
25:19

AutoCAD SHX Text
25:14

AutoCAD SHX Text
25:13

AutoCAD SHX Text
24:12

AutoCAD SHX Text
25:9

AutoCAD SHX Text
705:24

AutoCAD SHX Text
24:13

AutoCAD SHX Text
25:10

AutoCAD SHX Text
24:11

AutoCAD SHX Text
24:14

AutoCAD SHX Text
705:7

AutoCAD SHX Text
706:7

AutoCAD SHX Text
55:3

AutoCAD SHX Text
706:8

AutoCAD SHX Text
706:9

AutoCAD SHX Text
27:3

AutoCAD SHX Text
27:4

AutoCAD SHX Text
27:5

AutoCAD SHX Text
44:1

AutoCAD SHX Text
26:18

AutoCAD SHX Text
26:19

AutoCAD SHX Text
26:17

AutoCAD SHX Text
26:4

AutoCAD SHX Text
26:16

AutoCAD SHX Text
26:5

AutoCAD SHX Text
26:6

AutoCAD SHX Text
25:1

AutoCAD SHX Text
26:7

AutoCAD SHX Text
30:7

AutoCAD SHX Text
30:5

AutoCAD SHX Text
28:9

AutoCAD SHX Text
28:15

AutoCAD SHX Text
30:6

AutoCAD SHX Text
29:7

AutoCAD SHX Text
29:6

AutoCAD SHX Text
29:8

AutoCAD SHX Text
29:5

AutoCAD SHX Text
29:1

AutoCAD SHX Text
29:4

AutoCAD SHX Text
29:2

AutoCAD SHX Text
29:3

AutoCAD SHX Text
25:11

AutoCAD SHX Text
55:14

AutoCAD SHX Text
55:4

AutoCAD SHX Text
28:4

AutoCAD SHX Text
27:22

AutoCAD SHX Text
706:32

AutoCAD SHX Text
27:24

AutoCAD SHX Text
27:18

AutoCAD SHX Text
27:17

AutoCAD SHX Text
27:20

AutoCAD SHX Text
27:8

AutoCAD SHX Text
27:23

AutoCAD SHX Text
27:9

AutoCAD SHX Text
27:10

AutoCAD SHX Text
27:11

AutoCAD SHX Text
26:15

AutoCAD SHX Text
27:12

AutoCAD SHX Text
26:14

AutoCAD SHX Text
28:1

AutoCAD SHX Text
26:13

AutoCAD SHX Text
26:8

AutoCAD SHX Text
26:12

AutoCAD SHX Text
26:9

AutoCAD SHX Text
28:2

AutoCAD SHX Text
26:11

AutoCAD SHX Text
28:3

AutoCAD SHX Text
26:10

AutoCAD SHX Text
28:14

AutoCAD SHX Text
28:11

AutoCAD SHX Text
28:10

AutoCAD SHX Text
25:12

AutoCAD SHX Text
28:6

AutoCAD SHX Text
706:10

AutoCAD SHX Text
34:16

AutoCAD SHX Text
34:17

AutoCAD SHX Text
37:5

AutoCAD SHX Text
56:8

AutoCAD SHX Text
55:8

AutoCAD SHX Text
55:15

AutoCAD SHX Text
54:5

AutoCAD SHX Text
706:6

AutoCAD SHX Text
705:1

AutoCAD SHX Text
22:20

AutoCAD SHX Text
22:12

AutoCAD SHX Text
22:13

AutoCAD SHX Text
22:14

AutoCAD SHX Text
37:2

AutoCAD SHX Text
37:4

AutoCAD SHX Text
705:8

AutoCAD SHX Text
GA:7

AutoCAD SHX Text
GA:7

AutoCAD SHX Text
GA:7

AutoCAD SHX Text
GA:7

AutoCAD SHX Text
GA:7

AutoCAD SHX Text
GA:6

AutoCAD SHX Text
GA:32

AutoCAD SHX Text
GA:13

AutoCAD SHX Text
GA:12

AutoCAD SHX Text
GA:12

AutoCAD SHX Text
GA:12

AutoCAD SHX Text
GA:12

AutoCAD SHX Text
GA:12

AutoCAD SHX Text
GA:12

AutoCAD SHX Text
GA:12

AutoCAD SHX Text
GA:8

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
Lr

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
serv

AutoCAD SHX Text
Kv 44 Malakiten

AutoCAD SHX Text
Kv 44 Malakiten

AutoCAD SHX Text
Kv 27 Karneolen

AutoCAD SHX Text
Kv 26 Ametisten

AutoCAD SHX Text
Kv 22 Rubinen

AutoCAD SHX Text
Kv 25 Bergkristallen

AutoCAD SHX Text
Kv 24 Opalen

AutoCAD SHX Text
Kv 24 Opalen

AutoCAD SHX Text
Kv 37 Heliotropen

AutoCAD SHX Text
Kv 37 Heliotropen

AutoCAD SHX Text
Kv 55 Glimmingehus

AutoCAD SHX Text
Kv 28 Agaten

AutoCAD SHX Text
Kv 29 Onyxen

AutoCAD SHX Text
LORENSBERG

AutoCAD SHX Text
HEDEN

AutoCAD SHX Text
Burgårdsplatsen

AutoCAD SHX Text
Skånegatan

AutoCAD SHX Text
Kungsportsavenyen

AutoCAD SHX Text
Tegnérsgatan

AutoCAD SHX Text
Karl Gerhards Plats

AutoCAD SHX Text
Berzeliigatan

AutoCAD SHX Text
Wadmansgatan

AutoCAD SHX Text
Södra Vägen

AutoCAD SHX Text
Hedåsgatan

AutoCAD SHX Text
Engelbrektsgatan

AutoCAD SHX Text
Sten Sturegatan

AutoCAD SHX Text
Exercisheden

AutoCAD SHX Text
Hallandsgatan

AutoCAD SHX Text
Sten Sturegatan

AutoCAD SHX Text
3.4

AutoCAD SHX Text
3.2

AutoCAD SHX Text
3.1

AutoCAD SHX Text
3.2

AutoCAD SHX Text
3.1

AutoCAD SHX Text
3.2

AutoCAD SHX Text
3.1

AutoCAD SHX Text
3.1

AutoCAD SHX Text
3.1

AutoCAD SHX Text
3.9

AutoCAD SHX Text
3.1

AutoCAD SHX Text
3.1

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
3.5

AutoCAD SHX Text
3.9

AutoCAD SHX Text
3.7

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
3.7

AutoCAD SHX Text
3.7

AutoCAD SHX Text
3.7

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
5.7

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
6.9

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
6.8

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
6.9

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
7.1

AutoCAD SHX Text
6.1

AutoCAD SHX Text
6.9

AutoCAD SHX Text
7.0

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
5.7

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
6.1

AutoCAD SHX Text
4.7

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
4.7

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
4.3

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
8.3

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
3.9

AutoCAD SHX Text
8.5

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
8.5

AutoCAD SHX Text
8.5

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
8.6

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
4.1

AutoCAD SHX Text
4.2

AutoCAD SHX Text
3.9

AutoCAD SHX Text
3.9

AutoCAD SHX Text
4.3

AutoCAD SHX Text
4.5

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
4.3

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
5.7

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
4.7

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
4.4

AutoCAD SHX Text
4.0

AutoCAD SHX Text
4.1

AutoCAD SHX Text
3.9

AutoCAD SHX Text
3.3

AutoCAD SHX Text
3.3

AutoCAD SHX Text
4.5

AutoCAD SHX Text
3.7

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
3.9

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
6.2

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
3.4

AutoCAD SHX Text
4.2

AutoCAD SHX Text
4.0

AutoCAD SHX Text
4.0

AutoCAD SHX Text
4.5

AutoCAD SHX Text
5.7

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
5.7

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
5.7

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
4.6

AutoCAD SHX Text
4.7

AutoCAD SHX Text
4.5

AutoCAD SHX Text
4.4

AutoCAD SHX Text
4.9

AutoCAD SHX Text
4.9

AutoCAD SHX Text
4.1

AutoCAD SHX Text
4.2

AutoCAD SHX Text
3.9

AutoCAD SHX Text
3.9

AutoCAD SHX Text
3.9

AutoCAD SHX Text
3.9

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
3.9

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
4.7

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
4.7

AutoCAD SHX Text
4.7

AutoCAD SHX Text
4.7

AutoCAD SHX Text
4.6

AutoCAD SHX Text
4.5

AutoCAD SHX Text
4.5

AutoCAD SHX Text
4.3

AutoCAD SHX Text
4.5

AutoCAD SHX Text
4.3

AutoCAD SHX Text
4.3

AutoCAD SHX Text
4.0

AutoCAD SHX Text
4.3

AutoCAD SHX Text
4.2

AutoCAD SHX Text
4.1

AutoCAD SHX Text
4.0

AutoCAD SHX Text
4.2

AutoCAD SHX Text
4.0

AutoCAD SHX Text
4.1

AutoCAD SHX Text
3.9

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
3.4

AutoCAD SHX Text
3.2

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
3.2

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
3.7

AutoCAD SHX Text
3.6

AutoCAD SHX Text
3.6

AutoCAD SHX Text
3.2

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
2.9

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
4.9

AutoCAD SHX Text
6.7

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
7.4

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
4.9

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
4.6

AutoCAD SHX Text
4.7

AutoCAD SHX Text
4.4

AutoCAD SHX Text
4.5

AutoCAD SHX Text
3.9

AutoCAD SHX Text
4.5

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
4.1

AutoCAD SHX Text
8.4

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
7.8

AutoCAD SHX Text
7.8

AutoCAD SHX Text
15.3

AutoCAD SHX Text
9.1

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
7.4

AutoCAD SHX Text
7.4

AutoCAD SHX Text
7.7

AutoCAD SHX Text
7.7

AutoCAD SHX Text
7.4

AutoCAD SHX Text
7.4

AutoCAD SHX Text
7.7

AutoCAD SHX Text
7.7

AutoCAD SHX Text
7.7

AutoCAD SHX Text
7.2

AutoCAD SHX Text
7.2

AutoCAD SHX Text
7.9

AutoCAD SHX Text
7.3

AutoCAD SHX Text
7.3

AutoCAD SHX Text
7.0

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
7.2

AutoCAD SHX Text
9.6

AutoCAD SHX Text
7.1

AutoCAD SHX Text
7.2

AutoCAD SHX Text
7.2

AutoCAD SHX Text
7.2

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
7.3

AutoCAD SHX Text
7.3

AutoCAD SHX Text
7.4

AutoCAD SHX Text
7.4

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
7.2

AutoCAD SHX Text
7.4

AutoCAD SHX Text
7.0

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
7.3

AutoCAD SHX Text
7.7

AutoCAD SHX Text
7.7

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
7.8

AutoCAD SHX Text
7.8

AutoCAD SHX Text
9.0

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.9

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
6.9

AutoCAD SHX Text
7.2

AutoCAD SHX Text
6.6

AutoCAD SHX Text
6.9

AutoCAD SHX Text
6.6

AutoCAD SHX Text
6.8

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
6.9

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
6.1

AutoCAD SHX Text
6.8

AutoCAD SHX Text
8.4

AutoCAD SHX Text
6.8

AutoCAD SHX Text
7.4

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
6.8

AutoCAD SHX Text
6.8

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.1

AutoCAD SHX Text
6.8

AutoCAD SHX Text
6.9

AutoCAD SHX Text
6.9

AutoCAD SHX Text
6.7

AutoCAD SHX Text
9.2

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
5.7

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
6.6

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
5.7

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
4.9

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
4.7

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
4.9

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
6.1

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
5.7

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
6.2

AutoCAD SHX Text
6.1

AutoCAD SHX Text
6.2

AutoCAD SHX Text
6.2

AutoCAD SHX Text
6.1

AutoCAD SHX Text
6.1

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
5.7

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
6.6

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.6

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
6.2

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
6.8

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.7

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.6

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
6.7

AutoCAD SHX Text
6.1

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
6.1

AutoCAD SHX Text
7.1

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.2

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
6.2

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
6.1

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
6.1

AutoCAD SHX Text
6.2

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
6.9

AutoCAD SHX Text
6.6

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
6.2

AutoCAD SHX Text
7.7

AutoCAD SHX Text
7.3

AutoCAD SHX Text
7.8

AutoCAD SHX Text
8.2

AutoCAD SHX Text
8.0

AutoCAD SHX Text
7.4

AutoCAD SHX Text
8.1

AutoCAD SHX Text
7.7

AutoCAD SHX Text
7.8

AutoCAD SHX Text
7.1

AutoCAD SHX Text
7.2

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
6.9

AutoCAD SHX Text
6.7

AutoCAD SHX Text
7.0

AutoCAD SHX Text
6.7

AutoCAD SHX Text
6.7

AutoCAD SHX Text
6.6

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
6.7

AutoCAD SHX Text
6.2

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
6.9

AutoCAD SHX Text
6.9

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
6.2

AutoCAD SHX Text
6.1

AutoCAD SHX Text
6.1

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
6.2

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
6.2

AutoCAD SHX Text
6.3

AutoCAD SHX Text
6.2

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
6.2

AutoCAD SHX Text
6.6

AutoCAD SHX Text
6.7

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
6.8

AutoCAD SHX Text
6.6

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
6.8

AutoCAD SHX Text
5.7

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
8.2

AutoCAD SHX Text
8.2

AutoCAD SHX Text
11.7

AutoCAD SHX Text
8.2

AutoCAD SHX Text
8.0

AutoCAD SHX Text
8.2

AutoCAD SHX Text
8.2

AutoCAD SHX Text
7.9

AutoCAD SHX Text
8.2

AutoCAD SHX Text
8.1

AutoCAD SHX Text
8.1

AutoCAD SHX Text
11.7

AutoCAD SHX Text
7.9

AutoCAD SHX Text
8.3

AutoCAD SHX Text
8.1

AutoCAD SHX Text
8.1

AutoCAD SHX Text
8.1

AutoCAD SHX Text
8.1

AutoCAD SHX Text
7.9

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
7.9

AutoCAD SHX Text
7.9

AutoCAD SHX Text
7.7

AutoCAD SHX Text
7.9

AutoCAD SHX Text
7.9

AutoCAD SHX Text
7.8

AutoCAD SHX Text
7.8

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
6.6

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
11.9

AutoCAD SHX Text
12.1

AutoCAD SHX Text
11.9

AutoCAD SHX Text
11.6

AutoCAD SHX Text
11.9

AutoCAD SHX Text
11.6

AutoCAD SHX Text
11.6

AutoCAD SHX Text
8.8

AutoCAD SHX Text
8.9

AutoCAD SHX Text
11.5

AutoCAD SHX Text
8.7

AutoCAD SHX Text
8.5

AutoCAD SHX Text
8.6

AutoCAD SHX Text
7.8

AutoCAD SHX Text
8.3

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
7.7

AutoCAD SHX Text
7.7

AutoCAD SHX Text
7.7

AutoCAD SHX Text
7.8

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
10.3

AutoCAD SHX Text
9.8

AutoCAD SHX Text
9.7

AutoCAD SHX Text
9.6

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
9.2

AutoCAD SHX Text
9.4

AutoCAD SHX Text
9.7

AutoCAD SHX Text
9.2

AutoCAD SHX Text
9.3

AutoCAD SHX Text
8.6

AutoCAD SHX Text
6.1

AutoCAD SHX Text
7.4

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
7.4

AutoCAD SHX Text
6.6

AutoCAD SHX Text
6.2

AutoCAD SHX Text
6.8

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
5.7

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
9.1

AutoCAD SHX Text
8.9

AutoCAD SHX Text
8.9

AutoCAD SHX Text
8.6

AutoCAD SHX Text
8.4

AutoCAD SHX Text
8.8

AutoCAD SHX Text
8.7

AutoCAD SHX Text
8.0

AutoCAD SHX Text
7.9

AutoCAD SHX Text
8.4

AutoCAD SHX Text
8.1

AutoCAD SHX Text
8.4

AutoCAD SHX Text
7.9

AutoCAD SHX Text
8.2

AutoCAD SHX Text
8.3

AutoCAD SHX Text
8.2

AutoCAD SHX Text
8.3

AutoCAD SHX Text
8.0

AutoCAD SHX Text
8.3

AutoCAD SHX Text
7.9

AutoCAD SHX Text
7.9

AutoCAD SHX Text
7.8

AutoCAD SHX Text
7.4

AutoCAD SHX Text
7.9

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
7.9

AutoCAD SHX Text
8.2

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
8.1

AutoCAD SHX Text
8.0

AutoCAD SHX Text
8.2

AutoCAD SHX Text
7.4

AutoCAD SHX Text
7.6

AutoCAD SHX Text
8.2

AutoCAD SHX Text
7.1

AutoCAD SHX Text
6.5

AutoCAD SHX Text
8.4

AutoCAD SHX Text
7.5

AutoCAD SHX Text
7.3

AutoCAD SHX Text
10.5

AutoCAD SHX Text
9.9

AutoCAD SHX Text
10.1

AutoCAD SHX Text
10.5

AutoCAD SHX Text
11.0

AutoCAD SHX Text
9.9

AutoCAD SHX Text
10.4

AutoCAD SHX Text
9.5

AutoCAD SHX Text
10.1

AutoCAD SHX Text
11.2

AutoCAD SHX Text
10.7

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
9.6

AutoCAD SHX Text
9.2

AutoCAD SHX Text
9.1

AutoCAD SHX Text
8.9

AutoCAD SHX Text
9.5

AutoCAD SHX Text
8.2

AutoCAD SHX Text
8.0

AutoCAD SHX Text
11        

AutoCAD SHX Text
9         

AutoCAD SHX Text
13        

AutoCAD SHX Text
9         

AutoCAD SHX Text
7         

AutoCAD SHX Text
7         

AutoCAD SHX Text
7         

AutoCAD SHX Text
4         

AutoCAD SHX Text
6         

AutoCAD SHX Text
8         

AutoCAD SHX Text
4         

AutoCAD SHX Text
8         

AutoCAD SHX Text
4         

AutoCAD SHX Text
6         

AutoCAD SHX Text
6         

AutoCAD SHX Text
4         

AutoCAD SHX Text
12        

AutoCAD SHX Text
14        

AutoCAD SHX Text
5         

AutoCAD SHX Text
5         

AutoCAD SHX Text
15        

AutoCAD SHX Text
10        

AutoCAD SHX Text
idrott

AutoCAD SHX Text
idrott

AutoCAD SHX Text
idrott

AutoCAD SHX Text
idrott

AutoCAD SHX Text
idrott

AutoCAD SHX Text
idrott

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
rivet

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
stereoskugga

AutoCAD SHX Text
idrott

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
idrott

AutoCAD SHX Text
lek

AutoCAD SHX Text
idrott

AutoCAD SHX Text
lek

AutoCAD SHX Text
lek

AutoCAD SHX Text
idrott

AutoCAD SHX Text
lek

AutoCAD SHX Text
lek

AutoCAD SHX Text
arbete pågår

AutoCAD SHX Text
idrott

AutoCAD SHX Text
lek

AutoCAD SHX Text
lek

AutoCAD SHX Text
idrott

AutoCAD SHX Text
.



 

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

  

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  1 (37) 
  

   

Samrådsredogörelse 

Utfärdat: 2020-05-27  Sandra Trzil/Miranda Boëthius 
Diarienummer: 0233/19  Telefon: 031-368 15 51  
Aktbeteckning: 2-5578  E-post: sandra.trzil@sbk.goteborg.se 
 
 

Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen 
och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg i 
Göteborg 

Samrådsredogörelse  
 
Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 24 september 2019 att genomföra samråd för 
detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för yttrande under tiden 2 december 2020 
– 19 januari 2021.  
Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  
Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 
Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

 
Sammanfattning 
Sammanlagt 44 yttranden har kommit in under samrådsperioden. Inkomna 
yttranden berör i huvudsak frågor kring inomhusbuller, parkering samt dagvatten- 
och skyfallshantering inom och utanför planområdet. 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § plan- 
och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) och nu kända förhållanden att ett antagande 
av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas under förutsättning att 
synpunkterna avseende buller, kulturmiljö, luftkvalitet, dagvatten och skyfall 
bemöts på ett tillfredställande sätt. Länsstyrelsen meddelar även i sitt yttrande att 
man delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. 
Inkomna synpunkter från berörda, sakägare och närboende i området handlar 
bland annat om oro för negativ påverkan i och med en förändrad trafiksituation. 
Yttrandena rör frågor kring risken för buller och spårvagnsljud, risken för 
vibration, samt hur 1800-talsbebyggelsen i området kan skyddas. Yttrandena rör 
även frågan kring boendeparkering under och efter byggtid. 
Inför granskning har några kompletterande utredningar gjorts. En uppdatering av 
trafikbullerutredningen och en kompletterande bullerutredning avseende 
inomhusvärden är gjorda. Utredningen avseende inomhusvärden visar att flertalet 
fönster behöver åtgärdas för att godkända inomhusnivåer på 30 dBA ekvivalent 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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ljudnivå ska uppfyllas. Detta vid sidan av justering och tätning av fönsterkarmar 
och i förekommande fall byte till bullerreducerande ventilationsdon. Som den 
mest rimliga och kostnadseffektiva lösning bedöms tilläggsruta på insidan 
alternativt byte av glas i befintlig karm utifrån möjligheten på befintlig karm och 
fönster. Om en befintlig karm inte skulle klara dessa lösningar kan ett karmbyte 
behöva ske under förutsättning att karmen byts ut till en ur kulturmiljö acceptabel 
lösning.  
Ett förtydligande av dagvatten- och skyfallshantering har efterfrågats, och en 
revidering och komplettering av dagvatten- och skyfallsutredningen är därför 
gjord. I denna visas genom beräkningar att det går att uppnå tillräcklig rening och 
fördröjning av dagvattnet genom planerade växtbäddar (skelettjordar) längs norra 
sidan av Engelbrektsgatan.  
Vidare konstateras avseende skyfall att den södra lågpunkten närmast Södra 
Vägen blir oförändrad med planförslaget och innebär att riktlinjer för 
framkomlighet enligt tematiskt tillägg till översiktsplan för översvämningsrisker 
(TTÖP) om vattendjup på max 20 cm inte uppnås. Ett avsteg från TTÖP avseende 
framkomlighet föreslås, då de studerade skyfallsåtgärderna inte bedöms vara 
samhällsekonomiskt motiverade samt då planförslaget inte försämrar/påverkar 
översvämningsrisken inom eller utanför planområdet. 
Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre 
justeringar och förtydliganden i planbeskrivningen.  
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. 

1. Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämnden tillstyrker planförslaget och ställer sig bakom ett 
genomförande av projektet.  
Totalt uppgår projektbudgeten för förslaget till 210 miljoner kronor i 2019 års 
prisnivå. Därutöver föreslås en riskreserv om 50 miljoner kronor. Projektet har 
beviljats statlig medfinansiering genom stadsmiljöavtal med maximalt ca 89 
miljoner kronor för projektets spårvägsutbyggnad. Västra Götalandsregionen och 
trafiknämnden föreslås finansiera resterande del av spårvägsutbyggnaden med 
vardera 56 miljoner kronor. Trafiknämnden finansierar cykelbanan om 10 
miljoner kronor. Finansiering av projektet beskrivs i sin helhet i 
fastighetsnämndens fullständiga yttrande.  
Fastighetsnämnden får minskade intäkter på grund av att antalet parkeringsplatser 
som arrenderas ut till Göteborgs Stads Parkering AB blir färre. Drift- och 
underhållskostnader kopplade till spårbanan finansieras genom banavgiften av 
Västra Götalandsregionen. Trafiknämnden har redan i dag kostnader för drift och 
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underhåll av Engelbrektsgatan. Till följd av den nya gång- och cykelvägen och 
mer komplicerade signalkorsningar kommer trafiknämnden belastas med ökade 
drift- och underhållskostnader. Park- och naturnämnden kan få kostnader för 
skötsel och underhåll av träden längs med Engelbrektsgatan.  
Projektet ger förutsättningar för att nå stadens långsiktiga mål om ökat hållbart 
resande, inte minst på längre sikt. Planförslaget samt andra planerade 
ombyggnationer innebär att framkomligheten och tillgängligheten för gång-, 
cykel- och kollektivtrafik förbättras på bekostnad av bilisternas framkomlighet.  
Vidare skriver fastighetsnämnden att 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.  
 
Kommentar: 
Synpunkter noteras. 
 

2. Förskolnämnden/förvaltningen 
Förskolenämnden tillstyrker förslag till detaljplan, med hänsyn tagen till 
nämndens synpunkter.  
Förskoleförvaltningen påpekar att ökad spårvagnstrafik riskerar att innebära ökade 
bullernivåer i området. Det är i det sammanhanget viktigt att bevaka inte bara 
förskolornas gårdar utan också de ytor som används som komplementyta för att 
kompensera små egna gårdar. I detta fall Burgårdsparken. Det är också viktigt att 
säkerställa att förskolans barn kan ta sig till sina förskolor på ett trafiksäkert sätt 
och att grupper från förskolan kan röra sig i närområdet på ett säkert sätt. 
Det är viktigt att säkerställa att inte det som sparas in på i exploateringsskeden 
istället förskjuts till driftskostnader.  
Vidare påpekas vikten av att värna ljudmiljön i Burgårdsparken och lekplatsen på 
Heden. Detaljplanen skulle därför behöva utreda hur eventuell ökad belastning av 
spårvagnar och de ljud som uppstår när spårvagnar svänger in på 
Engelbrektsgatan påverkar parkområdet och kanske också peka på och möjliggöra 
för eventuella bulleråtgärder.  
En positiv effekt av planförslaget är att dra spårväg och ny cykelväg längs med 
Engelbrektsgatan vilket underlättar resandet för såväl barn som för vuxna. Men 
det är viktigt att barnens plats och trygghet säkras. Många barn passerar den 
tänkta spårvägen och cykelvägen på sin väg till förskolan eller tillsammans med 
sin grupp på förskolan. Det är viktigt att se över hur passagen utformas så att det 
blir god sikt för barnen som ska passera men också så att barnen syns för övriga 
trafikanter.  
I arbetet med detaljplanen har det genomförts en barnkonsekvensanalys. Det är 
viktigt att resultatet av den beaktas i det fortsatta arbetet.  
 
Kommentar: 
Synpunkter noteras. 
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Riktlinjerna för bullernivåer i Göteborgs Stads parker är att större delen av 
parkytan ska understiga 50 dB. Detta överskrids även idag på en större del av 
Exercisparken på Heden. Den dimensionerande trafikkällan är vägtrafik. Enligt 
stadens lekplatspolicy kan växtlighet eller plank användas för att skärma av 
lekplatsers olika delar från varandra för att skapa lugnare ljudmiljöer och 
utestänga buller från näraliggande trafik. Utformning i enlighet med 
planförslaget är ett steg i rätt riktning med en sammanhängande trädrad längs 
med gatan och även ett kompletterande grönt stråk längs med parkeringen.  

Avseende bullerpåverkan se vidare svar till Länsstyrelsens yttrande, nummer 16. 
 

3. Göteborgs Stads Parkering AB 
Ställer sig mycket positiva till att bygga upp redundans för spårvägen. Det 
kommer att stödja kollektivtrafiken i Göteborg och ligger i linje med 
Trafikstrategin. 
Parkeringsbolagets bedömning ur en ekonomisk dimension är att det finns risk att 
ett minskat antal bilplatser i anslutning till handelsområdet Kungsportsavenyn 
påverkar handeln i området negativt. Att minska antalet parkeringsplatser kommer 
även att påverka tillgängligheten till evenemangsområdet, vilket kan vara till 
nackdel för evenemangsverksamheten i Göteborg. 
Gällande bedömning ur ekologisk dimension skriver parkeringsbolaget att det 
finns en risk att detaljplanen leder till ökade trafikmängder för söktrafik för 
parkering i kringliggande områden.  
Tillgänglighet försämras 
Bolaget konstaterar dock att eftersom det inte kommer att gå någon permanent 
kollektivtrafik på den aktuella sträckan och det inte heller i dagsläget är planerat 
någon ny kollektivtrafikhållplats kommer Engelbrektslänken inte innebära ökad 
tillgänglighet för de resenärer som ska till området. Det innebär att 
Engelbrektslänken i sig inte ökar möjligheten för de som bor, arbetar eller besöker 
området att åka kollektivt. Istället finns det, enligt bolagets bedömning, risk för att 
tillgängligheten till området försämras. 
Parkeringsplatser försvinner 
Detaljplaneförslaget innebär en kraftig, permanent minskning av antalet 
parkeringsplatser i området, dels genom att antalet parkeringsplatser på Heden 
Sten Sturegatan minskar från 216 till ca 70, dels genom att även 30 - 40 
boendeparkeringar på gatumark tas i anspråk. Totalt innebär det att ca 65 % av 
parkeringsplatserna i detaljplaneområdet kommer att försvinna. 
Enligt Parkeringsbolagets mätningar från 2018 nyttjades parkeringen även 
vardagsveckor i mycket stor utsträckning och var i princip fullbelagd från lunch 
fram till och med kvällen vardagar samt helger. 78 % av de som parkerade dagtid 
gjorde det så kort tid att de synes ha besök för centrumverksamhet som mål med 
sin resa. Parkeringen bedöms därför av bolaget även vara viktig för såväl 
evenemangsområdet som för handel och annan centrumverksamhet i närheten. 
Göteborgs Stads parkeringspolicy 
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Parkeringsbolag skriver vidare att Inriktningen i Göteborgs Stads parkeringspolicy 
är att innerstaden bör bibehålla ungefär samma antal bilplatser som det fanns 
2009, då policyn antogs. Av policyn framgår vidare att parkeringar kan 
omfördelas för att kunna ge plats åt kollektivtrafik. Det innebär att det finns goda 
skäl att på den aktuella platsen prioritera kollektivtrafiken. Enligt stadens 
anvisningar till Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad 2018 skall 
parkering för handel finnas som mest 300 meter från aktuellt handelsområde. Det 
finns idag inte parkeringsytor inom angivet avstånd som fullt ut kan ersätta det 
behov av parkeringsplatser i området som kvarstår efter att de aktuella 
parkeringsplatserna tas i anspråk. 
Ingen ersättningsparkering 
Enligt detaljplaneförslaget har inte behov av permanent ersättningsparkering 
beaktats. 
Parkeringsbolaget anser att det är en nackdel att det inte finns en sammanhållen 
parkeringsstrategi för stadens centrala delar och som en enskild detaljplan kan 
förhålla sig till. En sådan strategi skulle behöva ange hur parkeringsbehovet för 
boende, verksamma och besökare i centrala staden långsiktigt bedöms utvecklas, 
hur det ska mötas och vad som är lämpligaste lokaliseringar för parkering och 
volymer. 
Bolaget ser en risk i att en förtätning av stadens centrala delar som tar dagens 
parkeringsytor i anspråk och som hanteras detaljplan för detaljplan inte får det 
systemperspektiv på parkering som är nödvändigt för bästa lokaliseringar av 
parkering för fortsatt god tillgänglighet, hållbart resande, effektivt samnyttjande 
och med fokus på god stadsmiljö. 
Parkeringsanläggning på Heden Sten Sturegatan 
Parkeringsbolaget kommer att bygga en tillfällig parkeringsanläggning på Heden 
Sten Sturegatan. Denna anläggning kommer att kunna möta en del av det behov 
av ersättningsplatser som tillfälligt uppkommer när Engelbrektslänken byggs men 
behöver också hantera det behov som samtidigt uppkommer vid byggnation av 
Cirkustomten/ Lorensberg samt byggnation av nytt P-hus Gösta Rahm. Totalt 
försvinner 669 bilplatser i området under byggtiden för dessa detaljplaner. 
Parkeringsbolaget anser att det bör finnas en beredskap för att kunna hantera 
parkeringsbehovet under byggtid om sådant behov uppstår. Parkeringsbolaget har 
lämnat förslag på möjlig markparkering som lösning. 
Vidare har parkeringsbolaget synpunkter gällande detaljplaneförslagets 
utformning av parkeringen och trafikföringen i området. 

• Parkeringsbolagets uppfattning är att konsekvenserna av föreslagen 
lösning, som hindrar trafik österut från parkeringen, bör prövas och bör 
belysas i fortsatt arbete och föreslår även att trafikkontoret undersöker om 
annan reglering kan anordnas som förhindrar passager när spårvagnar 
kommer att trafikera området, till exempel signalreglering. 

• Parkeringsbolaget konstaterar att det för in/utfarten på parkeringen föreslås 
en lokalisering där det bedöms komma att uppstå kö på Engelbrektsgatan 
väster ut. Bolagets bedömning är att denna utformning innebär en risk för 
att ett konfliktområde uppstår mellan trafikanter samt minskar 
framkomligheten för trafiken på Engelbrektsgatan. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  6 (37) 
   
   

• Bolagets förslag är därför att en flytt av utfarten öster ut på 
Engelbrektsgatan prövas i fortsatt detaljplanearbete. Enligt bolagets 
uppfattning skulle det vara önskvärt att in/utfart placeras i höjd med 
Wadmansgatan samt Hedåsgatan. 

Bolaget bedömer att de kan bidra med kunskap inför fortsatt arbete med 
detaljplanen och vill därför gärna framhålla att de står till förfogande. 
 
Kommentar: 
Detaljplanens genomförande innebär att antalet parkeringsplatser i direkt 
anknytning till Engelbrektsgatan minskar i antal. Detta innebär en försämring i 
tillgänglighet för bilister. Men samtidigt bidrar planförslaget till en förbättrad 
kollektivtrafik i staden och att det sammantaget blir mer attraktivt för fotgängare 
och cyklister. Att prioritera fotgängare, cyklister och kollektivtrafik framför 
biltrafik ingår i stadens strategiska mål. 

Begränsningen att korsa spårvägsspåren har viss påverkan på tillgängligheten till 
de parkeringsplatser som ligger just norr om Engelbrektsgatan. Begränsningen 
att korsa spårvagnsspåren med fordonstrafik är motiverat ur kapacitetssynpunkt 
för spårvägen men även ur trafiksäkerhetsaspekter. För bilister som ska från 
parkeringen ut mot öster och E20 så finns möjligheten att ta befintlig utfart mot 
Sten Sturegatan som kommer att finnas kvar. Detta innebär att valmöjligheter 
finns för bilister som ska till och från parkeringen.  

Detta är den lösning som presenteras i detta skede men detaljplanen omöjliggör 
inte att en annan lösning skulle kunna vidtas i senare skede längre fram om behov 
skulle uppstå.   

In- och utfart från parkeringen direkt norr om Engelbrektsgatan regleras inte 
heller i detaljplanen, exakt placering och utformning kan komma att justeras 
under projekteringen.      

Staden bedömer det som orimligt att ta fram detaljerade Vissim-analyser för var 
söktrafik uppstår för denna anläggning.  

Gällande beredskap för parkering under byggtid så har staden en process igång 
med att söka tillfälligt bygglov för en markparkering på Heden för att vid behov 
kunna avlasta under byggtid. Exakt fördelning och reglering av de tillfälliga 
parkeringarna kommer att bestämmas senare under processen. 

 
4. Kretslopp och Vatten 

Kretslopp och vatten anser att en avstämning med deras avfallshandläggare 
behöver ske i fortsatt arbete med trafikförslaget för den här detaljplanen. Bland 
annat så är detaljutformningen av angöringsytorna längs Engelbrektsgatans södra 
sida avgörande för att avfallshanteringen ska fungera för befintliga byggnader. 
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Planen medför omfattande ledningsflyttar och kostnaderna för dessa förväntas bli 
mycket stora. Detta bekostas av påkallande part.  
Kretslopp och vatten ser behov av en del ändringar av planhandlingar gällande 
planbeskrivning gällande angöringsytor, avsaknaden av kostnaden för 
återvinningsstation, texten gällande ledningar mm. 
Avfall 
Det anses mycket positivt att den befintliga återvinningsstationen fått en ny 
placering i detaljplanen.  
Enligt illustrationen så kan det komma att planteras träd i anslutning till 
återvinningsstationen. Vid val av träd ska det tas hänsyn till att det inte kan hänga 
ut grenar över återvinningsstationen då det kommer hindra tömning av behållarna 
på återvinningsstationen.  
I god tid (helst 6 månader) innan återvinningsstationen behöver flyttas ska 
information om det lämnas till Kretslopp och vattens avfallshandläggare. Detta för 
att Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som är ansvariga för 
återvinningsstationen, kan förbereda flytten genom att bland annat söka bygglov 
för den nya platsen.  
Kretslopp och vatten ställer sig positiva till den lösning för angöring av större 
fordon längs Engelbrektsgatans södra sida som beskrivs i gestaltningsprogrammet 
på sid 16. Förutom att angöringsplatserna behöver ha rätt bredd för att fungera för 
större fordon så är även deras skyltning viktig. Det är avgörande att den befintliga 
lastzonen vid kvarteret mellan Södra Vägen och Wadmansgatan får vara kvar (där 
illustrationen visar 3 parkeringsplatser). Det är även bra att möjliggöra en 
eventuell framtida lastzon på kvarteret mellan Hedåsgatan och Sten Sturegatan. 
Allmänna VA- ledningar 
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. 
Flera omläggningar av Kretslopp och vattens ledningar behöver utföras för att 
kunna möjliggöra planen. Under GFS-arbetet har den totala sträckan ledningar 
som behöver läggas om uppskattats till ca 760 m. Kretslopp och vatten vill 
medverka på projekteringsmöten för allmänna ledningsomläggningar. 
Projektering ska göras enligt B20 (Byggnadsbeskrivning för VA-arbeten) och 
Kretslopp och vattens Anvisningar för markarbete.  
Dagvattenhantering/Skyfallshantering 
Kretslopp och vatten påpekar att det i dagvattenutredningen daterad 2020-11-19 
beskrivs att planen beräknas medföra ökade halter av föroreningar i dagvattnet. 
Eftersom recipienten är klassad med MKN för vatten är det viktigt att planen inte 
hindrar recipienten att uppnå god status. Detta kan exempelvis göras med hjälp av 
skelettjordar eller sedimentationsmagasin.  
Val av reningsanläggning för dagvatten har ännu inte fattats, i 
dagvattenutredningen föreslås främst växtbäddar för träd, men om dessa visar sig 
vara svåra att lösa topografiskt så är även användning av underjordiska magasin 
ett alternativ.  
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Gällande skyfallshantering är Engelbrektsgatan en prioriterad väg för 
Räddningstjänsten. Enligt TTÖP innebär detta att stående vattensamlingar vid 
skyfall med en återkomsttid på 100 år inte får överskrida 0,2 m för att undvika att 
räddningstjänstens framkomlighet förhindras. Åtgärder har föreslagits i 
skyfallsutredningen för att förbättra skyfallssituationen i planområdet. Det är 
mycket viktigt att höjdsättningen av planens ytor görs med skyfallshanteringen i 
området i åtanke.  
Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på minst 4 m 
mellan trädets rothals och ytterkantledning ska hållas. Avsteg från grundregeln 
kan göras endast i speciella fall och efter godkännande från Kretslopp och vatten. 
Krav på skyddsåtgärder kan komma att ställas. 
 
Kommentar: 

Synpunkter noteras.  
Planbeskrivningen kompletteras och förtydligas där så behövs enligt förslag. 
Avseende dagvatten- och skyfallshantering se svar till Länsstyrelsens yttrande, 
nummer 16.  
 

5. Kulturnämnden/förvaltningen 
Kulturförvaltningen konstaterar att det till ärendet hör en kulturmiljöutredning 
utförd av WSP 2020. Den klargör viktiga egenskaper i området och resonerar 
kring hur man kan stärka och utveckla befintliga kulturvärden och 
stadsbildsmässiga positiva egenskaper. Det ska bidra till att läka samman dagens 
stadsrum som redan är relativt splittrat, och som riskerar att bli ännu otydligare 
med ett tillägg av en ny spårväg.  
Kulturmiljöutredningen har varit ett viktigt underlag för detaljplanens utformning.  
Kulturnämnden tycker att planhandlingen tydligt redovisar de negativa 
konsekvenser som oundvikligen uppstår då några äldre träd måste tas ner i och 
med att vägen breddas och fler trafikslag får ta plats. Samtidigt är det nya 
gaturummet genomtänkt och väl gestaltat. 
Det historiska stadsrummet har successivt försvagats sedan 1960-talet och är i 
dagsläget påverkat av mindre välanpassade trafik- och parkeringslösningar samt 
förluster av äldre träd. Den nya lösningen ger bredare trottoarer med bättre 
förutsättningar för stadsliv längs stenhusens fasader. Stråk och siktlinjer har också 
förstärkts. På motstående sida av gatan ges växtligheten ett bättre utgångsläge för 
att bli den gröna växtzon i Hedens kant som ursprungligen var tänkt.  
Kulturförvaltningen ser planförslaget som positivt för kulturmiljön och 
stadsmiljön i stort.  
 
Kommentar: 

Synpunkter noteras. 
 

6. Lokalnämnden/förvaltningen 
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Lokalförvaltningen har inga synpunkter på rubricerade detaljplaneförslag. 
Dock vill lokalnämnden genom lokalförvaltningen framhålla behovet av att säker 
angöring, hämta/lämna och leveranser samt återvinning till närliggande förskolor 
och skolor säkerställs både under ombyggnationen och efter färdigställandet. 
Samt att säkerhet, ljudmiljö, vibrationer och luftkvalitet för förskolebarnen och 
skolbarnen även säkerställs under ombyggnadstiden. 
 
Kommentar: 

Synpunkter noteras. 
 

7. Miljö- och klimatnämnden/Miljöförvaltningen 
Miljö- och klimatnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 
förvaltningens synpunkter beaktas. 
Ljudmiljö 
Miljöförvaltningen återkommer med formella synpunkter när utvärderingen av 
lämpliga bullerreducerande åtgärder har färdigställts i granskningsskedet. Planen 
behöver säkerställa att ekonomiskt rimliga och tekniskt möjliga bullerreducerande 
åtgärder vidtas för att så långt möjligt innehålla propositionens (Prop. 1996/97:53) 
riktvärden vid befintliga bostäder. 
Naturmiljö 
Den genomförda naturvärdesinventeringen har inventerat fyra särskilt 
skyddsvärda träd inom planområdet. Av dessa är ett träd en grov tysklönn (> 1 m 
brösthöjdsdiameter) utanför hotell Liseberg Heden medan de övriga är en oxel, en 
avenbok och en hästkastanj, samtliga med en hel del håligheter i stam och grenar. 
Det behöver tydliggöras att aktuellt planförslag innebär en nedtagning av dessa 
träd samt att samråd krävs med länsstyrelsen enligt 12 kap 6§ Miljöbalken. 
Miljöförvaltningen avser att fortsätta delta i arbetet med kompensationsåtgärder 
och återkommer med formella synpunkter på bedömning och förslag när dessa 
presenteras i granskningsskedet. 
 
Kommentar: 

Avseende bullerreducerande åtgärder se svar till Länsstyrelsens yttrande, 
nummer 16. 
Planförslaget innebär inte nedtagning av fyra särskilt skyddsvärda träd, då dessa 
finns utanför planområdet. Planbeskrivningen kompletteras för tydlighets skull 
med att fyra särskilt skyddsvärda träd finns utanför planområdet, men i närheten 
av ytor som byggs om eller inom yta som troligtvis kommer att ingå i 
etableringsområdet. I kommande projektering och planering av genomförandet 
kommer särskild vikt att läggas vid att skydda värdefulla träd från eventuell 
påverkan under byggnation. 
Övriga synpunkter noteras. 
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8. Park- och naturnämnden/förvaltningen 
Park och naturnämnden är positiv till planförslagets syfte om att stärka 
kollektivtrafiken och förbättra kopplingen för gående och cyklister längs med 
Engelbrektsgatan. När det gäller påverkan på biotopskyddade träd vill 
förvaltningen dock understryka att påverkan på de skyddade träden i första hand 
ska undvikas. Förvaltningen önskar därför se en redovisning av alternativ till den 
breddning av gatan som nu är föreslagen. Detta för att undvika att parkytan 
framför Hotell Heden krymper ytterligare och att områdets ekologiska och 
kulturhistoriskt viktiga allé bevaras och utvecklas i enlighet med Göteborgs 
trädpolicy Stadens träd – policy för park- och gatuträd i Göteborg.  
Park och naturnämnden skriver vidare att som konsekvens av planförslaget 
behöver även parkeringsytan längs Engelbrektsgatan byggas om. I enlighet med 
planförslagets illustrationsplan och tillhörande gestaltningsprogram föreslås en 
omkring 4 meter bred planteringszon mellan parkeringen och stråket för gående 
och cyklister. Detta förslag ligger utanför planförslagets detaljplanegräns, men 
ytan kan tillfalla park- och naturnämnden vid ett genomförande. 
Göteborgs Stad arbetar med kompensationsåtgärder för ekosystemtjänster i plan- 
och exploateringsprojekt (ej att förväxla med kompensationsåtgärder som krävs 
för de biotopskyddade alléträden). Kompensationsåtgärder innebär att funktioner 
och värden som går förlorade vid exploatering kompenseras.  
Förvaltningen ser mycket positivt på att mer grönska återskapas längs Hedens 
södra sida, och har under arbetet med detaljplanen nominerat in denna åtgärd som 
lämplig kompensationsåtgärd för de ekosystemtjänster som går förlorade när stora 
grova träd tas ned och parkmark tas i anspråk för gata. De ekonomiska 
konsekvenserna bör därför beaktas i den fortsatta beredningen av ärendet. 
Gällande den dagvatten- och skyfallsutredning som tagits fram under arbetet med 
detaljplanen pekar ut Exercisparken som yta för skyfall vilket skulle kräva att 
delar av parkanläggningen byggs om. De ekonomiska konsekvenserna en sådan 
ombyggnation skulle föra med sig bör beaktas i den fortsatta beredningen av 
ärendet. 
I detta skede bedömer förvaltningen att det är svårt att göra en beräkning av de 
ekonomiska konsekvenserna för park- och naturnämnden, då en rad frågor 
kvarstår att utreda avseende påverkan på träd och parkmiljöer. 
Sammantaget innebär planförslaget en omprioritering i gaturummet som ger 
förutsättningar för att nå stadens långsiktiga mål om ökat hållbart resande. 
Planförslaget innebär att framkomligheten och tillgängligheten för gång-, cykel- 
och kollektivtrafik förbättras och prioriteras. 
Bedömning ur sociala dimension anser park- och naturnämnden att planförslaget 
får en positiv påverkan på flera aspekter och barnperspektivet, då mer tydliga 
stråk och kopplingar förslås tillskapas i området och mot omgivningen. 
Viktigaste synpunkterna på planförslaget utifrån park- och naturensnämndens 
styrdokument: 

• Utred alternativa förslag för att värna den befintliga allén och parkytan 
framför Hotell Heden 

• Bevara och utveckla stadens träd och trädmiljöer 
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• Planlägg den föreslagna planteringen längs med parkeringsplatsen för att 
säkerställa denna vid ett genomförande 

• Säkerställ en god koppling mellan Exercisparken och Lorensbergsparken 
som del i grönstråket mellan Trädgårdsföreningen och Renströmsparken  

Synpunkter på planförslaget utifrån aspekten genomförbarhet/byggbarhet: 

• Förvaltningen är positiv till att planen tar höjd för att skydda de stora 
lindarna längs Sten Sturegatan genom egenskapsbestämmelsen n1 - Träd 
får inte fällas och ska vid markarbeten skyddas. Riskträd får ersättas. 
Förvaltningen önskar dock se fördjupade undersökningar (rotkartering och 
kontroll av ledningar i marken) för att säkerställa att träden klarar ett 
genomförande av detaljplanen. Förslaget är nu utformat så att cykelbanan 
viker av mellan lindarna för att träden ska kunna bevaras. 
Genomförbarheten av detta förslag behöver undersökas ytterligare inför 
granskning för att visa på att förslaget är genomförbart. 

• Förvaltningen bedömer att en fördjupning behöver göras av den dagvatten- 
och skyfallsutredning som tagits fram i samband med detaljplanearbetet. 
Om åtgärder för att hantera skyfall föreslås inom Exercisparken måste 
denna fråga vara utredd innan granskning av detaljplanen, så att 
förvaltningen kan göra en samlad konsekvensbedömning av planförslaget. 

• Förvaltningen önskar vara delaktig i vidare utformning av planförslagets 
offentliga rum och uppmuntrar till samordning av de ytor som planläggs 
som allmän plats. Detta är viktigt både för att skapa trygga, jämställda och 
tillgängliga utemiljöer, såväl som för att hitta hållbara lösningar för 
effektiv skötsel. 
 

Kommentar: 

Syftet med planförslaget och projektet är att skapa en robusthet i spårvägsnätet 
och årslånga perioder med omledningstrafik förväntas. Trafikkontoret 
understryker vikten av att spåret ligger inom eget område där enbart 
spårvagnstrafik ska förekomma. 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. Den trafikanalys som tagits fram i 
planarbetet visar på att kapaciteten påverkas även när de olika trafikslagen 
separeras. Om spårtrafik skulle samsas med övrig trafik så skulle detta med stor 
sannolikhet påverka kapaciteten i större utsträckning. 
Den sektion som föreslås krävs för att möjliggöra de funktioner och kvaliteter som 
föreslås i detaljplanen, bland annat den breda trottoaren och GC-vägen.  
Vidare har Länsstyrelsen 2021-02-01 gett dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna för att på fastigheterna Heden 705:1, Heden 705:7, 
Heden 705:22 och Heden 705:24 i Göteborgs kommun ta bort 27 träd i en 
lindallé samt utföra arbeten i närheten av ytterligare 4 lindar, i enlighet med 
planförslaget. Beslutet gäller endast under förutsättning att detaljplanen antas 
och vinner laga kraft samt är förenad med villkor. I sitt beslut understryker 
Länsstyrelsen att genomförandet av en detaljplan för spårväg får anses utgöra ett 
allmänt intresse. Vid en avvägning mellan det allmänna intresset av att bevara de 
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27 träden i allén och det allmänna intresset av att kunna genomföra detaljplanen 
för ett mer robust och flexibelt kollektivtrafiknät, finner Länsstyrelsen i det 
enskilda fallet att intresset av att genomföra detaljplanen väger tyngre. I detta 
ställningstagande har vägts in att träden är av förhållandevis ringa ålder och att 
de saknar högre naturvärden. 
Planområdet omfattar de ytor som är nödvändiga för att säkerställa de för 
planens syfte. De berörda förvaltningarna har deltagit i arbetet och en samsyn 
finns kring att förvalta och genomföra planens höga ambitioner och helhetsgrepp 
om upprustning av stadsrummet uttryckta i planhandlingarna. Däri ingår även en 
upprustning av parkeringsytan utanför planområdet som påverkas av de 
föreslagna förändringarna. I genomförandeskedet kan även ytterligare ansatser 
göras för att förbättra och förtydliga kopplingar i den komplexa korsningen med 
Södra Vägen.   
Avseende de väl uppvuxna lindarna i Sten Sturegatans allé som skyddas genom 
egenskapsbestämmelsen n1 kommer fördjupade utredningar och nödvändiga 
undersökningar att göras i samband med genomförandeskedet. Inför granskning 
har trädens vitalitet studerats översiktligt och vidare studier av påverkan av 
föreslagen trafiklösning gjorts. Bedömningen är att träden är av mycket god 
vitalitet och har goda förutsättningar att klara bygg- och driftskedet med vissa 
anpassningar i trafiklösningen eftersom de står mycket nära de nuvarande 
körytorna. Det som genom anpassad trafiklösning och eventuella skyddsåtgärder 
behöver åstadkommas är att undvika att träden blir påkörda. I fortsatt arbetet är 
det viktigt att bevaka att de valda lösningarna motsvarar den ambitionen som 
finns om en stadsmässig, tydlig och överblickbar gatuutformning.   
En revidering och komplettering av dagvatten- och skyfallsutredningen har gjorts, 
se vidare svar till Länsstyrelsens yttrande, nummer 16.  
Övriga synpunkter noteras. 
 

9. Räddningstjänsten Storgöteborg 
Vid startmötet framförde Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) att flera av 
byggnaderna i anslutning till Engelbrektsgatan troligen är tänkta att utrymmas 
med hjälp av räddningstjänstens stegbilar. RSG föreslog att en inventering av 
byggnaderna borde genomföras följt av en analys kring huruvida spårvägen 
kommer påverka möjligheten att ställa upp stegbilar på Engelbrektsgatan. 
Frågan hanterades istället genom att trafikkontoret tog kontakt med RSG och 
presenterade en utformning där uppställning av stegbil är möjlig utmed hela 
Engelbrektsgatan.  
RSG anser att planbeskrivningen borde innehålla information om att 
Engelbrektsgatan även fortsättningsvis är tänkt att kunna nyttjas för uppställning 
av stegbil vid assisterad utrymning. 
 
Kommentar: 

Planbeskrivningen komplettas enligt RSG synpunkter om att Engelbrektsgatan 
även fortsättningsvis är tänkt att kunna nyttjas för uppställning av stegbil vid 
assisterad utrymning. 
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10. Socialnämnden Centrum (Stadsdelsnämnd centrum)   

Socialnämnd Centrum tillstyrker Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan 
Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg.  
Förvaltningen anser att det är positivt att förslaget syftar till att åstadkomma lägre 
hastigheter för biltrafiken och öka tryggheten för gående och cyklister. Att 
förbättra möjligheterna att korsa gatan, särskilt när gatans trafiksektion breddas i 
och med planförslaget, blir särskilt angeläget för att minska upplevelsen av gatan 
som en barriär. För att realisera de åtgärder som har identifierats i sociala 
konsekvensanalysen och barnkonsekvensanalysen (SKA/BKA) behöver dessa 
konkretiseras och ansvar tydliggöras och fördelas mellan berörda parter. 
Cykelbana längs hela Engelbrektsgatans sträckning behöver säkras för ett bra 
sammanhängande stråk.  
Socialnämnden konstaterar vidare att Engelbrektsgatan idag orsakar stor 
bullerpåverkan på omgivande miljöer och byggnader. Bullertillskott från ny 
spårvägstrafik beräknas bli relativt litet men inom ramen för vidare utredning 
behöver behovet av bullerskyddsåtgärder identifieras. Med tanke på de negativa 
effekter höga bullernivåer har för människors hälsa bör åtgärder för att förbättra 
ljudmiljön i området genomföras. Förvaltningen anser att det finns ett behov av 
fortsatt utredning av den samlade bullersituationen.   
Förvaltningen ser positivt på arbetet utifrån SKA/BKA och anser att det har 
resulterat i en välformulerad nulägesbeskrivning och inventering. Detta skapar bra 
förutsättningar för att arbeta vidare med konsekvenser och slutsatser. 
Förvaltningen ser positivt på att cykelbana tillkommer i del av Engelbrektsgatan 
då det saknas i dagsläget. Det blir även viktigt att cykelbanan tydligt separeras 
från gångstråk för att undvika konflikter mellan olika trafikslag och öka 
tryggheten i gaturummet.  
 
Kommentar: 

Synpunkter noteras. 
Avseende bullerpåverkan se svar till Länsstyrelsens yttrande, nummer 16. 
 

11. Stadsledningskontoret 
Anser att den aktuella planen inte påverkar behovet av ytterligare lokaler för 
kommunal service gällande förskola och skola, dock påverkas den tillfälliga 
förskolan på Engelbrektsgatan 34 E av ökade bullernivåer vilket skulle kunna leda 
till ett begränsat nyttjande av förskolegården och som följd av detta att färre barn 
kan vistas på förskolan eller att bulleråtgärder måste utföras. En tidigareläggning 
av avvecklingen av denna förskola riskerar att skapa ett underskott på 
förskoleplatser i centrum. 
 
Kommentar: 
Synpunkter noteras. 
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12. Trafiknämnden/kontoret 
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. Trafikkontoret 
bedömer att detaljplanen är genomförbar och trafik- och utformningsförslag ska 
uppdateras med utgångspunkt i planförslaget.  
Trafikkontoret bedömer vidare 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.  
Gällande plankartan anser inte trafikkontoret att det är 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 anser inte att spårtyp eller beläggning ska regleras i 
planhandlingarna. 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.  
Trafikkontoret skriver vidare att de två träden i korsningen med Sten Sturegatan 
står i princip i linje med körbanekanten och 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. 
Hållplatsens placering prövas i planarbetet. Trafikkontoret anser att 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.  
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. 
Gällande skyfallsfrågan i detaljplanen anser trafikkontoret 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.  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  15 (37) 
   
   

 
Kommentar: 
Plankartans detaljeringsnivå bedöms nödvändig för att uppnå planens syfte och 
hantera konsekvenserna av spårutbyggnad i en känslig kulturmiljö. Plankartans 
bestämmelser stöds vidare av vägledningen och rekommendationerna i 
planbeskrivningen. 
Spårvägens läge regleras inte i plankartan men är fastställt i 
trafik/utformningsförslaget. Dock medger detta att mindre justeringar och avsteg 
från förslaget är möjliga.  
Markbeläggning regleras inte i plankartan, men i vägledningen i 
planbeskrivningen samt i gestaltningsprogrammet anges vilka material som är 
lämpliga med hänsyn till stadsmiljön/kulturmiljön.   
Träden är viktiga ur flera aspekter vilket styrks av de olika utredningarna och 
konsekvensbedömningar som har tagits fram i planarbetet.  
Avseende de väl uppvuxna lindarna i Sten Sturegatans allé som skyddas genom 
egenskapsbestämmelsen n1 kommer fördjupade utredningar och nödvändiga 
undersökningar att göras i samband med genomförandeskedet. Inför granskning 
har trädens vitalitet studerats översiktligt och vidare studier av påverkan av 
föreslagen trafiklösning gjorts. Bedömningen är att träden är av mycket god 
vitalitet och har goda förutsättningar att klara bygg- och driftskedet med vissa 
anpassningar i trafiklösningen eftersom de står mycket nära de nuvarande 
körytorna. Det som genom anpassad trafiklösning och eventuella skyddsåtgärder 
behöver åstadkommas är att undvika att träden blir påkörda. I fortsatt arbetet är 
det viktigt att bevaka att de valda lösningarna motsvarar den ambitionen som 
finns om en stadsmässig, tydlig och överblickbar gatuutformning.   
Övriga synpunkter noteras. 
 

13. Idrotts och föreningsnämnden 
Idrotts- och föreningsnämnden ställer sig till positiva till planen och ser att DP 
innebär ökad säkerhet och trygghet samt miljömässiga förbättringar för 
Hedenområdet. 
I övrigt har Idrotts- och föreningsnämnden inga synpunkter på rubricerat ärende. 
 

Kommentar: 
Synpunkter noteras. 
 

14. Grundskolförvaltningen 
Grundskoleförvaltningen ser positivt på utökning av gång- och cykelstråk samt 
spårvägsnät då dessa är bra sätt att tryggt, miljövänligt och ekonomiskt ta sig till 
och från sin skola. I planområdets omedelbara närhet finns en 6–9 skola. I 
närliggande områden finns grundskolor med elever i årskursspannet F–9. Säkra 
skolvägar genom planområdet är därav viktigt och särskilt där barn behöver korsa 
spårväg och/eller bilväg. Säkra gång- och cykelstråk till och från idrottsområdet 
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runt Valhallavägen är också viktigt då skolbarn färdas dit under skoldagen såväl 
som till Burgårdsparken. För såväl boende som verksamheter i området och även 
människor som reser förbi är bullerfrågan viktig att lösa i detaljplanearbetet. 
 
Kommentar: 

Synpunkter noteras. 
 

15. Utbildningsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiva till förslaget utifrån att de synpunkter 
som tidigare lyfts fram av förvaltningen kring trygghet och säkerhet för eleverna 
tas om hand genom att planförslaget skapar tydliga och trygga passager där 
hastigheten begränsas. 
Vidare vill de göra medskick kring en framtida förändring kring hållplatslägena 
och vikten att de utformas på ett säkert och tryggt sätt då flera trafikslag möts och 
hastigheterna ofta är höga för bilister och cyklister samtidigt som elever rör sig till 
och från hållplatser för kollektivtrafik. 
 
Kommentar: 

Synpunkter noteras. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

16. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen anser att förslaget är väl genomarbetat med höga ambitioner för att 
förbättra stadsrummet. Till granskningen behöver förslaget utvecklas och 
förtydligas gällande bullerskyddsåtgärder och hänsyn till den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen.  
Länsstyrelsen anser också att förtydliganden behövs avseende 
miljökvalitetsnormer för luft och vatten samt hantering av översvämningsrisker. 
Avslutningsvis bedömer Länsstyrelsen att de åtgärder som avses vidtas i 
grundvattnet medför tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. 
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 risk för 
olyckor, översvämning eller erosion, riksintresse och miljökvalitetsnormer för 
vatten och luft måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som 
anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen påtalar att gällande riksintresse för kulturmiljövården behöver 
kommunen redovisa ytterligare hur bullerreducerande åtgärder ska genomföras. 
Kommunen behöver även redovisa eventuella infästningar i fasaderna för 
spårvägens anläggande på de flertalet byggnader utmed Engelbrektsgatan som är 
särskilt kulturhistoriskt värdefulla enligt 8 kap 13 § PBL. I underlaget redovisas 
befintliga byggnaders särskilda värden och deras tålighet/känslighet inför 
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förändringar. Det är viktigt att dessa värden beaktas i den fortsatta planeringen 
samt att kommunen beskriver vilka varsamhetskrav som ska ställas för spårvägens 
anläggande och hur efterlevnaden av dessa säkerställs i processen. 
Gällande MKN för luft instämmer Länsstyrelsen i miljöförvaltningens bedömning 
att detaljplanen kan genomföras trots att det finns en risk att miljökvalitetsnormen 
för kvävedioxid överskrids längs aktuell sträckning. Länsstyrelsen anser inte 
heller att en fördjupad luftutredning behövs. 
Länsstyrelsen anser att planbeskrivningens luftavsnitt behöver utvecklas och 
förtydligas avseende människors exponering längs Engelbrektsgatan och om 
eventuella skyddsåtgärder har övervägts för att förbättra luften vid den nya GC-
banan och vid läget för en eventuell hållplats. 
Länsstyrelsen bedömer att MKN för vatten i befintliga dagvatten- och 
skyfallsutredning (Kretslopp och Vatten, 2020-11-19) behöver kompletteras 
utifrån frågor gällande rening, reningseffekterna, fördröjning och analys av 
skelettjord. 
Länsstyrelsen påpekar vidare att recipienten för dagvatten från planområdet är 
Fattighusån, som är en vattenförekomst med fastställda miljökvalitetsnormer för 
vatten. Fattighusån har redan problem med övergödning och kan även ha 
betydande påverkan från dagvatten. 
Länsstyrelsen påpekar att buller till följd av genomförandet av planen vid 
nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur normalt inte ska 
överskrida de riktvärden som angavs i infrastrukturpropositionen 1996/97:53, 
vilket ni också har angett. Det finns en trafikbullerutredning som visar att bostäder 
och verksamheter längs Engelbrektsgatan redan idag utsätts för höga bullernivåer 
från vägtrafik. Utbyggnad av ny spårväg innebär en ökad bullerbelastning, trots 
att bullertillskottet från ny spårvägstrafik beräknas bli litet. 
Mjukmaterial och skärmning längs spåren anses inte kunna användas med tanke 
på områdets kulturmiljövärden. 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 
och en rimlighetsavvägning. Länsstyrelsen anser att innan planen antas ska det 
vara tydligt vilka åtgärder som ska ske var, hur de ska utföras för att ta hänsyn till 
befintliga kulturmiljövärden och vilka inomhusnivåer det medför för berörda 
lägenheter.  
Länsstyrelsen skriver vidare att kommunen behöver redogöra för hur 
bullerskyddsåtgärderna ska utföras med hänsyn till kulturmiljövärdena och hur 
man avser att säkerställa genomförandet av dessa. 
I dagvatten- och skyfallsutredningen framgår att befintligt ledningssystem är 
underdimensionerat. Ett nytt dagvattennät med större kapacitet ska anläggas inom 
planen. En lämplig placering av ett underjordiskt magasin är under en befintlig 
parkering strax utanför planområdet. Vidare finns det inom planområdet två 
lågpunkter där vatten samlas vid skyfall.  
Länsstyrelsen konstaterar att skyfallssituationen är problematisk inom 
planområdet i dagsläget och vid ett genomförande av planen beräknas den fortsatt 
vara det. I strukturplanen för Göteborgs Stad föreslås ett skyfallsstråk för att leda 
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vatten i området till Heden men detaljplanens höjdsättning medger inte detta i 
nuvarande utförande av plankartan. Av handlingarna framgår det att frågan 
kommer att studeras vidare. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att de åtgärder 
som föreslås inom detaljplaneområdet säkerställs i så stor utsträckning som 
möjligt. Avseende de åtgärder för att hantera dagvatten och skyfall som krävs 
utanför planområdet behövs en beskrivning av hur dessa ska säkerställas och vem 
som ansvarar för genomförandet. 
Råd enligt PBL, synpunkter enligt annan lagstiftning mm 
Länsstyrelsen har inget att anmärka på den provtagning av grundvatten som 
utförts i syfte att utreda om grundvattenmagasinen (övre och undre) i området är 
förorenade av klorerade lösningsmedel. Halten av klorerade alifater var lägre än 
detektionsgräns i samtliga prov. Risken att schaktvatten kommer att vara 
kontaminerat med klorerade alifater bedöms därför som låg. Det är dock oklart på 
vilket djup som filtren i grundvattenrören är installerade. Vid provtagning av 
klorerade alifater bör filtren vara installerade i botten av rören då klorerade 
alifater är tyngre än vatten och sjunker ner till en tät yta.  
Länsstyrelsen anser därför att projektet bör ha vaksamhet och beredskap att 
hantera schaktvatten kontaminerat av klorerade alifater om det ändå skulle 
förekomma.  
Länsstyrelsen vill här påpeka att avsänkning av grundvattennivån generellt sett 
kan leda till att föroreningar i grundvattnet mobiliseras. Det är viktigt att 
eventuella risker för mobilisering av föroreningar beaktas och studeras. 
Provtagning av mark och asfaltslager har inte utförts i området och konsulten 
rekommenderar att detta görs i detaljprojekteringen då schaktmassor finns i 
området samt asfalt som kan innehålla stenkolstjära. Förekomst av föroreningar i 
fyllnadsmassor och asfalt måste utredas för att säkerställa korrekt hantering av 
massorna men Länsstyrelsen anser inte att detta skulle vara något hinder mot 
detaljplanen och utredningarna kan utföras i detaljprojekteringen. Innan sådan 
provtagning sker bör provtagningsplan samrådas med tillsynsmyndigheten. 
Länsstyrelsen tycker att Gestaltningsprogrammet är en ambitiös vägledning för att 
stärka kulturhistoriska och stadsbildsmässiga kvalitéer. Ett av syftena med planen 
är också att säkerställa stadsbyggnadskvaliteter och kulturmiljövärden. 
Länsstyrelsen ser att kommunen säkerställer en breddning av gatan och gatans 
gröna inramning med en enkelsidig allé. Länsstyrelsen ser dock att viktiga 
utformningsdetaljer inte säkerställs vilket ni bör se över för att syftet med planen 
ska kunna uppnås. 
Länsstyrelsen skriver vidare om att särskild hänsyn måste tas till sättningsfrågor 
vid utbyggnad av området. Vidare måste en rad geotekniska frågeställningar som 
grundläggning, stabilitet för schakter, geoteknisk kontroll och 
omgivningspåverkan ägnas särskild uppmärksamhet vid detaljprojektering och 
utbyggnad. 
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen har gjort en riskbedömning med 
målsättningen att spårvägen ska vara lika säker eller säkrare än övriga delar av 
spårvägsanläggningen.  
Länsstyrelsen noterar att ett antal åtgärder krävs för att säkerställa rätt nivå på 
säkerheten men ingen av åtgärderna vare sig kan eller ska säkerställas i 
detaljplanen varför vi inte kommer att bevaka frågan i nästa skede. 
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Göteborgs översiktsplan anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. 
Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen har stöd i gällande översiktsplan. 
Gällande synpunkter enligt annan lagstiftning beträffande biotopskyddsdispens 
konstaterades att ansökan för de alléer som påverkas av att gatan behöver breddas 
har inkommit. 
Åtgärder som innebär bortledning eller tillförsel av grundvatten utgör 
vattenverksamhet som regleras i 11 kap miljöbalken. Sådana åtgärder är 
tillståndspliktiga om det inte är uppenbart att vare sig allmänna eller enskilda 
intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena (11 
kap 12 § MB). Detta gäller även temporära grundvattensänkningar. Länsstyrelsen 
anser att det är viktigt att grundvattenmagasinen inte dräneras. I ovan nämnda 
underlag framgår att det finns risker vid de arbeten i grundvatten som kommer att 
krävas för detaljplanens genomförande. 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning vilket meddelades under 
undersökningssamråd 2020-04-24. Således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.   
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 
 
Kommentar: 
Gällande bullerpåverkan på omgivande miljöer och byggnader har konsekvenser 
av planförslaget utretts vidare. Trafikbullerutredningen har inför granskning 
uppdaterats utifrån kompletterande beräkningar för att säkerställa rätt indata i 
det fortsatta arbetet. I första hand handlar det om beräkningen avseende 
hårdgjord yta istället för gräs på spårbanan, som visar att det inte sker någon 
markant skillnad av den ekvivalenta ljudnivån vid enbart förändring av 
förutsättningarna på spårväg, då det dimensionerade trafikslaget är vägtrafik. 
För att säkerställa bra ljudnivå inomhus finns en handlingsplan för det fortsatta 
planarbetet och inför genomförandet som beskrivs här. En bullerutredning för 
inomhusvärden, daterad 2021-04-28, har tagits fram för fastigheterna i 
anslutning till planområdet. I den utreds och sammanställs berörda fastigheters 
fasaddämpning genom tillgänglig information av exempelvis fastighetsägare, 
bygglov, okulär besiktning. Vidare sammanställs den genomförda 
kontrollmätningen av ljudnivåer utomhus och inomhus vid osäkerheter eller vid 
brist på underlag. Det noterades att flertalet fönster är av äldre modell och att 
endast en av de berörda fastigheterna nyligen bytt fönster. I utredningen beaktas 
och sammanställs även möjliga åtgärder vid källan. 
Många av de inventerade bostäderna påvisar höga inomhusnivåer i flera fall över 
35 dBA ekvivalent ljudnivå. Det trafikslag som dimensionerar erforderlig 
ljudisolering hos berörda fasader är vägtrafik. 
Utredningen visar att flertalet fönster behöver åtgärdas för att godkända 
inomhusnivåer på 30 dBA ekvivalent ljudnivå ska uppfyllas. Detta vid sidan av 
justering och tätning av fönsterkarmar och i förekommande fall byte till 
bullerreducerande ventilationsdon. Som den mest rimliga och kostnadseffektiva 
lösning bedöms tilläggsruta på insidan alternativt byte av glas i befintlig karm 
utifrån möjligheten på befintlig karm och fönster. Om en befintlig karm inte skulle 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  20 (37) 
   
   

klara dessa lösningar kan ett karmbyte behöva ske under förutsättning att karmen 
byts ut till en ur kulturmiljö acceptabel lösning.  
Då föreslagna lösningar sammantaget innebär liten eller ingen påverkan på den 
yttre fasaden, innebär det ett skonsamt tillvägagångssätt även för de fastigheter i 
anslutning till planområdet som har höga kulturmiljövärden och skyddas genom 8 
kap 13 § Plan- och bygglagen. Samtliga ändringar av byggnaderna måste utföras 
varsamt enligt plan och bygglagen och hänsyn måste tas till byggnadernas 
karaktär och arkitektoniska kvaliteter, vilket beskrivs i planbeskrivningen. Praxis 
inom trafikkontoret vid denna typ av projekt i känsliga kulturmiljöer är att 
stadsbyggnadskontoret och/eller kulturförvaltningen kontaktas för att säkerställa 
rätt kompetens och tillvägagångssätt så att ingen skada uppstår på de 
kulturhistoriskt värdefulla fastigheterna. 
På grund av restriktioner med anledningen av pandemin och för att undvika att 
besöka lägenheter senareläggs en del inventeringar för att bedöma exakt vilken 
fastighet som kräver vilken åtgärd, men projektet har budgeterats för att utföra 
åtgärder enligt ovan.  
Vidare har en avstämning med miljöförvaltningen skett kring hittills utförda 
arbeten och föreslagna åtgärder. Som en del av fortsatt arbete med 
handlingsplanen återstår det att i samband och efter granskning av detaljplanen 
informera alla som berörs av detaljplanen, särskilt de berörda fastighetsägarna. 
Så småningom kommer val av rimlig åtgärd att diskuteras i varje enskilt fall 
mellan fastighetsägare och trafikkontoret och avtal tecknas. Detta bedöms kunna 
göras när planen vunnit laga kraft. 
Parallellt med bullerskyddsåtgärder avser projektet verka för att den skyltade 
hastigheten på gatan anpassas till den som uppmätts vid hastighetskontroller 
nämligen 40 km/h. Det skulle innebära något lägre bullernivåer för de boende. En 
annan åtgärd som kommer att prövas under byggtiden är dubbelriktning av 
Berzeliigatan.  

Bilderna visar exempel på infästning för kontaktledningar för spårväg på Södra 
Hamngatan.   
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Även när det gäller infästningar för kontaktledningar och linsspänd belysning är 
praxis inom trafikkontoret vid denna typ av projekt i känsliga kulturmiljöer att 
stadsbyggnadskontoret och/eller kulturförvaltningen kontaktas för att säkerställa 
rätt kompetens och tillvägagångssätt så att ingen skada uppstår på de 
kulturhistoriskt värdefulla fastigheterna.  
Avseende luftkvalitet kvarstår bedömningen att planförslaget på sikt bidrar till 
bättre luftmiljö i centrala Göteborg genom att förbättra för kollektivtrafik, gång 
och cykel. I driftskedet är det även möjligt att tillämpa de olika åtgärdsförslagen 
som finns i Göteborgsregionens Åtgärdsprogram för kvävedioxid. Vidare har 
trafikkontoret med anledning av bullerpåverkan från vägtrafiken som är den 
dimensionerande källan tittat på effekter av att reglera hastighetssänkning längs 
med gatan.  
Idag saknas cykelbana längs med Engelbrektsgatan, så cyklisterna samsas med 
bilar och tung trafik i körbanan. Den planerade cykelbanan kan på detta sätt 
innebära en förbättring jämfört med idag. Gatan breddas dessutom och den nya 
cykelbanan och det förbättrade gångstråket hamnar längre bort från trafiken 
innanför en allé och ett mer utpräglat grönt stråk än idag. På grund av 
stadsmiljö- och kulturmiljösammanhanget bedöms det olämpligt att skydda de nya 
stråken med olika typer av skärmar som innebär visuell påverkan och barriär.  
Vidare är den nya cykelbanan en del av ett mer finmaskigt cykelnät och 
komplement till det övergripande cykelnätet. Alternativa vägar finns i 
närområdet, där luftkvalitet trots allt är något bättre, om än marginellt, även i 
nuläget. 
Den redovisade möjliga hållplatsen är en eventualitet som planen tar höjd för, 
men i dagsläge finns inga tydliga planer om och när den skulle kunna bli aktuell. 
Den kommer att kräva en ombyggnation och en mer fördjupad studie i utformning 
där hänsyn kan även tas till att säkerställa godtagbar luftkvalitet. Det är inte 
uteslutet att andra åtgärder, bland annat detta planförslag, har haft positiv effekt 
på luftkvalitet längs med gatan vid tiden hållplatsen är aktuell att bygga. 
Synpunkter avseende MKN vatten bemöts genom den reviderade/kompletterade 
dagvatten- och skyfallsutredningen. I denna visas genom beräkningar att det går 
att uppnå tillräcklig rening och fördröjning av dagvattnet genom planerade 
växtbäddar (skelettjordar) längs norra sidan av Engelbrektsgatan.  
Vidare visar kompletterande studier i dagvatten- och skyfallsutredningen att 
planförslaget leder till att skyfallssituationen för byggnaderna i den södra 
lågpunkten närmast Södra Vägen blir oförändrad med exploateringen, medan 
situationen förbättras något för byggnaderna intill lågpunkten vid korsningen 
mellan Engelbrektsgatan och Sten Sturegatan. Utredningen visar dock att 
vägförslaget inte uppnår riktlinjer för framkomlighet enligt tematiskt tillägg till 
översiktsplan för översvämningsrisker (TTÖP). Riktlinjerna definierar en väg som 
framkomlig när vägens vattendjup är max 20 cm. Planförslaget för 
Engelbrektsgatan visar att vattendjupet kan nå cirka 36 cm och ha vattendjup 
över 20 cm i cirka en timme.  
För att uppnå framkomlighet har de tidigare samt möjliga lösningar studerats 
men bedömts inte vara samhällsekonomiskt motiverade och därför föreslås ett 
avsteg från TTÖP. Motiv och konsekvenser av detta redovisas i dagvatten- och 
skyfallsutredningen. 
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Avseende råd om att säkerställa utformningsdetaljer för att kunna uppnå planens 
syfte, bedömer staden att tillräckliga regleringar finns i plankartan och stöds av 
förtydliganden och rekommendationer i planbeskrivningen samt vägledning i 
gestaltningsprogrammet. Avsikten är att ha en någorlunda flexibel plankarta 
samtidigt som de viktigaste och mest tongivande kulturmiljövärdena säkerställs, 
framförallt plantering av en sammanhängande trädrad. Dessutom kommer 
utformnings- och gestaltningsfrågorna bevakas i genomförandeskedet av rätt 
kompetens.  
I planbeskrivningen förtydligas att åtgärder som innebär bortledning eller 
tillförsel av grundvatten utgör vattenverksamhet som regleras i 11 kap 
miljöbalken. Inför genomförandet avser trafikkontoret söka tillstånd till 
vattenverksamhet. 
Övriga synpunkter noteras. 
 

17. Lantmäterimyndigheten 
Det noteras att byggnaderna i 27:e kvarteret på den sydöstra sidan av 
Engelbrektsgatan ligger ca 0,1 - 1 meter utanför kvartersgräns. På sidan 54 i 
planbeskrivningen under rubriken ”ansökan om lantmäteriförrättning” framgår att 
det är respektive ledningshavare som ansöker om ledningsförrättning däremot 
framgår inte vem som ska betala förrättningskostnaden. 
Lantmäterimyndigheten har i övrigt inget att erinra mot förslaget. 
 
Kommentar: 
Synpunkter noteras. 
 

18. Skanova (Telia Company) AB 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. 
Anläggningarna är av betydande karaktär. Detta gäller särskilt anläggningar i 
korsningen Södra Vägen/Engelbrektsgatan. Flytt av dessa anläggningar är 
tidskrävande och kräver att parallella anläggningar kan vara i bruk under den tiden 
anläggningar flyttas. 
 
Kommentar: 
Synpunkter noteras. 
 

19. Trafikverket 
Anser att möjligheten till omläggning av trafiken kan minska påverkan från 
Trafikverkets projekt Västlänken vilket är positivt. Vidare möjliggör detaljplanen 
ett robustare kollektivtrafiksystem samt förbättringar för gång- och cykeltrafik 
vilket i förlängningen kan bidra till en minskad belastning på de högt belastade 
statliga vägarna i Göteborg.   
Trafikverket anser att det är viktigt att detaljplanen och projektet spelas in till 
trafikkoordineringsprojektet Kom Fram Göteborg. Trafikpåverkan under byggtid 
ska tas upp med Kom Fram enligt gällande rutiner. I närheten av planförslaget 
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pågår byggandet av Västlänkens deletapp Korsvägen till 2024. Fram till dess 
kommer nuvarande trafiklösning att gälla.  
Trafikverket har inga övriga synpunkter.  
 

Kommentar: 
Synpunkter noteras. 
 

20. Västtrafik AB 
Västtrafik har aktivt medverkat i framtagandet av planen och ställer sig 
fullständigt bakom förslaget. 
Engelbrektslänken för spårväg är nödvändig för spårvägstrafikens möjlighet att 
bedrivas under framtida trafikomläggningar. Göteborgs stad planerar exempelvis 
för renovering av kanalmurar utmed Fattighusån någon gång under de närmaste 
tio åren. Vid dessa tillfällen kommer trafiken att behöva ledas om via Skånegatan 
och Engelbrektsgatan. Även ett förslag på ny planerad utformning av Korsvägen 
ställer krav på att Engelbrektslänken genomförs. Detta för att lösa vissa relationer 
i spårvagnstrafiken vid akuta störningar. 
Västtrafik är nöjda med att planen ger möjlighet till en hållplats på länken i 
anslutning till Skånegatan för eventuella framtida behov. 
 

Kommentar: 
Synpunkter 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 publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om 
personnamn som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret. 
 

21. Riksbyggens Brf Göteborgshus Nr 51 Heden 26:19,  
Bostadsrättsföreningen Göteborgshus nr. 51 skriver att Engelbrektsgatan redan 
idag är hårt trafikerad och att det ligger en konstant bullermatta från trafiken 
under rusningstimmarna på morgon och eftermiddag. 
Utöver ljudstörningar anser de att de som har balkonger mot Engelbrektsgatan har 
svårt att använda dem på grund av smutsavlagringar och dålig luftkvalitet. 
Sakägaren är orolig över att trafiken kommer att öka med planförslaget och att fler 
trafikslag skapar en sämre ljudmiljö.  
Brf Göteborgshus 51 kommer med följande synpunkter: 

• Spårtrafik ovan mark i en stad måste bedömas som otidsenligt, flexibelt 
och dyrt 
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• De är inte nöjda med uttrycket att bullerdämpande och ljudisolerande 
åtgärder endast kan göras om de är "ekonomiskt rimliga”.  

• De anser att en värdeminskning av fastigheterna kan komma att ske 

• De vill att den större parkeringen (Heden platskod 4870) återigen ska 
kunna användas för boendeparkering 

• Varför finns inte alternativ till planförslaget? 

• Oavsett spårbunden trafik behöver de miljömässiga omständigheterna 
längs Engelbrektsgatan vid Heden utredas.  

• Samrådsdokumentationen är otillräcklig.  

• Den planerade verksamheten är miljöfarlig verksamhet och ska därför 
utredas enligt Miljöbalken, Miljöfarlig verksamhet. Med detta följer en 
Miljökonsekvensbeskrivning. 
 

Kommentar: 
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 allmänna intresset för en fungerande kollektivtrafik väger tyngre än eventuell 
värdeminskning på enskilda bostäder. Vidare innebär ombyggnad av gatan 
viktiga förbättringar när det gäller stråk och kopplingar för gående och cyklister 
och ambitionen är att upprustningen och gestaltningen ska hålla hög kvalitet, 
vilket ses som värdeskapande för området. 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning vilket meddelades under 
undersökningssamråd 2020-04-24 och bekräftades i Länsstyrelsens 
samrådsyttrande. Således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.   
Avseende bullerpåverkan se svar till Länsstyrelsens yttrande, nummer 16. 
I planförslaget, som är i linje med stadens strategier, har en avvägning gjorts till 
gagn för bättre gång- och cykelstråk och kopplingar samt kollektivtrafik. En ny 
cykelbana och ett mer sammanhållet gångstråk tillkommer längs med 
Engelbrektsgatans norra sida. Gatan får en mer stadsmässig inramning i enlighet 
med dess kulturhistoriska värde. Förslaget innebär färre antal parkeringsplatser 
utmed gatan, men fortsatt goda möjligheter för angöring. Avseende 
boendeparkering innebär det även att boende hänvisas till befintligt utbud av 
boendeparkeringarna i närområdet. Även fortsatt finns det möjlighet att köpa 
parkeringstillstånd för de befintliga parkeringsanläggningarna på kvartersmark. 
Se vidare kommentar till yttrande från Göteborgs Stads Parkering AB, nummer 3. 
Övriga synpunkter noteras. 
 

22. Brf Engelbrektsgatan 55 Heden 27:4  
Föreningen motsätter sig till att planförslaget antas och har följande synpunkter: 

• Då marken består av lera är risken uppenbar att byggnad drabbas av 
sättningar, vilket kommer innebära omfattande kostnadskrävande 
grundförstärkningar 
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• Byggnader kan drabbas av sättningsskador på fasad och stommen 

• Buller som stör inomhusmiljön kan medföra att byggnaden måste 
ljudisoleras 

• Antalet parkeringsplatser minskar för de boende 
 
Kommentar: 
Planområdet bedöms kunna vara vibrationskänsligt då områdets jordlager består 
av lera, samt då vissa byggnader inom området är från 1890-talet med varierade 
grundförhållanden.  
En Vibrationsutredning Engelbrektslänken GFS, Norconsult, 2019-06-24, har 
tagits fram inom arbetet med genomförandestudien i syfte att utreda om det 
föreligger risk för vibrationsstörningar från den planerade spårvägen längs 
Engelbrektsgatan till närliggande byggnader.  
Genomgång av underlag för aktuella byggnader och verifierande 
stickprovsmätningar på bjälklag visar att lägsta egenfrekvens för bjälklag ej 
sammanfaller med inkommande vibrationer från spårvägstrafik. Dock föreligger 
viss risk för att egenfrekvens i bjälklag sammanfaller med vibrationer från tung 
fordonstrafik. 
Tunga fordon passerar sträckan redan idag och förutsatt att inga ojämnheter 
införs som kan förvärra dagens situation är bedömningen att liten risk för 
vibrationstörningar föreligger från tung fordonstrafik. Detta gäller under 
förutsättning att ingen tung fordonstrafik framförs i spårvagnsspår. 
Avseende bullerpåverkan se svar till Länsstyrelsens yttrande, nummer 16. 
I planförslaget, som är i linje med stadens strategier, har en avvägning gjorts till 
gagn för bättre gång- och cykelstråk och kopplingar samt kollektivtrafik. En ny 
cykelbana och ett mer sammanhållet gångstråk tillkommer längs med 
Engelbrektsgatans norra sida. Gatan får en mer stadsmässig inramning i enlighet 
med dess kulturhistoriska värde. Förslaget innebär färre antal parkeringsplatser 
utmed gatan, men fortsatt goda möjligheter för angöring. Avseende 
boendeparkering innebär det även att boende hänvisas till befintligt utbud av 
boendeparkeringarna i närområdet. Även fortsatt finns det möjlighet att köpa 
parkeringstillstånd för de befintliga parkeringsanläggningarna på kvartersmark. 
Se vidare kommentar till yttrande från Göteborgs Stads Parkering AB, nummer 3. 
 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
 

23. Boende 1 på Engelbrektsgatan 58  
Sammanfattar sitt yttrande som att planförslaget är ”Fenomenalt dåligt 
genomtänkt”. Boende anser att spårvägen i Göteborg bör grävas ner. Boende 
skriver att det inte finns förslag på ljuddämpning i planförslaget och tycker att 
gräsmatta som på Skånegatan fungerar föredömligt. Boende påpekar att spåret 
utanför byggnaden där de bor kommer att gnissla mycket speciellt i den 
föreslagna kraftiga svängen. Det enda positiva med detta förslag tycker boende är 
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att korsningen Engelbrektsgatan/Sten Sturegatan blir mindre livsfarlig. Det 
påpekas också att kartan saknar norrpil. 
 
Kommentar: 
Synpunkter noteras 
 

24. Boende på Södra Vägen 29 
Boende tycker att förslaget är bra. Framförallt att gång- och cykelvägen fortsätter 
på norra sidan så det blir en fortsättning runt hela Heden. Det önskas dock att 
korsningen vid Södra Vägen/Engelbrektsgatan och Sten 
Sturegatan/Engelbrektsgatan ska möjliggöra vänstersvängar. 
 
Kommentar: 
Synpunkter noteras 
 

25. Boende på Engelbrektsgatan 67 
Boende skriver att det inte finns något att tillägga då det upplevs som att det ändå 
inte betyder någonting. Anser att Göteborgs kommun inte lyssnar på medborgares 
synpunkter. Västlänken lyfts fram som ett typiskt fall. 
 
Kommentar: 
Synpunkter noteras 
 

26. Boende på Engelbrektsgatan 42 
Anser att trafiken den senaste tiden har förändrats väldigt mycket på 
Engelbrektsgatan, bland annat efter att det byggdes om på Korsvägen. De känner 
och upplever att miljön redan är mycket stressig och att det kommer bli ännu 
jobbigare om det blir en spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra vägen och 
Skånegatan.  
Kommentar: 
Synpunkter noteras 
 

27. Boende 1 på Engelbrektsgatan 57 – 61  
Anser att planförslaget innebär tre problem. Boende har en lägenhet som har 
fönster ut mot Heden och framför krav om ersättning.  

• Boende är orolig över värdet på lägenheten kommer att minska.   

• Boende är orolig över försämrad boendemiljön med avseende på buller, 
och ser att det kommer att bli nödvändigt med ljudisolerade fönster.  

Boende framför att de parkeringsplatser som försvinner behöver ersättas.  
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Kommentar: 
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 allmänna intresset för en fungerande kollektivtrafik väger tyngre än eventuell 
värdeminskning på enskilda bostäder. Vidare innebär ombyggnad av gatan 
viktiga förbättringar när det gäller stråk och kopplingar för gående och cyklister 
och ambitionen är att upprustningen och gestaltningen ska hålla hög kvalitet, 
vilket ses som värdeskapande för området. 
Avseende bullerpåverkan se svar till Länsstyrelsens yttrande, nummer 16. 
I planförslaget, som är i linje med stadens strategier, har en avvägning gjorts till 
gagn för bättre gång- och cykelstråk och kopplingar samt kollektivtrafik. En ny 
cykelbana och ett mer sammanhållet gångstråk tillkommer längs med 
Engelbrektsgatans norra sida. Gatan får en mer stadsmässig inramning i enlighet 
med dess kulturhistoriska värde. Förslaget innebär färre antal parkeringsplatser 
utmed gatan, men fortsatt goda möjligheter för angöring. Avseende 
boendeparkering innebär det även att boende hänvisas till befintligt utbud av 
boendeparkeringarna i närområdet. Även fortsatt finns det möjlighet att köpa 
parkeringstillstånd för de befintliga parkeringsanläggningarna på kvartersmark. 
Se vidare kommentar till yttrande från Göteborgs Stads Parkering AB, nummer 3. 
 

28. Boende 2 på Engelbrektsgatan 57 – 61 
Anser att spårvagnar kommer att innebära en stor olägenhet med för mycket oljud 
och gnisslande för de som har fönster och sovrum mot gatan. De är vidare oroliga 
att planförslaget kommer innebära en värdeminskning på deras lägenheter när 
spårvagnar kör utanför. Boende begär byte till ljudisolerade fönster för att få en 
värdig miljö. 
 
Kommentar: 
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 allmänna intresset för en fungerande kollektivtrafik väger tyngre än eventuell 
värdeminskning på enskilda bostäder. Vidare innebär ombyggnad av gatan 
viktiga förbättringar när det gäller stråk och kopplingar för gående och cyklister 
och ambitionen är att upprustningen och gestaltningen ska hålla hög kvalitet, 
vilket ses som värdeskapande för området. 
Avseende bullerpåverkan se svar till Länsstyrelsens yttrande, nummer 16. 
 

29. Boende 2 på Engelbrektsgatan 58 
Anser att man ska investera i trådbussar som är flexibla och tysta på stadsgator, 
ekonomiskt fördelaktiga och miljövänliga. Boende skriver att med dagens 
tekniska utveckling kan de förses med laddningsbara batterier och laddas under 
körningen, samt köras utan trådar på anvisade sträckor i stadskärnor. Om 
spårvagnar måste finnas i all framtid så gör Avenyn till en spårvagnsfri gågata. 
Bifogar förslag på spårvägsdragning runt Avenyn. 
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Kommentar: 
Synpunkter noteras. 
 

30. Boende 1 på Engelbrektsgatan 59 
Anser att för de boende i området som är beroende av ”Boendeparkering” så är 
det redan idag ett mycket stort bekymmer. Väldigt ofta är det stora svårigheter att 
hitta en parkering och man tvingas åka omkring väldigt länge innan man finner 
någonstans att parkera bilen. Genomförs föreslagen förändring reduceras antalet 
parkeringsplatser i området avsevärt. Antalet platser minskar med 205, idag finns 
här 295 platser. Antal parkeringsplatser reduceras således med 70 %! 
Boende skriver vidare att kvarvarande 30 platser för ”Boendeparkering” skall inte 
bara räcka till alla boende med ”Boendeparkering” utan kommer också att utsättas 
för ett väldigt hårt tryck från alla andra som söker parkeringsplatser då ”deras” 
befintliga antalet parkeringsplatser också blir reducerade med 165 platser. 
Gällande buller inomhus vet de att denna trafik kommer att generera ännu mer 
buller och oväsen i de lägenheter som ligger utefter Engelbrektsgatan. Efter 
konsultation av två erfarna fastighetsmäklare står det klart att detta, utan tvivel, 
kommer att sänka värdet på de bostadsrätter som ligger utefter Engelbrektsgatan. 
Boendes förslag till lösning är i första hand att kommunen ersätter respektive 
bostadsrättsinnehavare för faktisk värdeminskning och i andra hand att 
kommunen, i samband med bygget, byter ut samtliga fönster som vetter mot 
Engelbrektsgatan mot en kvalité som ej släpper igenom lika mycket buller. 
Avslutningsvis vill boende ha svar på vad det är för planerat projekt, enligt ovan, 
som kommer att ta bort ytterligare parkeringsplatser samt besked om hur många 
parkeringsplatser som berörs. 
 
Kommentar: 
Avseende bullerpåverkan se svar till Länsstyrelsens yttrande, nummer 16. 
I planförslaget, som är i linje med stadens strategier, har en avvägning gjorts till 
gagn för bättre gång- och cykelstråk och kopplingar samt kollektivtrafik. En ny 
cykelbana och ett mer sammanhållet gångstråk tillkommer längs med 
Engelbrektsgatans norra sida. Gatan får en mer stadsmässig inramning i enlighet 
med dess kulturhistoriska värde. Förslaget innebär färre antal parkeringsplatser 
utmed gatan, men fortsatt goda möjligheter för angöring. Avseende 
boendeparkering innebär det även att boende hänvisas till befintligt utbud av 
boendeparkeringarna i närområdet. Även fortsatt finns det möjlighet att köpa 
parkeringstillstånd för de befintliga parkeringsanläggningarna på kvartersmark. 
Se vidare kommentar till yttrande från Göteborgs Stads Parkering AB, nummer 3. 
Övriga synpunkter noteras. 
 

31.  Boende på Engelbrektsgatan 57 
Ställer frågan om det ska tas bort parkeringsplatser längs Engelbrektsgatan och 
om det kommer bli någon hållplats. Boende har själv boendeparkering M4 och 
skriver att det är redan ett stort problem att hitta parkeringsplats, speciellt torsdag-
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fredag. Boende tvingas använda betalparkering på Heden minst en gång i veckan 
och är orolig över att fler parkeringsplatser kommer tas bort.  
 
Kommentar: 
Det planeras inte för en ny hållplats på sträckan till att börja med, men 
planförslaget visar att det är möjligt att på lång sikt bygga om för en hållplats 
närmast Skånegatan. 
I planförslaget, som är i linje med stadens strategier, har en avvägning gjorts till 
gagn för bättre gång- och cykelstråk och kopplingar samt kollektivtrafik. En ny 
cykelbana och ett mer sammanhållet gångstråk tillkommer längs med 
Engelbrektsgatans norra sida. Gatan får en mer stadsmässig inramning i enlighet 
med dess kulturhistoriska värde. Förslaget innebär färre antal parkeringsplatser 
utmed gatan, men fortsatt goda möjligheter för angöring. Avseende 
boendeparkering innebär det även att boende hänvisas till befintligt utbud av 
boendeparkeringarna i närområdet. Även fortsatt finns det möjlighet att köpa 
parkeringstillstånd för de befintliga parkeringsanläggningarna på kvartersmark. 
Se vidare kommentar till yttrande från Göteborgs Stads Parkering AB, nummer 3. 
 

32. Boende 3 på Engelbrektsgatan 57 – 61 
Anser att med spårvagnstrafik så nära inpå fastigheten får det antas att det orsakar 
en väsentlig ökning av buller och oljud jämfört med idag. Valet att bo centralt i en 
storstad innebär självklart att man tolererar en viss mängd stadsljud, men 
introduktionen av spårvagnstrafik överstiger gränsen för vad som är acceptabelt. 
Vidare skriver boende att byggnationen och framtida spårtrafik riskerar att orsaka 
skada på fastigheten, direkt och i framtiden. 
I ett område där det redan är ont om boendeparkering skulle ett stort antal 
parkeringsplatser försvinna, och därmed försvåras tillgängligheten till bostaden. 
Boende är orolig att värdet på fastigheterna kommer minska till följd av 
ovanstående.  
Boende begär att förslaget ska avslås och om förslaget ändå antas förväntar dem 
sig att Göteborgs stad garantera att ersätta kostnader för att installera ljudisolerade 
fönster i lägenheten, ersätta såväl bostadsrättsförening som enskilda 
lägenhetsinnehavare för skador med anledning av byggnation och spårtrafik, samt 
kompenserar för de boendeparkeringsplatser som försvinner. 
  
Kommentar: 
Avseende bullerpåverkan se svar till Länsstyrelsens yttrande, nummer 16. 
I planförslaget, som är i linje med stadens strategier, har en avvägning gjorts till 
gagn för bättre gång- och cykelstråk och kopplingar samt kollektivtrafik. En ny 
cykelbana och ett mer sammanhållet gångstråk tillkommer längs med 
Engelbrektsgatans norra sida. Gatan får en mer stadsmässig inramning i enlighet 
med dess kulturhistoriska värde. Förslaget innebär färre antal parkeringsplatser 
utmed gatan, men fortsatt goda möjligheter för angöring. Avseende 
boendeparkering innebär det även att boende hänvisas till befintligt utbud av 
boendeparkeringarna i närområdet. Även fortsatt finns det möjlighet att köpa 
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parkeringstillstånd för de befintliga parkeringsanläggningarna på kvartersmark. 
Se vidare kommentar till yttrande från Göteborgs Stads Parkering AB, nummer 3. 
Övriga synpunkter noteras. 
 

33. Boende 1 på Engelbrektsgatan 61 
Anser att bullernivån kommer att stiga markant med spårvagnar utanför bostaden 
vilket gör att man måste sätta in ljudisolerande fönster för att bibehålla samma 
standard i inomhusmiljön. Parkeringar, samt in-och utlastningsplatser måste 
finnas för de boende utmed Engelbrektsgatan.  
Vidare skriver boende att parkeringsplatser för boende, besökande, arbetande, 
hantverkare mm måste ges utrymme för, i samma omfattning som idag. Boende 
skriver att bilen fortfarande är ett måste för många, och att coronapandemin har 
visat att det måste finnas alternativ till kollektivtrafiken eftersom möjligheten att 
nyttja den har begränsats i och med pandemin. Boende kommenterar vidare att 
man önskar behålla antalet parkeringar så att den nya spårvägen inte försämrar 
tillgängligheten för boende eller dem som har sin arbetsplats i området. 
  
Kommentar: 
Avseende bullerpåverkan se svar till Länsstyrelsens yttrande, nummer 16. 
I planförslaget, som är i linje med stadens strategier, har en avvägning gjorts till 
gagn för bättre gång- och cykelstråk och kopplingar samt kollektivtrafik. En ny 
cykelbana och ett mer sammanhållet gångstråk tillkommer längs med 
Engelbrektsgatans norra sida. Gatan får en mer stadsmässig inramning i enlighet 
med dess kulturhistoriska värde. Förslaget innebär färre antal parkeringsplatser 
utmed gatan, men fortsatt goda möjligheter för angöring. Avseende 
boendeparkering innebär det även att boende hänvisas till befintligt utbud av 
boendeparkeringarna i närområdet. Även fortsatt finns det möjlighet att köpa 
parkeringstillstånd för de befintliga parkeringsanläggningarna på kvartersmark. 
Se vidare kommentar till yttrande från Göteborgs Stads Parkering AB, nummer 3. 
Övriga synpunkter noteras. 
 

34. Boende på Engelbrektsgatan 48 
Anser att det är mycket trafik som kommer från Skånegatan och skall in på 
Engelbrektsgatan mot centrum och vice versa. Engelbrektsgatan har blivit en hårt 
trafikerad väg med mycket buller och avgaser. Många bilar och motorcyklar vill 
gärna gasa på och det blir ett herrans oväsen på Engelbrektsgatan mellan 
stoppljusen Skånegatan/Engelbrektsgatan och Sten Sturegatan/Engelbrektsgatan. 
För att sänka hastigheten borde farthinder anläggas på Engelbrektsgatan. 
Boende är positiv till att en spårväg dras mellan Södra Vägen och Skånegatan. 
Detta borde innebära att biltrafiken minskar och att endast ett körfält för fordon i 
vardera riktningen anläggs på hela Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och 
Skånegatan. Vidare konstaterads att där spåren läggs skall endast spårvagnar 
trafikeras. Inga fordon får använda spårvagnsspåren. Även farthinder bör monters 
i körbanan för att hålla nere hastigheten.  
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Kommentar: 
Synpunkter noteras. 
 

35. Boende på Engelbrektsgatan 55 
Skriver att förslaget visar att trottoaren på södra (ojämna) sidan av 
Engelbrektsgatan (där fastigheterna 51 - 55 är belägna) kommer smalnas av till 
fördel för biltrafik. 
Alltså kommer biltrafiken närmare, in under folks fönster och uteserveringarna. 
Planen stämmer inte med verkligheten, de träd etc. som ritats in får inte plats som 
de visar i modellen. 
Vidare skriver boende att det trevliga promenadstråk som idag redan existerar, 
kantat av uteserveringar etc. kommer försvinna helt. 
Boende skriver att spårvagnsspåren har lagts nära inpå fasaden och att mer 
trafiktrycks in, närmare fasaden, på en smalare yta. 
Parkering tas bort till fördel för promenadstråk, på den sidan av gatan ingen vill 
gå idag eller kommer vilja, då denna sida inte är ihop kopplad med avenyn. Det är 
andra sidan av gatan som gångtrafik, naturligt tar sig, från Lorensbergsteatern, 
Park Elit, Götaplatsen ner mot evenemangsstråket. 
Vidare kommer boende med ett antal förslag och slutligen några frågor. 
Förslag gäller spårvagnsspårens placering, att enkelrikta biltrafiken, införande av 
cirkulärt flöde runt kvarteret och ett konstaterande att ett promenadstråk på 
Hedensidan inte är en bra lösning. 
Frågorna gäller: 

• Hur ska buller och spårvagnsljud minimeras? 

• Hur ska de boendes fönster förstärkas/isoleras? 

• Hur ska man säkra att fastigheterna i kvarteret, som är från 1800-talet, 
håller för byggnation, tyngre trafik, vibrationer?  

• Hur ska man hantera boendeparkering under byggnationen och när det är 
klart?    

 
Kommentar: 
Avseende bullerpåverkan se svar till Länsstyrelsens yttrande, nummer 16. 
I planförslaget, som är i linje med stadens strategier, har en avvägning gjorts till 
gagn för bättre gång- och cykelstråk och kopplingar samt kollektivtrafik. En ny 
cykelbana och ett mer sammanhållet gångstråk tillkommer längs med 
Engelbrektsgatans norra sida. Gatan får en mer stadsmässig inramning i enlighet 
med dess kulturhistoriska värde. Förslaget innebär färre antal parkeringsplatser 
utmed gatan, men fortsatt goda möjligheter för angöring. Avseende 
boendeparkering innebär det även att boende hänvisas till befintligt utbud av 
boendeparkeringarna i närområdet. Även fortsatt finns det möjlighet att köpa 
parkeringstillstånd för de befintliga parkeringsanläggningarna på kvartersmark. 
Se vidare kommentar till yttrande från Göteborgs Stads Parkering AB, nummer 3. 
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Övriga synpunkter noteras. 
 

36. Boende 2 på Engelbrektsgatan 59 
Boende motsätter sig starkt att det överhuvudtaget ska finnas spårvägar vid deras 
bostäder och ser att det kommer leda till en värdeminskning av bostäderna. Det 
måste tas i beaktning att det innebär en ökad störning av ljud och det bör utgå 
kompensation till boende på Engelbrektsgatan till följd av värdeminskning. 
Utöver ovan, ser de inte behov av att bygga spårvägar på Engelbrektsgatan 
eftersom de bara ansluter och skapar en triangel med de spårvägar som redan går 
till Korsvägen. Vi ser inte motiveringen till varför dessa spårvägar skulle byggas 
överhuvudtaget när det redan finns spårvägar i nära anslutning. 
Vad gäller parkering så underkänner boende planen som helhet eftersom man i 
planen inte inkluderar någon plan för var boendeparkeringen ska ställa sig istället. 
Man visar själv i rapporterna att det är osäkert och måste behandlas i samma plan.  
På Engelbrektsgatan så försvinner 51 gatuparkeringsplatser för boende mellan 
Lasse på Heden och Hotell Liseberg som vid boendes egen mätning i snitt låg på 
48/51 belagda parkeringsplatser. I samband med detta tar man bort 139 platser på 
Heden i direkt anslutning bredvid gatuparkeringen på Engelbrektsgatan. Boende 
kan inget annat än underkänna denna plan utan att ha en plan för parkering och 
viktigast boendeparkering. 
Boende kräver en plan för boendeparkering och att det finns en risk att frågan 
faller mellan stolarna om man inte behandlar den i denna plan.  
 
Kommentar: 
I planförslaget, som är i linje med stadens strategier, har en avvägning gjorts till 
gagn för bättre gång- och cykelstråk och kopplingar samt kollektivtrafik. En ny 
cykelbana och ett mer sammanhållet gångstråk tillkommer längs med 
Engelbrektsgatans norra sida. Gatan får en mer stadsmässig inramning i enlighet 
med dess kulturhistoriska värde. Förslaget innebär färre antal parkeringsplatser 
utmed gatan, men fortsatt goda möjligheter för angöring. Avseende 
boendeparkering innebär det även att boende hänvisas till befintligt utbud av 
boendeparkeringarna i närområdet. Även fortsatt finns det möjlighet att köpa 
parkeringstillstånd för de befintliga parkeringsanläggningarna på kvartersmark. 
Se vidare kommentar till yttrande från Göteborgs Stads Parkering AB, nummer 3. 
Övriga synpunkter noteras. 
 

37. Boende på Engelbrektsgatan 61 
Boende skriver att spårtrafik är det markbundna kommunikationsslag som kräver 
de största investeringarna. Det är också det kommunikationsslag som kräver de 
största ingreppen i gatubilden och skapar de största olägenheterna för boende och 
tar upp mest plats för sin verksamhet.  
Boende skriver vidare att spårtrafik är otidsenligt och orsakar oljud och buller av 
olika slag som medför tvingande ljudisoleringsombyggnader av fastigheter, 
grundförstärkningar efter skakningar från de stora tyngder och skakningar som 
spårtrafik medför. 
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En spårvagn väger ca 30 ton. 1x3 vagnsset med passagerare blir ca 100 ton. 
Markpåverkan blir betydande vid varje genomfart av sådana tyngder, dessutom i 
rörelse och förstås än mer i ”kör-stopp-kör” rörelser. 
Spårtrafiken kräver betydligt mer utrymme än en elbuss. Detta kan komma att 
kräva att det utrymme som idag är avsatt för nödvändig parkering, boende och 
allmän, riskeras minska? 
I stället för bästa teknik bygger markburen spårtrafik in staden i en föråldrad och 
miljöförstörande struktur och stoppar därmed användandet av miljövänliga, 
moderna och kostnadseffektiva tekniker. 
Boende erfar att förarlös El-busstrafik provas på Lindholmen. Det skulle passa väl 
för Engelbrektsgatan och dessutom bli ett avstamp i miljö-arbetet. 
Boende frågar vilka trafikvolymer som har motiverat dessa planer, vilka alternativ 
till förslaget som utretts, vem som betalar för projektet samt vem som betalar för 
värdeminskningen på fastigheterna.  
Moderna trafiksystem är tysta, flexibla och kräver inga investeringar. Bästa teknik 
skall användas. Framtiden är med oss redan idag - elbussar, är tysta, miljövänliga 
och kostnadseffektiva redan i storskaligt bruk av Västtrafik - se Lindholmen. 
Ändamålet är Miljöfarlig verksamhet. Samrådsdokumentationen är otillräcklig. 
Förslaget medför stora risker och olägenheter för boende i området. Boende 
hemställer att förslaget avslås. 
Slutligen inga alternativutredningar har redovisats trots att sådana, miljövänliga 
och kostnadseffektiva alternativ, finns omedelbart tillgängliga. 
 
Kommentar: 
Den aktuella sträckningen är ett utpekat stråk för spårvagn, lokalbana i Målbild 
Koll2035, det strategiska dokumentet som beskriver hur kollektivtrafikens stomnät 
ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet och är antagen av Västra 
Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun i april 
2018.  
Dagens spårvägsnät är störningskänsligt och i många relationer oflexibelt vid 
planerade och icke planerade trafikomläggningar. I dag måste alla spårvagnar 
passera antingen Brunnsparken/Drottningtorget eller Korsvägen. Ett stopp i 
spårvagnstrafiken vid till exempel Polhemsplatsen eller Drottningtorget ger svåra 
konsekvenser för spårvägstrafiken i östra och nordöstra Göteborg. Syftet med att 
koppla ihop spåren på Södra Vägen/Avenyn med spåren på Skånegatan utan att 
behöva köra via Korsvägen är att en sådan länk dels minskar sårbarheten vid 
driftstörningar dels skapar möjligheter till nya linjedragningar i öst-västlig 
riktning genom centrala staden och därmed ökar framkomligheten och 
tillgängligheten för spårvägstrafiken. 
Planområdet bedöms kunna vara vibrationskänsligt då områdets jordlager består 
av lera, samt då vissa byggnader inom området är från 1890-talet med varierade 
grundförhållanden. En Vibrationsutredning Engelbrektslänken GFS, Norconsult, 
2019-06-24, har tagits fram inom arbetet med genomförandestudien i syfte att 
utreda om det föreligger risk för vibrationsstörningar från den planerade 
spårvägen längs Engelbrektsgatan till närliggande byggnader. Genomgång av 
underlag för aktuella byggnader och verifierande stickprovsmätningar på 
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bjälklag visar att lägsta egenfrekvens för bjälklag ej sammanfaller med 
inkommande vibrationer från spårvägstrafik. Dock föreligger viss risk för att 
egenfrekvens i bjälklag sammanfaller med vibrationer från tung fordonstrafik. 
Tunga fordon passerar sträckan redan idag och förutsatt att inga ojämnheter 
införs som kan förvärra dagens situation är bedömningen att liten risk för 
vibrationstörningar föreligger från tung fordonstrafik. Detta gäller under 
förutsättning att ingen tung fordonstrafik framförs i spårvagnsspår. 
I planförslaget, som är i linje med stadens strategier, har en avvägning gjorts till 
gagn för bättre gång- och cykelstråk och kopplingar samt kollektivtrafik. En ny 
cykelbana och ett mer sammanhållet gångstråk tillkommer längs med 
Engelbrektsgatans norra sida. Gatan får en mer stadsmässig inramning i enlighet 
med dess kulturhistoriska värde. Förslaget innebär färre antal parkeringsplatser 
utmed gatan, men fortsatt goda möjligheter för angöring. Avseende 
boendeparkering innebär det även att boende hänvisas till befintligt utbud av 
boendeparkeringarna i närområdet. Även fortsatt finns det möjlighet att köpa 
parkeringstillstånd för de befintliga parkeringsanläggningarna på kvartersmark. 
Se vidare kommentar till yttrande från Göteborgs Stads Parkering AB, nummer 3. 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning vilket meddelades under 
undersökningssamråd 2020-04-24 och bekräftades i Länsstyrelsens 
samrådsyttrande. Således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.   
Avseende bullerpåverkan se svar till Länsstyrelsens yttrande, nummer 16. 
Övriga synpunkter noteras. 
 

Övriga 

38. Boende mellan Korsvägen och Engelbrektsgatan 
Anser att Engelbrektsgatan är den enda vägen som de boende i ”trekanten” mellan 
Korsvägen och Engelbrektsgatan kan ta för att köra bil österut, samt när de 
kommer hem västerifrån. Boende hoppas därför kunna använda Engelbrektsgatan 
även i fortsättningen när det har tillkommit spår i gatan, samt under byggtiden. 
Boende skriver att en möjlig lösning skulle kunna vara att dubbelrikta 
Berzeliigatan mellan Södra vägen och Sten Sturegatan. 
 
Kommentar: 
Synpunkter noteras. 
 

39. Boende på Berzeliigatan 20 
Skriver att det är viktigt att hänsyn tas till att gående kan korsa gatan på ett säkert 
sätt. 
 
Kommentar: 
Synpunkt noteras. 
 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  35 (37) 
   
   

40. Boende på Virvelvindsgatan 28 
Boende ställer sig frågande till varför det inte finns förbindelse för spårvägen från 
Liseberg mot Mölndal och mot Skandinavium i båda riktningar. Det är viktigt att 
det finns en reservväg för spårvagnen om något skulle hända som leder till att en 
förbindelse blir avstängd. Vidare skulle boende vilja se att kommunen bygger 
spårvagnsrondell så att även spårvagn kunna vända.  
 
Kommentar: 
Det planeras för en koppling från Örgrytevägen till Södra Vägen söderut 
(möjliggör genare koppling mellan sjukhusområden Sahlgrenska och Östra). 
Denna prioriteras istället för en koppling norrut från Örgrytevägen in i 
Skånegatan. Genom spårväg i Engelbrektsgatan ges dock möjlighet att indirekt 
säkerställa trafikering norrut från Örgrytevägen. 

Övriga synpunkter noteras. 
 

41. Boende på Hedåsgatan 11 
Funderar över att flera parkeringsplatser kommer att försvinna vid ombyggnaden. 
Vidare frågar boende vad som hände med parkeringshuset som planerades vid 
heden utanför Skandiahuset. Det kommer bli en ökad biltrafik på eftermiddag och 
kväll då alla måste köra omkring och leta parkeringsplats. Påpekar vidare att 
parkeringen utanför Skandiahuset bör användas till boendeparkering som ändå 
står nästan tom på kvällar och nätter. 
 
Kommentar: 
Enligt uppgifter från Göteborgs Stads Parkeringsbolag är byggnation av 
parkeringshuset vid Heden planerat att påbörjas i slutet av sommaren 2021 och 
beräknat vara klart vid halvårsskiftet 2022. Hur dessa platser ska regleras är 
inget som detta projekt kan styra över.  
Övriga synpunkter noteras. 
 

42. Boende utan adress 
Anser att det finns tillräckligt med spårvägar i centrum och att det inte behövs mer 
ljud. 
 
Kommentar: 
Synpunkter noteras. 
 

43. Boende på Sten Sturegatan 34 
Anser att det redan i dagsläget råder fruktansvärt höga bullernivåer i området, 
framförallt i korsningen Sten Sturegatan/Engelbrektsgatan där ljudet slår och ekar 
mellan 24:12 (kontorshus) och 24:13 (bostäder). 24:13 är ett lamellhus från 60-
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talet som saknar tyst sida. Detaljplanen som möjliggjorde på- och tillbyggnad för 
ca 130 lägenheter samt kontorslokaler vann laga kraft 2017 och högsta tillåtna 
utomhusnivå för bostäder anger max 55 dBA. Nu föreliggande utredning har inte 
beaktat fastighet 24:13 vilket är en brist i förarbetet. 
Gällande parkeringsplatser skriver boende att det för några år sedan försvann 
parkeringsplatser som boendeparkering på Heden. Detta försämrade situationen 
för boende i området. Om tanken nu också är att ta bort befintliga 
boendeparkeringar på Engelbrektsgatan (mellan Sten Sturegatan och Södra 
Vägen) bör man kunna påvisa var dessa ska tillkomma istället.  
 
Kommentar: 
Avseende bullerpåverkan se svar till Länsstyrelsens yttrande, nummer 16. 
I planförslaget, som är i linje med stadens strategier, har en avvägning gjorts till 
gagn för bättre gång- och cykelstråk och kopplingar samt kollektivtrafik. En ny 
cykelbana och ett mer sammanhållet gångstråk tillkommer längs med 
Engelbrektsgatans norra sida. Gatan får en mer stadsmässig inramning i enlighet 
med dess kulturhistoriska värde. Förslaget innebär färre antal parkeringsplatser 
utmed gatan, men fortsatt goda möjligheter för angöring. Avseende 
boendeparkering innebär det även att boende hänvisas till befintligt utbud av 
boendeparkeringarna i närområdet. Även fortsatt finns det möjlighet att köpa 
parkeringstillstånd för de befintliga parkeringsanläggningarna på kvartersmark. 
Se vidare kommentar till yttrande från Göteborgs Stads Parkering AB, nummer 3. 
Övriga synpunkter noteras. 
 

44. Swedegas, Nordion Energi AB 
Ingen erinran.  
 
Kommentar: 
Noteras.  
 

Ändringar  
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget. Ändringarna avser i första hand mindre revideringar, 
kompletteringar och förtydliganden i planbeskrivningen med anledning 
av inkomna synpunkter. Vidare har en ny bullerutredning avseende 
inomhusvärden tagits fram. Trafikbullerutredning har kompletterats med nya 
beräkningar. Dagvatten- och skyfallsutredning har reviderats och kompletterats. 
Dessa biläggs handlingarna.  
Utöver mindre redaktionella justeringar föreslås följande: 

• Planbeskrivningen kompletteras avseende utredningsresultat och förslag på 
åtgärder/fortsatt arbete utifrån en ny bullerutredning avseende 
inomhusvärden daterad 2021-04-28.  
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• Planbeskrivningen kompletteras enligt uppdaterat trafikbullerutredning
daterad 2021-04-27.

• Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning om dagvatten- och
skyfallshantering i enlighet med den reviderade/kompletterade dagvatten- 
och skyfallsutredningen daterad 2021-05-26.

• Planbeskrivningen kompletteras enligt Kretslopps och vattens yttrande
gällande avsnittet om avfall och frågan gällande ledningar.

• Planbeskrivning kompletteras med beskrivning att fyra särskilt skyddsvärda
träd finns utanför planområdet.

• Planbeskrivning kompletteras med resonemang kring
kompensationsåtgärder och grönytefaktor.

• Planbeskrivningen förtydligas med att Engelbrektsgatan även
fortsättningsvis är tänkt att kunna nyttjas för uppställning av stegbil vid
assisterad utrymning.

• Planbeskrivningen förtydligas avseende bullerreducerande åtgärder och
infästningar vid kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

• Planbeskrivningen förtydligas avseende luftkvalitet.

• Planbeskrivningen, plankarta och illustrationsritning kompletteras med
information/upplysning om Länsstyrelsens beslut från 2021-02-01 om
dispens från biotopskyddet med villkorad kompensation.

• I övrigt justeras plankartan redaktionellt för bättre tydlighet.

Arvid Törnqvist Sandra Trzil 

Planchef Projektledare            

Bilagor 
• Lista över samrådskrets

• Länsstyrelsens yttrande med bilaga
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Lista över samrådskrets 
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
Fastighetskontoret 
Förskoleförvaltningen 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Göteborgs Stads Parkerings AB Kretslopp och Vatten 
Kulturförvaltningen 
Lokalförvaltningen 
Lokalsekretariatet 
Miljöförvaltningen 
Park- och naturförvaltningen 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsförvaltning i Centrum 
Stadsledningskontoret 
Trafikkontoret 
Idrotts- och föreningsnämnden/förvaltningen 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Lantmäteriet 
Länsstyrelsen 
Skanova Nätplanering D3N 
Trafikverket 
Västtrafik AB 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
Hyresgästfören. Region V Sverige 

Övriga 
Göteborgs spårvägar 
Higab 
Naturskyddsförening i Gbg 
Funktionsrätt Göteborg  
(tidigare Handikappförening) 
Tillgänglighetsrådgivare 
Swedegas 
Svensk Handel 
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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
Anna Hendén Wedin

planarkitekt
010-224 47 19

anna.henden.wedin@lansstyrels
en.se

Göteborgs Stad
sbk@sbk.goteborg.se
Ert Diarienummer: 0233/19

Förslag till detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan 
Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och 
Lorensberg i Göteborgs Stad, Västra Götalands län
Handlingar daterade december 2020 ör samråd enligt 5 kap 11 § 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).

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en spårväg längs Engelbrektsgatan 
mellan Södra vägen och Skånegatan samt att säkerställa 
stadsbyggnadskvaliteter och kulturmiljövärden. Detaljplanen möjliggör 
också byggnation av en 45 meters hållplats för eventuella framtida behov. 
Engelbrektslänken, som spårvägen kallas, kommer att medföra robusthet 
och flexibilitet åt spårvägsnätet i centrala Göteborg. 
Länsstyrelsen anser att förslaget är väl genomarbetat med höga ambitioner 
för att förbättra stadsrummet. 
Till granskningen behöver förslaget utvecklas och förtydligas gällande hur 
ni avser att hantera bullerskyddsåtgärder och hur den tar hänsyn till den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.
Vi anser också att förtydliganden behövs avseende miljökvalitetsnormer för 
luft, hantering av översvämning liksom hantering/rening av dagvatten.
Avslutningsvis bedömer vi att de åtgärder som ni avser att vidta i 
grundvattnet medför tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 
miljöbalken.
 

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 
risk för olyckor, översvämning eller erosion, riksintresse och 
miljökvalitetsnormer för vatten och luft måste lösas på ett tillfredsställande 
sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall 
prövas av Länsstyrelsen.

mailto:sbk@sbk.goteborg.se
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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.

Riksintresse
Riksintresse för kulturmiljövården
Vi anser att ni behöver redovisa ytterligare hur ni ska genomföra 
bullerreducerande åtgärder och eventuella infästningar i fasaderna för 
spårvägens anläggande på de flertalet byggnader utmed Engelbrektsgatan 
som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla enligt 8 kap 13 § PBL. I 
underlaget redovisas befintliga byggnaders särskilda värden och deras 
tålighet/känslighet inför förändringar. Det är viktigt att dessa värden beaktas 
i den fortsatta planeringen. Ni ska därför beskriva i planen vilka 
varsamhetskrav som ska ställas för spårvägens anläggande och hur 
efterlevnaden av dessa säkerställs i processen. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 
MKN för luft
Enligt miljöförvaltningens beräkningar finns en betydande risk för att 
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid överskrids utmed den nya 
dragningen av spårvägen samt cykelbanan. Utbyggnad av kollektivtrafiken 
och nya cykelbanor är åtgärder som generellt bidrar till att minska utsläppen 
från vägtrafiken. Därför instämmer Länsstyrelsen i Miljöförvaltningens 
bedömning att detaljplanen kan genomföras trots att det finns en risk att 
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids längs aktuell sträckning. 
Länsstyrelsen anser inte heller att en fördjupad luftutredning behövs. 

Länsstyrelsen instämmer även i bedömningen att det i planarbetet behöver 
läggas stor vikt på att planera cykel- och gångbanor samt hållplatslägen så 
att människor i minsta möjliga mån exponeras för luftföroreningar utifrån 
platsens förutsättningar. Länsstyrelsen anser därför att planbeskrivningens 
luftavsnitt behöver utvecklas och förtydligas avseende människors 
exponering längs Engelbrektsgatan och om eventuella skyddsåtgärder har 
övervägts för att förbättra luften vid den nya GC-banan och vid läget för en 
eventuell hållplats. 

MKN för vatten
Recipienten för dagvatten från planområdet är Fattighusån, som är en 
vattenförekomst med fastställda miljökvalitetsnormer för vatten. Fattighusån 
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har problem med övergödning och kan även ha betydande påverkan från 
dagvatten. 

Ni har låtit ta fram en dagvatten- och skyfallsutredning (Kretslopp och 
Vatten, 2020-11-19). I denna framgår att planförslaget innebär att mängden 
föroreningar som på årsbasis leds med dagvattnet från planområdet till 
recipienten ökar. Reningsåtgärder måste vidtas för att situationen istället ska 
förbättras. I planbeskrivningen framgår att rening av dagvattnet kan ske i 
planerade växtbäddar (skelettjordar) längs Engelbrektsgatan. Om detta är 
tekniskt utmanande kan ett underjordiskt magasin istället användas för 
rening och fördröjning. I tabell 7 i dagvattenutredningen framgår att såväl 
skelettjordar som sedimentationsmagasin med filter gör dagvattnet renare än 
i nuläget för några parametrar.

I tabell 7 framgår samtidigt att reningseffekten för skelettjordar är baserad 
på relativt få källor och kan ha en stor felmarginal. Ändå tycks detta vara ert 
förstahandsalternativ för rening av dagvattnet från planområdet. Vi anser 
mot denna bakgrund att ni behöver motivera valet av skelettjordar som 
reningsåtgärd. Om reningseffekten inte är säkerställd så bör ni revidera 
förslaget på dagvattenhantering till granskningen av planen. Det behöver 
vara tydligt att planen medför att miljökvalitetsnormerna för vatten kan 
följas.

Länsstyrelsen noterar också att tabell 7 och tabell 8 i dagvattenutredningen 
innehåller olika många analyserade parametrar. Parametrarna i tabell 8 är 
fler och mer representativa för aktuell typ av markanvändning. I tabell 8 
saknas samtidigt analys av skelettjordar. Om skelettjordar fortsatt föreslås så 
bör de även analyseras för ämnena i tabell 8.

Hälsa och säkerhet 
Buller
Buller till följd av genomförandet av planen ska vid nybyggnation eller 
väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur normalt inte överskrida de 
riktvärden som angavs i infrastrukturpropositionen 1996/97:53, vilket ni 
också har angett. 
Det finns en trafikbullerutredning som visar att bostäder och verksamheter 
längs Engelbrektsgatan redan idag utsätts för höga bullernivåer från 
vägtrafik. Utbyggnad av ny spårväg innebär en ökad bullerbelastning, trots 
att bullertillskottet från ny spårvägstrafik beräknas bli litet.

Mjukmaterial och skärmning längs spåren anses inte kunna användas med 
tanke på områdets kulturmiljövärden. 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 och en rimlighetsavvägning. Länsstyrelsen 
anser att innan planen antas ska det vara tydligt vilka åtgärder som ska ske 
var, hur de ska utföras för att ta hänsyn till befintliga kulturmiljövärden och 
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vilka inomhusnivåer det medför för berörda lägenheter. Ni behöver således 
redogöra för hur bullerskyddsåtgärderna ska utföras med hänsyn till 
kulturmiljövärdena och hur man avser att säkerställa genomförandet av 
dessa.

Översvämning 
I dagvatten- och skyfallsutredningen framgår att befintligt ledningssystem är 
underdimensionerat. Vi förstår det som att ett nytt dagvattennät med större 
kapacitet ska anläggas inom planen och att det även kan bli aktuellt att 
fördröja mer dagvatten inom planområdet i syfte att avlasta 
dagvattenledningsnätet nedströms. En lämplig placering av ett underjordiskt 
magasin vara under en befintlig parkering strax utanför planområdet. 
Vidare finns det inom planområdet två lågpunkter där vatten samlas vid 
skyfall. Skyfallssituationen är problematisk inom planområdet i dagsläget 
och vid ett genomförande av planen beräknas den fortsatt att vara det.
I strukturplanen för Göteborgs Stad föreslås ett skyfallsstråk för att leda 
vatten i området till Heden men detaljplanens höjdsättning medger inte detta 
i nuvarande utförande av plankartan. 
Av handlingarna framgår det att frågan kommer studeras vidare. 
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att de åtgärder som föreslås inom 
detaljplaneområdet säkerställs i så stor utsträckning som möjligt. Avseende 
de åtgärder för att hantera dagvatten och skyfall som krävs utanför 
planområdet behövs en beskrivning av hur dessa ska säkerställas och vem 
som ansvarar för genomförandet.

Råd enligt PBL  
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. 

Förorenad mark 
Länsstyrelsen har inget att anmärka på den provtagning som utförts av 
grundvattens som utförts i syfte att utreda om grundvattenmagasinen (övre 
och undre) i området är förorenade av klorerade lösningsmedel. Halten av 
klorerade alifater var längre än detektionsgräns i samtliga prov. Risken att 
schaktvatten kommer att vara kontaminerat med klorerade alifater bedöms 
därför som låg. Det är dock oklart på vilket djup som filtren i 
grundvattenrören är installerade. Vid provtagning av klorerade alifater bör 
filtren vara installerade i botten av rören då klorerade alifater är tyngre än 
vatten och sjunker ner till en tät yta. Länsstyrelsen anser därför att projektet 
bör ha vaksamhet och beredskap att hantera schaktvatten kontaminerat av 
klorerade alifater om det ändå skulle förekomma. Länsstyrelsen vill här 
påpeka att avsänkning av grundvattennivån generellt sett kan leda till att 
föroreningar i grundvattnet mobiliseras. Det är viktigt att eventuella risker 
för mobilisering av föroreningar beaktas och studeras.
Provtagning av mark och asfaltslager har inte utförts i området och 
konsulten rekommenderar att detta görs i detaljprojekteringen då 
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schaktmassor finns i området samt asfalt som kan innehålla stenkolstjära. 
Förekomst av föroreningar i fyllnadsmassor och asfalt måste utredas för att 
säkerställa korrekt hantering av massorna men Länsstyrelsen anser inte att 
detta skulle vara något hinder mot detaljplanen och utredningarna kan 
utföras i detaljprojekteringen. Innan sådan provtagning sker bör 
provtagningsplan samrådas med tillsynsmyndigheten.

Gestaltning
Ni har tagit fram ett omfattande och bra underlag avseende 
kulturmiljöfrågan, Konsekvensbedömning av påverkan på 
kulturmiljövärden. I kulturmiljöutredningen presenteras många förslag på 
hur planförslaget kan stärka och förbättra stadsbilden i området.
Med kulturmiljöunderlaget som grund har ett gestaltningsprogram tagits 
fram som syftar till att ta ett helhetsgrepp om stadsrummet med förslag på 
bland annat utformning av trottoarer, plantering av träd och annan växtlighet 
som i hög grad bidrar till att stärka stadsrummets kulturmiljökvalitéer. 
Gestaltningsprogrammet är en ambitiös vägledning för att stärka 
kulturhistoriska och stadsbildsmässiga kvalitéer. Ett av syftena med planen 
är också att säkerställa stadsbyggnadskvaliteter och kulturmiljövärden. Vi 
ser att ni säkerställer en breddning av gatan och gatans gröna inramning 
med en enkelsidig allé. Vi ser dock att viktiga utformningsdetaljer inte 
säkerställs vilket ni bör se över för att syftet med planen ska kunna uppnås.

Sättningar
Vi vill framhålla att särskild hänsyn måste tas till sättningsfrågor vid 
utbyggnad av området. Vidare måste en rad geotekniska frågeställningar 
som grundläggning, stabilitet för schakter, geoteknisk kontroll och 
omgivningspåverkan ägnas särskild uppmärksamhet vid detaljprojektering 
och utbyggnad.

Åtgärdsprogram för luft
I planhandlingarna beskrivs åtgärdsprogram för kvävedioxid och att halterna 
på aktuell plats troligen kommer att sjunka under miljökvalitetsnormernas 
gränsvärden när ett verkningsfullt åtgärdsprogram genomförts. 
Länsstyrelsen vill i sammanhanget påpeka att Göteborgsregionen har ett 
pågående åtgärdsprogram för kvävedioxid som fastställdes 2006 och 
reviderades 2018. Länsstyrelsen ansvarade för arbetet, men saknar rådighet 
över åtgärder för att styra trafiken och är därför beroende av att 
samarbetspartnerna är villiga att åta sig sådana åtgärder. Under arbetet med 
revideringen lade parterna stor vikt vid nationella åtgärder samt åtgärder för 
att minska utsläppen på de statliga vägarna i Göteborg och Mölndal. Lokala 
åtgärder ansågs i flera fall inte vara nödvändiga. Den lokala åtgärd som 
finns med i åtgärdsprogrammet, och som Göteborgs stad har möjlighet att 
införa för att minska utsläppen av luftföroreningar i centrala staden, är 
införande av miljözoner för lätta fordon.

Riskbedömning avseende spårsäkerhet
Ni har gjort en riskbedömning med målsättningen att spårvägen ska vara 
lika säker eller säkrare än övriga delar av spårvägsanläggningen.
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Vi noterar att ett antal åtgärder krävs för att säkerställa rätt nivå på 
säkerheten men ingen av åtgärderna varken kan eller ska säkerställas i 
detaljplanen varför vi inte kommer att bevaka frågan i nästa skede.

Förhållande till ÖP
Göteborgs översiktsplan anger bebyggelseområde med grön-och 
rekreationsytor. Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen har stöd i gällande 
översiktsplan.

Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för 
att uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, 
enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen 
(1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. 
 
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer och planinnehållets 
förhållande till detta beskrivs. Planen bedöms bland annat ha en positiv 
påverkan på begränsat klimatpåverkan och frisk luft. Likaså bedöms den ha 
en positiv påverkan på god bebyggd miljö då spårvägen skapar 
förutsättningar för ett hållbart resande

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Biotopskyddsdispens
Ni har inkommit med en ansökan för de alléer som påverkas av att gatan 
behöver breddas. Ansökan omfattar 27 träd och ni avser att plantera fler 
lindar än vad ni avser att fälla med anledning av genomförandet av planen.

Vattenverksamhet-grundvatten
Ni har låtit ta fram ett PM Geoteknik och hydrologi (Norconsult 2019-11-
07) och ett PM hydrogeologi (Norconsult 2020-11-11). I underlagen 
framgår bland annat att arbetet kommer innebära jordschakter som kan 
påverka grundvattennivåerna och det övre grundvattenmagasinet i området. 
Det framgår också att om arbetena gör att man tränger igenom lerlagret 
mellan grundvattenmagasinen så riskeras nivån i det undre magasinet att 
sänkas. Vidare uppges att eftersom det sker mycket byggnation i 
göteborgsområdet kan ett litet uttag av grundvatten i området kring 
Engelbrektslänken få konsekvenser.

Åtgärder som innebär bortledning eller tillförsel av grundvatten utgör 
vattenverksamhet som regleras i 11 kap miljöbalken. Sådana åtgärder är 
tillståndspliktiga om det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda 
intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på 
vattenförhållandena (11 kap 12 § MB). Detta gäller även temporära 
grundvattensänkningar.

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att grundvattenmagasinen inte dräneras. 
I ovan nämnda underlag framgår att det finns risker vid de arbeten i 
grundvatten som kommer att krävas för detaljplanens genomförande. Det 
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presenteras olika skyddsåtgärder för att omhänderta eller minska riskerna. 
Länsstyrelsen bedömer därmed att undantaget i 11 kap 12 § miljöbalken inte 
kan tillämpas i detta fall, utan arbetena utgör tillståndspliktig 
vattenverksamhet. Samråd inför ansökan om tillstånd ska ske i tidigt skede 
med Länsstyrelsen och andra berörda. 

Undersökning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning vilket meddelades 
under undersökningssamråd 2020-04-24. Således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

De som medverkat i beslutet
Företrädare för naturavdelningen, miljöskyddsavdelningen, 
vattenavdelningen, enheten för samhällsskydd och beredskap och 
kulturmiljöenheten har bidragit till beredningen av detta yttrande. 
Detta yttrande har beslutats av planhandläggare Torun Signer med 
planhandläggare Anna Hendén Wedin som föredragande. 

Torun Signer                               
                                                                   Anna Hendén Wedin

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2021-01-07

Kopia till:
SGI
Trafikverket

Länsstyrelsen/
Naturavdelningen
Miljöskyddsavdelningen
Samhällsavdelningen
Landsbygdsavdelningen
Vattenavdelningen
Funktionschef Plan och bygg
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Detaljplan för spårväg i
Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom
stadsdelarna Heden och Lorensberg i Göteborgs kommun 
Yttrande över granskningshandling 
Statens geotekniska institut (SGI) har från Göteborgs stad erhållit rubricerad detaljplan med begäran 
om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion. 
Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, 
ingår inte i yttrandet. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny spårväg i Engelbrektsgatan mellan 
Södra Vägen och Skånegatan – Engelbrektslänken. 

Underlag: 

1 Planbeskrivning, granskningshandling. Upprättad av Göteborgs stad, december 2020 

2 Plankartor med bestämmelser. Upprättad av Göteborgs stad, 2020-12-02 

3 PM Geoteknik och Hydrologi. Upprättad av Norconsult, 2019-11-07 

4 PM Hydrogeologi. Upprättad av Norconsult, 2020-11-11 

SGI:s synpunkter 
Grundkartan indikerar att marklutningarna inom och i anslutning till planområdet är små. SGI finner 
att förutsättningar för skred/ras saknas inom planområdet. 

Vid ny- eller tillbyggnation är det av vikt att säkra de geotekniska förutsättningarna för att besluta om 
lämplig grundläggning och eventuell påverkan på intilliggande bebyggelse. SGI vill därför framhålla, 
även om sättningsfrågor inte ingår i vår granskning, att särskild hänsyn härtill måste tas vid utbyggnad 
av området. Vidare måste en rad geotekniska frågeställningar som grundläggning, stabilitet för 
schakter, geoteknisk kontroll och omgivningspåverkan ägnas särskild uppmärksamhet vid 
detaljprojektering och utbyggnad. 

SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att ovanstående synpunkter 
beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt 
godtagbart sätt säkerställas i planen. 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
Planenheten, Enligt uppdrag 

Samir Ezziyani 

Statens geotekniska institut 
Tel: +46 13-20 18 00 Bankgiro: 5211-0053 

581 93 LINKÖPING Fax: +46 13-20 19 14 Org.nr: 20 21 00-0712 
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 E-post: sgi@swedgeo.se 
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Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen 
och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg i 
Göteborg 

Granskningsutlåtande  
 
 
Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 22 juni 2021 att skicka ut detaljplaneförslaget för 
granskning. Förslaget har sänts för granskning under tiden  7 juli 2021 – 25 
augusti 2021.  
Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  
Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 
Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt. 

Sammanfattning 
Sammanlagt 32 yttranden har kommit in under granskningstiden. Inkomna 
yttranden från boende berör i huvudsak parkering under och efter byggtid samt 
oro för buller, sättningar och vibrationer på grund av den nya spårvägen. Några 
motsätter sig spårvägsdragningen. Övriga yttranden berör främst förtydliganden i 
planbeskrivningen avseende skyfall och kompensationsåtgärder.  
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.  
Framförda synpunkter har till stor del kunnat beaktas genom mindre justeringar 
och förtydliganden i planbeskrivningen. Kontoret har därmed bedömt att 
detaljplanen kan antas.  
Kvarstående erinringar finns från boende och rör främst spårvägsdragningen.  
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, 
fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid 
planens genomförande. 
 

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

1. Fastighetsnämnden/förvaltningen 
Ingen erinran.  
Kommentar: 
Noteras.  

2. Förskolenämnden/förvaltningen 
Förskolenämnden anser att förslaget förutom spårväg även innebär en förbättring 
av gång och cykelväg vilket kan vara en förbättring för förskolorna i området. 
Förskolenämnden anser dock också att det saknas analys av hur buller på de 
utemiljöer som förskolor i närområdet använder ska hanteras. Det saknas helt 
kommentar kring Burgårdsparken vilken gränsar till planområdet men som 
används av många förskolor i närområdet i brist på tillräcklig friyta. Det är 
olyckligt då det kan tänkas öka bullernivåerna även där. Detta gäller även lekytan 
på Heden. 
Förskolan på Engelbrektsgatan har tillfälligt bygglov och kommer förmodligen 
inte att vara kvar i sin nuvarande form när spårvägen är framdragen. Det är dock 
viktigt att bevaka frågan om buller både under arbetet och inför att spårvägen är i 
drift. Detta oavsett om det är en tillfällig eller en permanent förskola på platsen.  
Det är särskilt viktigt att bevaka de ytor som förskolorna använder för barnens 
utevistelse.  
Det vore lämpligt att utöka bullerutredningen och åtgärder till att även omfatta 
Burgårdsparken och att föreslå åtgärder för att hålla bullernivåerna inom riktlinjer 
för förskolegårdar.  
Kommentar: 
Bedömningen är att det inte är motiverat att utöka bullerutredningen att även 
omfatta Burgårdsparken då parken ligger på relativt långt avstånd till 
nytillkommande spårtrafik på Engelbrektsgatan. På Skånegatan föreslås ingen 
förändring, enbart i korsningen Skånegatan/Engelbrektsgatan. Samtidigt ger 
byggnaderna öster om Burgårdsparken redan idag ett visst skydd mot buller.  
Förskolegården är redan idag bullerutsatt och uppnår inte kraven, däremot 
försämrar inte trafikförslaget nuläget avsevärt. För att uppnå riktlinjerna för 
bullernivåer i parker och lekytor kan växtlighet eller plank användas för att skapa 
lugnare ljudmiljöer och stänga ute buller från närliggande trafik, vilket föreslås i 
stadens lekplatspolicy. Gestaltning enligt planförslaget kommer innebära en 
sammanhängande trädrad och ett grönt stråk längs med parkeringen, vilket 
bidrar till något bättre ljudnivåer. Eventuella bulleråtgärder under byggnation 
får studeras vidare inför genomförande.   
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3. Kretslopp och vatten 

Kretslopp och vatten ser följande behov av ändringar i planhandlingarna: 
- På sida 31 i planbeskrivningen bör det nämnas att de skyddsvärda 

fastigheterna ligger utanför planområdet. Förslag på ändring: Intill denna 
lågpunkt, strax utanför planområdet, ligger också ett par äldre skyddsvärda 
fastigheter som har en golv- och portnivå i samma höjd som gatan.  

- På sida 48 i planbeskrivningen. Ändra från markens råhet till 
markmodellens råhet. 
 

Kretslopp och vatten ser positivt på att de förändringar i planhandlingarna som 
efterfrågades i samrådsyttrandet har genomförts och har inga ytterligare 
synpunkter på planhandlingarna.  

Förutom synpunkterna ovan har Kretslopp och vatten även kommit med 
information inför genomförandeskedet, för denna information se Kretslopp och 
vattens granskningsyttrande i sin helhet.  

Kommentar: 
Formuleringar i planbeskrivningen har justerats enligt förslag.  
Övriga synpunkter noteras.  

4. Kulturnämnden/förvaltningen 
Kulturförvaltningen tillstyrker planförslaget med bedömningen som gavs i 
samrådsyttrandet, att det som helhet är positivt för kulturmiljön och stadsmiljön i 
stort.  
Kommentar: 
Noteras.  

5. Lokalnämnden/förvaltningen 
Lokalförvaltningen anser att det är viktigt att säker angöring, hämta/lämna, 
leveranser och återvinning till närliggande skolor och förskolor kan ske både 
under ombyggnationen och efter färdigställandet. Säkerheten försvåras av att 
befintlig återvinningsstation flyttas närmare angöringen till förskolan vid Heden.  
Ljudmiljö, vibrationer och luftkvalitet för skolbarnen och förskolebarnen riskerar 
att verksamheten ej kan få tillstånd att drivas om åtgärder för att minska påverkan 
ej utförs vilket bör regleras i detaljplanen då verksamheterna som berörs är 
existerande. Eventuella kostnader för detta ska inte belasta verksamheterna.  
Kommentar: 
Det finns en ficka för angöring och hämta-lämna på gatan öster om förskolan, 
mellan förskolan och Hotell Liseberg. Denna berörs inte av detaljplanen. Att 
återvinningsstationen hamnar närmare förskolan är oundvikligt. Exakt 
utformning och anpassning i relation till parkeringsplatser studeras i 
projekteringen. 
Utbyggnaden av gatan innebär en liten försämring av ljudmiljön vilket behöver 
hanteras i genomförandeskedet. Buller och vibrationer under byggskede kommer 
studeras kontinuerligt under byggnationen. Enligt den bullerutredning för 
inomhusmiljöer som gjorts, daterad 2021-04-28, bedöms inga åtgärder för 
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förskolan vara nödvändiga. Utredningar kring luftmiljö, vibrationer och ljudmiljö 
har gjorts i samband med planarbetet. Ytterligare åtgärder är inte möjligt att 
reglera i detaljplan. 

6. Miljö- och klimatnämnden/Miljöförvaltningen 
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 
synpunkten nedan beaktas: 
Alléträden inom planområdet omfattas av det generella biotopskyddet. Dispens 
från biotopskyddet med villkorad kompensation har beslutats av Länsstyrelsen. 
Miljöförvaltningen förutsätter att de två solitära träden som behöver fällas och 
som inte ingår i allén också ska kompenseras. Träd i stadsmiljön är ofta en 
bristvara. De utgör viktiga livsmiljöer för flera arter, utför viktiga 
ekosystemtjänster och har sociala värden för människor.   
Kommentar: 
De 27 lindar som behöver tas ner ska enligt Länsstyrelsens beslut ersättas med 
minst ett nytt träd för varje avverkat träd. Kontorets bedömning är att en mer 
sammanhängande allé med fler yngre träd enligt planförslaget (cirka 34 träd) 
både tillgodoser kravet enligt biotopskyddsdispensen och utgör ersättning för de 
två solitära träden.  
Allén längs med gatans norra sida enligt planförslaget kompenserar för de träd 
som måste tas ner, men för att stärka områdets gröna värden behövs även 
grönstruktur utöver alléerna. Detta kan exempelvis tillgodoses genom plantering 
norr om gång- och cykelstråket. Det är viktigt att utformning av grönstruktur 
följer intentionerna och ambitionerna i planförslaget uttryckta genom 
illustrationsritning och gestaltningsprogram, eller att behovet av grönstruktur 
tillgodoses på liknande sätt. Gestaltningsprogrammet tar ett helhetsgrepp inom 
och utanför planområdet och är viktigt att följa i fortsatt arbete med projektering 
och genomförande.  
Förtydligande är gjort under rubriken Kompensationsåtgärder i 
planbeskrivningen.  

7. Park- och naturnämnden/förvaltningen 
Förvaltningen är fortsatt positiv till planförslagets syfte om att stärka 
kollektivtrafiken och förbättra kopplingen för gående och cyklister längs med 
Engelbrektsgatan. Förvaltningen ser dock fortsatt negativt på att detta sker på 
bekostnad av områdets befintliga gröna värden, då särskilt att den parkyta som 
kvarstår från stadens 300-årsfirande krymper ytterligare samt att den sista grova 
lind som kvarstår från den ursprungliga allén tas ned. Förvaltningen ser trots detta 
positivt på det gestaltningsförslag som arbetats fram då detta har en hög ambition 
som stärker Hedens gröna inramning. Förvaltningen hade dock önskat en större 
hushållning med marken och gärna sett en gestaltning av gaturummet som 
möjliggjorde annan användning av spårvägens yta under de perioder då ytan inte 
kommer att trafikeras. Att genomföra en breddning av gatan med 12 meter för att 
endast använda den utökade gatumarken för tillfällig trafik är problematiskt i den 
allt tätare staden.  
Förvaltningen önskar vara delaktig i vidare utformning av planförslagets 
offentliga rum och uppmuntrar till samordning av de ytor som planläggs som 
allmän plats. Detta är viktigt både för att skapa trygga, jämställda och tillgängliga 
utemiljöer, såväl som för att hitta hållbara lösningar för effektiv skötsel. 
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Kommentar: 
Planområdet omfattar de ytor som är nödvändiga för att säkerställa planens syfte. 
De berörda förvaltningarna har deltagit i arbetet och en samsyn finns kring att 
förvalta och genomföra planens höga ambitioner och helhetsgrepp om 
upprustning av stadsrummet uttryckta i planhandlingarna. I genomförandeskedet 
kan ytterligare ansatser göras för att på bästa sätt ta vara på områdets gröna 
värden. I det fortsatta arbetet är det också viktigt att bevaka att de valda 
lösningarna motsvarar den ambition som finns om en stadsmässig, tydlig och 
överblickbar gatuutformning.  
Detaljplanen möjliggör allt som ingår i användningen gata. I det fall frågan om 
samnyttjande av gaturummet blir aktuellt behöver detta utredas vidare.  
Övriga synpunkter noteras 

8. Räddningstjänsten Storgöteborg 
Ingen erinran.  
Kommentar: 
Noteras. 

9. Socialnämnden/förvaltningen centrum 
Socialförvaltningen Centrum gör bedömningen att de ändringar som gjorts i 
planförslaget inte ger förvaltningen skäl till att lämna ytterligare synpunkter. Efter 
samrådet har endast vissa justeringar och förtydliganden i planhandlingarna gjorts. 
De synpunkter som socialförvaltningen framförde under samrådet kvarstår. 
Socialförvaltningen vill särskilt betona vikten av att identifierade åtgärder från 
den sociala konsekvensanalysen och barnkonsekvensanalysen konkretiseras samt 
ansvar tydliggörs och fördelas mellan berörda parter.   

Kommentar: 
Kontorets bedömning är att identifierade åtgärder är konkretiserade i tillräcklig 
utsträckning. Detta är huvudsakligen gjort genom regleringar i detaljplanen. 
Åtgärdsförslagen är till stor del inarbetade i planförslaget samt beskrivna och 
genomarbetade i gestaltningsprogrammet.   

10. Trafiknämnden/förvaltningen 
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. 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. 
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. För mycket reglering i plankartan skulle i projekteringen kunna innebära 
brist på planjuridiskt utrymme för nödvändiga justeringar. Även under byggskede 
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kan oförutsedda omständigheter förekomma som kräver mindre justeringar av 
spårvägen.  
I genomförandestudien så 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. I granskningsskedet så har genomförbarheten 
med hänsyn till detaljplanekartan och illustration studerats inom 
genomförandestudien. PM tagits fram där en jämförelse görs mellan 
genomförandestudiens trafik- och utformningsförslag och det förslag som 
presenteras i den förvaltningsgemensamt framtagna illustrationsplanen. PM:et 
konstaterar att skillnaderna mellan de två förslagen inte förändrar 
genomförbarheten av projekt Engelbrektslänken och att detaljplanen därmed är 
genomförbar.  
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.  
Idag trafikerar ingen busslinje på Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och 
Skånegatan. I dagsläget finns inga planer på framtida linjetrafik med buss längs 
sträckan. Detaljplanen omöjliggör inte för busstrafik inom spårområdet om detta 
skulle vara aktuellt att prövas i framtiden.   
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 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. 
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Dagens cirka 290 platser längs Engelbrektsgatan försvinner under ombyggnation 
av gatan och föreslås minska till totalt cirka 100 platser när ombyggnationen är 
klar. Boendeparkering längs gatan minskar från cirka 50–60 till cirka 20–30 
platser med förslaget. Detaljplanen reglerar inte antalet parkeringsplatser. Antalet 
platser kan justeras vid projektering. 
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.  
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 och rymmer som mest 
cirka 220 platser. Detta förslag har tagits fram i samverkan med stadens 
planerande förvaltningar och Göteborgs Stads parkering AB. 
Trafikkontoret har under granskningsskedet gjort studier och bedömningen att det 
kapacitetsmässigt är möjligt att använda befintlig in- och utfart från Parkgatan 
även till denna parkering se bilaga 10.   
Trafikkontoret bedömer att rivningslov till Lorensbergsgaraget inte bör ges förrän 
byggnation av Engelbrektsgatan är klar.  
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. 
De två träden i korsningen med Sten Sturegatan som på plankartan har 
bestämmelsen träd1 står i princip i linje med körbanekanten. De riskerar dels att 
bli påkörda då svepytor från större fordon kan överlappa med trädstammen, dels 
att skymma sikten mot cykelbanan för svängande fordon. Trafikkontoret har 
under hela planarbetet varit tydliga med att det finns svårigheter med att bevara 
träden. Under granskningsskedet så har möjligheten att bevara träden studerats 
ytterligare. För att möjliggöra bevarande av träden så kan det komma att krävas 
åtgärder av antalet körfält samt justering vid korningen Sten Sturegatan- 
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Engelbrektsgatan. Gångpassagerna vid korsningen kan behöva justeras, möjligen 
flyttas något längre ifrån korsningen än vad som framgår av illustrationen. Även 
en reglering som begränsar längre fordon än 8–10 m att göra högersväng ut från 
Sten Sturegatan mot Engelbrektsgatan kan komma att behövas. En sådan reglering 
medför en begränsning som innebär att längre fordon måste antingen köra ner till 
Berzeliigatan för att göra högersvängen eller redan från start välja Skånegatan. 
Trafikkontoret har varit tydliga med att även med dessa åtgärder så finns det ingen 
garanti att träden inte tar skada under bygg eller användningsskedet. 
Trafikkontoret ska i kommande projektering fortsatt arbeta utefter ambitionen att 
behålla träden men bedömer risken för att träden påverkas negativt som markant. 
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. Dagvatten & 
skyfallsutredningen visar på att växtbäddar med en total yta om ca 350 m2 kan 
generera en fördröjningsvolym på ca 140 m3. Detta skulle ha en positiv inverkan 
på belastningen på dagvattenledningarna i området. Att det går att uppnå kravet 
både för rening och fördröjning genom växtbäddar är positivt. Lösningen bedöms 
som en multifunktionsanläggning, vilket innebär att Kretslopp och vatten ansvarar 
för investering och drift av den hydrauliska funktionen. 
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 norr och som leder fram till Hedens fotbollsplaner för fördröjning. 
Dessa skyfallsstråk är delvis inom och delvis utanför planområdet. Det framgår av 
resultaten att skyfallssituationen är problematisk inom planområdet i både 
befintlig och framtida situation. I båda fallen täcks den västra lågpunkten på 
Engelbrektsgatan av vatten med ett djup som varierar mellan 30 och 40 cm på 
körbanorna. Detta utgör ett hinder för framkomligheten enligt tematiskt tillägg till 
översiktsplan för översvämningsrisker (TTÖP) som definierar en väg som 
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framkomlig när vattendjupet är maximalt 20 cm. Exploateringen på gatan 
försämrar inte skyfallssituationen. Fastighetsägaren har ett ansvar att hantera 
översvämningsrisk för befintliga byggnader inom egen fastighet. 
Flera möjliga lösningar för att sänka vattennivån under 20 cm på gatan har 
studerats i samrådsskede och har även studerats vidare efter samråd. Den 
billigaste åtgärden (kulvert från gatan till parken) har inte bedömts vara 
samhällsekonomiskt motiverbar och en sammanvägd bedömning är att föreslå ett 
avsteg från TTÖP kring framkomlighet på nya vägar. Och därmed 
rekommenderas inga åtgärder för att hantera skyfall. 
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 
Genomförandestudien redogörs parallellt med detta utlåtande. På grund av kort 
tidplan påbörjas projektering medan detaljplanen pågår. Trafikkontoret bedömer 
att detaljplanen är genomförbar. Tät dialog och samarbete krävs mellan de olika 
processerna inför antagande av planen. 
Kommentar: 
Plankartans detaljeringsnivå bedöms nödvändig för att uppnå planens syfte och 
hantera konsekvenserna av spårutbyggnad i en känslig kulturmiljö. Plankartans 
bestämmelser stöds vidare av vägledningen och rekommendationerna i 
planbeskrivningen.  
Spårvägens läge regleras inte i plankartan men är fastställt i planförslaget genom 
illustrationsritning och gestaltningsprogram. Dock medger detta att mindre 
justeringar och avsteg från förslaget är möjliga.   
Träden är viktiga ur flera aspekter vilket styrks av de olika utredningarna och 
konsekvensbedömningar som har tagits fram i planarbetet.   
Avseende de väl uppvuxna lindarna i Sten Sturegatans allé som skyddas genom 
egenskapsbestämmelsen n1 kommer fördjupade utredningar och nödvändiga 
undersökningar att göras i samband med genomförandeskedet. Inför granskning 
har trädens vitalitet studerats översiktligt och vidare studier av påverkan av 
föreslagen trafiklösning gjorts. Bedömningen är att träden är av mycket god 
vitalitet och har goda förutsättningar att klara bygg- och driftskedet med vissa 
anpassningar i trafiklösningen eftersom de står mycket nära de nuvarande 
körytorna. Det som genom anpassad trafiklösning och eventuella skyddsåtgärder 
behöver åstadkommas är att undvika att träden blir påkörda. I fortsatt arbetet är 
det viktigt att bevaka att de valda lösningarna motsvarar den ambitionen som 
finns om en stadsmässig, tydlig och överblickbar gatuutformning.    
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Övriga synpunkter noteras. 
11. Idrotts- och föreningsnämnden/förvaltningen 

Idrotts- och föreningsnämnden ställer sig fortsatt positiva till planen och ser att 
DP innebär ökad säkerhet och trygghet samt miljömässiga förbättringar för 
Hedenområdet.  
I övrigt har Idrotts- och föreningsnämnden inga synpunkter på rubricerat ärende. 
Kommentar: 
Noteras.  

12. Utbildningsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen ser att de synpunkter som lämnats in under 
samrådsskedet noterats och kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer 
under granskningen. 
Kommentar: 
Noteras.  

13. Göteborg energi AB med dotterbolag 
Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 
Det nya spårvagnsspåret och cykelbanan kommer i konflikt med flera av 
GENAB:s ledningar bland annat 50 kV kablar (som är EJ i drift), 12 kV kablar, 
styrkablar och 0.4 kV kablar på flera ställen.  
Ni kommer också att arbeta i närheten av en tunnel innehållande 145 kV ledningar 
som inte finns redovisade i ert kartunderlag av förklarliga skäl, tunnel ägs av 
Telia. För detaljer om tunneln ta kontakt med Telias kontaktperson 
Kablarna får ej flyttas eller för övrigt behandlas utan samråd med ledningsägaren.  
Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar 
Göteborg Energi Fjärrvärme, Fjärrkyla och signalkabel har driftsatta, såväl som 
icke driftsatta, ledningar inom det aktuella planområdet. Ledningarna måste 
beaktas och Göteborg Energis ”Bestämmelser vid markarbeten ska följas”. 
Ledningarnas inmätta läge finns att tillgå via ledningskollen.se. 
Fjärrvärme: Göteborg Energi har driftsatta fjärrvärmeledningar inom planområdet. 
Det finns driftsatta fjärrvärmeledningar öster om Sten Sturegatan, där ledningarna 
dels löper parallellt med Engelbrektsgatan dels korsar Engelbrektsgatan. Vid 
Engelbrektsgatan/Wadmansgatan korsar en fjärrvärmeledning Engelbrektsgatan. 
Denna ledning är tagen ur drift. 
Huruvida de driftsatta ledningarna kan ligga kvar i sitt befintliga läge och/eller om 
det behövs några skyddsåtgärder måste utredas vidare.  
Fjärrkyla: Göteborg Energi har driftsatta fjärrkylaledningar inom planområdet. 
Precis öster om Sten Sturegatan korsar en fjärrkylaledning Engelbrektsgatan. 
Vidare finns en fjärrkylaledning förlagd vid Engelbrektsgatan/Södra Vägen. 
Signalkabel: Det finns driftsatta signalkablar i det aktuella planområdet. 
Signalkablarna finns förlagda med fjärrvärme-, fjärrkyla- och gasledningarna. 
Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) 
GEGAB har driftsatta gasledningar inom det aktuella planområdet. Vi vill 
uppmärksamma att det, förutom att det finns gasledningar i Engelbrektsgatans 
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körfält, även finns gasledningar som korsar Engelbrektsgatan. Vidare finns det 
driftsatta gasledningar vid korsningen Södra Vägen/Engelbrektsgatan. Vid 
korsningen Engelbrektsgatan/Skånegatan finns gasledningar som är tagna ur drift. 
Ledningarnas inmätta läge finns att tillgå via ledningskollen.se. 
Huruvida de driftsatta ledningarna kan ligga kvar i sitt befintliga läge och/eller om 
det behövs några skyddsåtgärder måste utredas vidare. 
Göteborg Energi GothNet AB 
GothNet har anläggningar intill den planerade förläggningen. Dessa är redovisade 
på er ritning. Se även samlingskartan. 
Vi är intresserade av att delta i kommande detaljplanering för att tillgodose 
behovet av fibertjänster inom planen. Samt bevaka befintligheterna i området. 
Yttrandet från Göteborg energi med dotterbolag innehåller även information kring 
fortsatt arbete i genomförandeskedet, se yttrandet i sin helhet för denna 
information.  
Kommentar: 
Synpunkter noteras.  
 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

14. Länsstyrelsen 
Har följande synpunkter:  
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 befarar inte att planen kommer i konflikt med riksintressen, 
mellankommunal samordning, miljökvalitetsnormer, strandskydd eller 
människors hälsa och säkerhet. De synpunkter som lyftes i samrådet vad gäller 
kulturmiljö, föroreningssituationen i luft och vatten, buller vid bostäder samt 
konsekvenser av skyfall har hanterats på ett acceptabelt sätt. Länsstyrelsen vill 
dock lyfta några synpunkter på granskningshandlingen, se nedan.  
Buller 
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 samt rimlighetsavvägning. Avtal om bullerdämpande 
åtgärder ska tecknas mellan Trafikkontoret och ägare till de fastigheter som inte 
klarar ljudkraven inomhus.  
Länsstyrelsen anser att avtalen och åtgärderna bör vara klara innan planen 
genomförs. 
Skyfall 
För ökad tydlighet bör planbeskrivningen kompletteras med de motiv som 
redovisas i Dagvatten- och skyfallsutredningen vad gäller alternativa färdvägar, 
framkomlighet för utryckningsfordon samt förväntad varaktighet av 
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översvämningar. Länsstyrelsen har också noterat att beslutsordningen beskrivs 
olika i TTÖP jämfört med skyfallsutredningen. Länsstyrelsen förutsätter att 
förfarandet följer de rutiner som tagits fram inom staden. 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Biotopskyddsdispens har sökts och erhållits för den påverkan planen innebär på 
alléer. 
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 
Kommentar: 
Planbeskrivningen kompletteras enligt förslag. Övriga synpunkter noteras.  

15. Lantmäterimyndigheten 
Ingen erinran.  
Kommentar: 
Noteras.  

16. Trafikverket 
Förutsatt att kommunen spelar in detaljplanen till Kom Fram Göteborg har 
Trafikverket inget att invända mot i granskningsskedet.  
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 publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om 
personnamn som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

17. Brf Engelbrektsgatan 55; Heden 27:4 
Föreningen motsätter sig att planförslaget antas och framhåller att tillräcklig 
hänsyn inte tagits till tidigare framlagda synpunkter:  
Då marken är av lera är risken uppenbar att vår byggnad drabbas av sättningar i 
rustbädden, vilka medför att vi nödgas att genomföra omfattande och 
kostnadskrävande grundförstärkningar. Föreningens fastighet är ett, som det 
framgår av utredning, grundvatteberoende riskobjekt. Sättningar i rustbädden 
medför också att byggnaden drabbas av sättningsskador på fasad och i stomme.  
Spårvagnstrafiken orsakar utökat buller som stör inomhusmiljön, vilket 
konstateras medföra att byggnaden måste isoleras för ljud. Det föreligger risk att 
tillräckliga åtgärder inte går att vidtagas med mindre än att fönstren med karmar 
byts, vilket vore förödande för fastigheten med dess oersättliga originalfönster 
från 1896 och vilket föreningen motsätter sig.  
Genomförandet medför slutligen att antalet parkeringsplatser drastiskt minskar, 
till men för de boende såväl som till följd av förre antal bilplatser samt den ökning 
av körsträcka som jakten på att finna den ledig parkeringsplats medför. 
Situationen är redan idag ohållbar då det saknas ett stort antal platser.  
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Kommentar: 
Trafikkontoret avser att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap 
miljöbalken inför genomförandeskedet, bevaka påverkan på grundvattennivåerna 
och säkerställa att ingen negativ påverkan sker på de känsliga fastigheterna i 
närområdet på grund av projektets genomförande. 
Planområdet bedöms kunna vara vibrationskänsligt då områdets jordlager består 
av lera, och vissa byggnader inom området är från 1890-talet med varierade 
grundförhållanden. En vibrationsutredning (2019-06-24) har tagits fram inom 
arbetet med genomförandestudien i syfte att utreda om det föreligger risk för 
vibrationsstörningar från den planerade spårvägen längs Engelbrektsgatan till 
närliggande byggnader. Utredningen visar att lägsta egenfrekvens för bjälklag ej 
sammanfaller med inkommande vibrationer från spårvägstrafik. Dock föreligger 
viss risk för att egenfrekvens i bjälklag sammanfaller med vibrationer från tung 
fordonstrafik. Tunga fordon passerar sträckan redan idag och förutsatt att inga 
ojämnheter införs som kan förvärra dagens situation är bedömningen att liten risk 
för vibrationstörningar föreligger från tung fordonstrafik. Detta gäller under 
förutsättning att ingen tung fordonstrafik framförs i spårvagnsspår. Eftersom 
spårområdet enbart kommer att trafikeras av spårvagn och utformningen innebär 
passager över gatan, samt refuger istället för fartgupp för att sänka hastigheten 
för biltrafik, bedöms detta kunna uppnås.  
För att säkerställa bra ljudnivå inomhus finns en handlingsplan med fortsatt 
arbete inför genomförandet. En bullerutredning för inomhusvärden, daterad 
2021-04-28, har tagits fram för fastigheterna i anslutning till planområdet. I den 
utreds och sammanställs berörda fastigheters fasaddämpning genom tillgänglig 
information av exempelvis fastighetsägare, bygglov, okulär besiktning. Vidare 
sammanställs den genomförda kontrollmätningen av ljudnivåer utomhus och 
inomhus vid osäkerheter eller vid brist på underlag. Det noterades att flertalet 
fönster är av äldre modell och att endast en av de berörda fastigheterna nyligen 
bytt fönster. I utredningen beaktas och sammanställs även möjliga åtgärder vid 
källan.  
Utredningen visar att flertalet fönster behöver åtgärdas för att godkända 
inomhusnivåer på 30 dBA ekvivalent ljudnivå ska uppfyllas. Detta vid sidan av 
justering och tätning av fönsterkarmar och i förekommande fall byte till 
bullerreducerande ventilationsdon. Som den mest rimliga och kostnadseffektiva 
lösningen bedöms tilläggsruta på insidan alternativt byte av glas i befintlig karm 
utifrån möjligheten på befintlig karm och fönster. Om en befintlig karm inte skulle 
klara dessa lösningar kan ett karmbyte behöva ske under förutsättning att karmen 
byts ut till en ur kulturmiljö acceptabel lösning.   
Då föreslagna lösningar sammantaget innebär liten eller ingen påverkan på den 
yttre fasaden, innebär det ett skonsamt tillvägagångssätt även för de fastigheter i 
anslutning till planområdet som har höga kulturmiljövärden och skyddas genom 8 
kap 13 § Plan- och bygglagen. Samtliga ändringar av byggnaderna måste utföras 
varsamt enligt plan och bygglagen och hänsyn måste tas till byggnadernas 
karaktär och arkitektoniska kvaliteter, vilket beskrivs i planbeskrivningen. Praxis 
inom trafikkontoret vid denna typ av projekt i känsliga kulturmiljöer är att 
stadsbyggnadskontoret och/eller kulturförvaltningen kontaktas för att säkerställa 
rätt kompetens och tillvägagångssätt så att ingen skada uppstår på de 
kulturhistoriskt värdefulla fastigheterna.  
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På grund av restriktioner med anledningen av pandemin och för att undvika att 
besöka lägenheter har en del inventeringar senarelagts för att bedöma exakt 
vilken fastighet som kräver vilken åtgärd, men projektet har budgeterats för att 
utföra åtgärder enligt ovan.   
Vidare har en avstämning med miljöförvaltningen skett kring hittills utförda 
arbeten och föreslagna åtgärder. I samband med granskning av detaljplanen har 
alla som berörs av detaljplanen informerats om problematiken. Som en del av 
fortsatt arbete med handlingsplanen kommer man börja ta kontakt med de 
berörda fastighetsägarna och fortsätta med inventeringar. Val av rimlig åtgärd 
kommer att diskuteras i varje enskilt fall mellan fastighetsägare och trafikkontoret 
och avtal tecknas.  
Detaljplanens genomförande innebär att antalet parkeringsplatser i direkt 
anknytning till Engelbrektsgatan minskar i antal. Detta innebär en försämring i 
tillgänglighet för bilister. Men samtidigt bidrar planförslaget till en förbättrad 
kollektivtrafik i staden och att det sammantaget blir mer attraktivt för fotgängare 
och cyklister. Att prioritera fotgängare, cyklister och kollektivtrafik framför 
biltrafik ingår i stadens strategiska mål.  
Dagens cirka 290 platser längs Engelbrektsgatan försvinner under ombyggnation 
av gatan och föreslås minska till totalt cirka 100 platser när ombyggnationen är 
klar. Boendeparkering längs gatan minskar från cirka 50–60 till cirka 20–30 
platser med förslaget. Detaljplanen reglerar inte antalet parkeringsplatser. 
Antalet platser kan justeras vid projektering. Kontorets 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.  

18. Bostadsrättsförening Engelbrektsgatan 53 
Då marken består av lera finns en risk att vår byggnad (BRF Engelbrektsgatan 53) 
drabbas av sättningar i rustbädden. Detta kan medföra omfattande och 
kostnadskrävande grundförstärkningar samt sättningsskador på fasad samt 
stomme. Åtgärder för att undvika dessa sättningar måste givetvis tas. Sättningar i 
rustbädden orsakade av byggnationen (spårvägen Engelbrektsgatan mellan Södra 
Vägen och Skånegatan) bör ersättas av Göteborgs Stad. 
Spårvagnstrafiken orsakar sannolikt skadligt buller som stör inomhusmiljön, 
vilket kan medföra att byggnaden måste isoleras för ljud. Mätningar samt 
beräkningar av hur inomhusmiljön påverkas bör göras av stadsbyggnadskontoret 
samt om det påvisas att inomhusmiljön påverkas negativt och eventuell 
ljudisolering av byggnaden bör göras ersättas av Göteborgs Stad. 
Genomförandet medför att antalet boende parkeringsplatser drastiskt minskar till 
men för de boende. Ersättningsparkeringsplatser i närområdet till fastigheten bör 
tas fram av Göteborgs Stad. 
I detaljplanen ingår ingen ny hållplats utanför fastigheten då befintliga hållplatser 
skall användas. Detta är bra då vi under inga omständigheter vill ha en hållplats 
utanför fastigheten då detta kommer att påverka oss och vår hyresgäst (för 
närvarande Restaurang Athena) negativt. 
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Kommentar: 
Gällande sättningar, buller samt parkeringsplatser se kommentar till yttrande 
från Brf Engelbrektsgatan 55, nummer 23.  
Övriga synpunkter noteras.   

19. Brf Engelbrekt; Heden 25:3 
Vibrationer 
Vår fastighet som är byggd 1895–96 är rimligen mer känslig för ökande 
markvibrationer i samband med byggnationen av Engelbrektslänken och framtida 
spårvägstrafik än nybyggda fastigheter. Vi förutsätter att alla nödvändiga åtgärder 
vidtas för att reducera vibrationer. 
Buller 
I underlaget framgår att trafikbuller kommer att öka. Vi förutsätter att projekt 
Engelbrektslänken bekostar nödvändiga åtgärder inomhus för att reducera 
bullernivån till godkänd nivå. 
Parkering 
I underlaget framgår att ca 66% av parkeringsplatserna kommer att försvinna i 
närområdet. Vi förutsätter att boendeparkering kommer att upplåtas på bland 
annat kvarstående parkering utmed norra sidan av Engelbrektsgatan och på 
parkeringen vid Sten Sturegatan bakom hotell Liseberg Heden. 
Kommentar: 
Gällande vibrationer, buller samt parkeringsplatser se kommentar till yttrande 
från Brf Engelbrektsgatan 55, nummer 23.  

20. Wallenstam; Lorensberg 55:14 
Wallenstam har som fastighetsägare till Lorensberg 55:14 fått ta del av 
rubricerade handlingar. Generellt är Wallenstam positiv till planerna som innebär 
att stadens spårvagnsnät förstärks med en ny länk och därmed blir mer robust. 
Vidare är de förbättringar som planeras med ny gång- och cykelbana, fler 
passager över Engelbrektsgatan samt en utökad grönstruktur också positivt. Med 
anledning av att en av Wallenstams fastigheter till viss del påverkas av 
genomförandet av planen vill vi framföra följande synpunkter:  
Buller  
Det konstateras i planhandlingarna att Wallenstams fastighet Lorensberg 55:14 är 
i behov av bullerreducerande åtgärder på fönster för att nå gällande 
myndighetskrav avseende bullernivåer inomhus. Enligt planhandlingarna ska avtal 
om bullerdämpande åtgärder tecknas mellan Trafikkontoret och fastighetsägare. 
Vi ser fram emot en konstruktiv dialog i inför avtalsskrivandet liksom ett nära 
samarbete i genomförandeskedet.  
Sättningar  
Enligt planbeskrivningen finns det risk att sättningar uppstår vid anläggandet av 
spårvagnsspåret. Den största risken för sättningar förutsätts finnas i korsningen 
Engelbrektsgatan-Södra Vägen där jorddjupen är som störst, d.v.s. i anslutning till 
Lorensberg 55:14. Vidare står det att ”I projekteringsskedet bör geotekniska 
fältundersökningar utföras för att fastställa lerans egenskaper. Därefter bör 
sättningsberäkningar utföras med hänsyn till vald profilnivå och 
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grundläggningssätt.” Wallenstam förutsätter att ovanstående utredningar tas fram 
samt att Trafikkontoret och dess entreprenörer tar kontakt med oss inför såväl 
projektering som utbyggnad av spårvägen. För att säkerställa att inga oönskade 
sättningar uppstår ska kontroller och mätningar på aktuell byggnad utföras före, 
under och efter byggtiden.  
Stadsmiljö  
Planförslaget innebär att Engelbrektsgatan får en bredare sektion än i dag för att 
rymma spårvagnsspåren. Marken runt spåren ska enligt förslaget utföras i asfalt 
för att överensstämma med befintlig kulturmiljö. Men tanke på att ytan runt 
spåren inte avses användas för andra ändamål än spårvagnstrafik, t ex vara körbar 
för bil eller cykel, förordar Wallenstam att ytorna utförs i gräs. Mindre andel 
hårdgjord yta ger bättre förutsättningar för ett flertal aspekter i stadsmiljön, 
exempelvis buller, dagvattenhantering, temperaturreglering, mm. Inte minst ger 
det en grönare stadsmiljö.   
Parkering  
För en levande stadskärna är det viktigt att det är enkelt och attraktivt att besöka 
de centrala delarna av Göteborg, oavsett färdmedel. Engelbrektslänken planeras 
inte för någon permanent kollektivtrafik på den aktuella sträckan och det planeras 
inte heller för någon ny kollektivtrafikhållplats. Därför innebär Engelbrektslänken 
inte ökad tillgänglighet för de resenärer som ska till området. Centrumnära 
bilparkering bör därför även framöver finnas tillgängligt och det är olyckligt om 
tillgången till parkeringsplatser minskar i den omfattning som planhandlingarna 
anger. Enligt planhandlingarna minskas antalet bilplatser på parkeringen direkt 
norr om Engelbrektsgatan från ca 250 till ca 100. Detta får en direkt negativ 
påverkan på handeln kring Kungsportsavenyn liksom tillgängligheten till 
evenemangsområdet. Med hänsyn till de exploateringsplaner som finns för 
flertalet parkeringsytor i närområdet är det viktigt att staden har en övergripande 
plan för hur tillgängligheten till området inte ska minska för bilburna besökare, 
boenden och verksamma, liksom att planerna inte hindrar en framtida utveckling 
på Heden.   

Kommentar: 
Synpunkter noteras.  
 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
21. Boende på Engelbrektsgatan 58  

Boende bifogar förslag till alternativ spårvägsdragning och anser att utbyggnad 
och underhåll av spårvägar kostar stora summor pengar och innebär gnissel. 
Boende frågar sig vad kostnaden för spårvägen är för medborgarna. Boende 
uttrycker att framtidsplanerna är svåra att begripa.  
Kommentar: 
Synpunkter noteras.  

22. Boende på Engelbrektsgatan 48  
Boende anser att det har varit svårt att tyda i materialet hur många fordonsfiler 
planförslaget innebär mellan Sten Sturegatan och Skånegatan. Boende skriver att 
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önskemål från flera boende i Bostadsbolagets hus är att det bara ska vara en fil i 
vardera riktningen. 
Boende önskar att farthinder anläggs på sträckan mellan Sten Sturegatan och 
Skånegatan då det bullrar från bilar och motorcyklar som kör fort på sträckan, 
samt att man måste se till att trafiken tidigare kommer ned på Nya Allén då de 
flesta bilar skall köra mot Ullevigatan, Gårda Brandstation och sedan vidare ut på 
E6:an. 
Boende anser att spårvagnar innebär mycket buller och tycker att det är märkligt 
att det ska låta så mycket. Utgår från att gräsmatta läggs under de nya spåren. 
Hänvisar till Skånegatan där gräset dämpar ljudet från spårvagnstrafiken. 
Boende vill se att biltrafiken reduceras genom smalare gator och farthinder som 
begränsar hastigheten och minskar trafikbuller.  
Kommentar: 
Angående antal fordonsfiler mellan Sten Sturegatan och Skånegatan innebär 
planförslaget ett bilkörfält i vardera riktningen. 
Det finns risk att åtgärder som farthinder skulle komma att innebära 
vibrationspåverkan. I genomförandeskedet kommer det pågå ett arbete med 
hastighetssänkande åtgärder, och de åtgärder som ger bra helhetsverkan kommer 
väljas.  
Markbeläggning regleras inte i plankartan, men i vägledningen i 
planbeskrivningen samt i gestaltningsprogrammet anges vilka material som är 
lämpliga med hänsyn till stadsmiljön/kulturmiljön.    
Övriga synpunkter noteras.  

23. Boende på Engelbrektsgatan 61  
Boende anser att planförslaget är motsägande, intetsägande och innehåller många 
upprepningar. Frågar sig vad som avses med målet att bygga en robust järnväg i 
Göteborg. Anser att få göteborgsbor önskar sig spårväg, då det är omodernt, 
farligt, skramlar, skakar, tar mycket plats och är dyrt att bygga och att hålla i drift. 
Boende anser inte att det framgår av förslaget vad som avses med robust i 
sammanhanget. Boende ifrågasätter att marken inom planområdet är tillräckligt 
stark för anläggande av spårväg och undrar hur befintliga grundförstärkningar 
undersökts. Boende anser att planhandlingarna är ett säljdokument för järnväg i 
staden, och att spårväg är ett otidsenligt transportsätt som tar upp onödigt mycket 
plats i staden. Boende saknar alternativ i planförslaget och anser att 
förutsättningarna som presenteras är föråldrade. Boende anser att gång-, cykel-, 
och kollektivtrafik fungerar bra idag och att det endast är nödvändigt med mindre 
insatser i området. Boende frågar sig vad planen är för närliggande förskola. 
Boende ifrågasätter varför parkeringsplatser tas bort. Boende anser att 
nollalternativet bör kompletteras med nödvändiga och efterfrågade förändringar, 
anser att elfordon bör prioriteras framför spårväg. Boende anser inte att gatan blir 
bättre med planeradspårväg. Boende anser att spårvägen är en miljöfarlig 
verksamhet. Boende anser att en MKB bör upprättas. Boende anser att det är 
bekymrande att luftkvaliteten är under målnivå. Boende efterfrågar förändringar i 
stadens policy kring elfordon. Anser att vi behöver mer flexibla 
kollektivtrafiksystem. Boende ställer sig frågande till att förslaget antas generera 
en ökande resandeström. 
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Boende sammanfattar sitt yttrande:  
- Att detaljplaneförslaget är otidsenligt och helt felaktigt med en ny 

järnväg/spårväg mitt i stan. 
- Att detaljplaneförslaget i nuvarande skick kräver prövning enligt 

Miljöbalken och att en Miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
- Att upprustningen av Engelbrektsgatan kan ske med betydligt mindre 

resurser och bli väldigt mycket finare för boende och besökande. 
- Att inget förslag kan bli helt förrän den provisoriska förskolan är löst. 
- Att Staden måste bejaka Elfordonsutvecklingen och påbörja ersättningen 

av farlig spårtrafik i innerstaden i utbyte mot flexibel miljövänlig 
Elfordonstrafik som kan möta Göteborgs innevånares behov i nära framtid. 

Kommentar: 
Spårvägsutbyggnaden i Engelbrektsgatan ingår i planerna för utbyggnad av 
kollektivtrafik i Göteborg och är ett utpekat stråk för spårvagn i dokumentet 
Målbild Koll2035, beslutat av kommunfullmäktige.  
Kontorets bedömning, vilken Länsstyrelsen instämmer i, är att detaljplanen inte 
innebär en betydande miljöpåverkan och därmed inte kräver en 
miljökonsekvensbeskrivning.  
Övriga synpunkter noteras.   

24. Boende på Engelbrektsgatan 63  
Boende motsätter sig projektet, och anser att dragningen av en ny länk för att 
avlasta spårvagnstrafiken bör begränsas till Allén. Boende ifrågasätter om det är 
möjligt att säkerställa stadsbyggnadskvaliteter och kulturmiljövärden med de 
vibrationer som en spårvagn genererar med tanke på risk för sättningar. Boende 
menar att planförslaget inte innebär en mindre förändring och uttrycker att 
projektet inte bör genomföras.  
Kommentar: 
Gällande vibrationer se kommentar till yttrande från Brf Engelbrektsgatan 55, 
nummer 23.  
Övriga synpunkter noteras. 

  

Övriga 

25. Boende på Hugo Grauers gata 3B 
Boende undrar hur man skall få plats med allting i bredd så som visas i förslaget 
utan att göra åverkan på träden eller göra inskränkningar på trottoarer, 
parkeringsplatser längs med gatan eller körbanor för bilar? Som boende längs med 
gatan uppskattar man att det finns träd, parkeringsplatser, breda trottoarer och 
möjlighet att köra bil. Är inte vägen in till Engelbrektsgatan från Skånegatan väl 
tvär för att en spårvagn skall kunna svänga in utan att påverka bilkörbanorna? 
Boende anser vidare att det är bra med breddning av trottoarer, fler grönområden, 
stora träd samt lugnare trafik längs med Engelbrektsgatan. Boende anser att 
Heden och området runt om ska värnas och behandlas varsamt och med 
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eftertanke. Boende anser att det kommer drabba de boende i området märkbart om 
antalet parkeringsplatser för boendeparkering minskas och önskar ersättning för 
de parkeringsplatser som försvinner på exempelvis Heden. Boende anser att det är 
viktigt för göteborgarna att Avenyn och de verksamheter som finns i närheten 
värnas, och att det ska vara enkelt tillgängligt för de som kommer med bil.   
Kommentar: 
 Alla förändringar som föreslås får inte plats inom gatans nuvarande bredd – 
gatan breddas genom att nuvarande trädallé flyttas någon meter närmare Heden. 
Gatans nya sektion kommer i övrigt innehålla det som förslaget visar. Närmast 
byggnaderna kommer trottoaren att breddas något, vilket skapar mer plats för 
gående och vistelse. P-fickorna behålls i mindre utsträckning vid varje kvarter för 
leveranser, sophantering och korttidsparkering. Gatan kommer att innehålla ett 
körfält för bil i vardera riktningen, vilket är ett färre än idag. Mellan körfälten för 
bil planeras en ny dubbelspårig spårväg. Längs med Heden kommer en ny mer 
sammanhängande trädrad att planteras. Denna får bättre förutsättningar än 
nuvarande träd, med bättre växtbäddar under parkeringsfickor mot gatan och ett 
generöst sammanhängande gång- och cykelstråk längs med Heden. Träden i 
nuvarande allén längs med Heden är huvudsakligen ganska unga och har vuxit 
dåligt. Dessa kompenseras med ännu fler lika stora eller något större träd. 
Breddningen sker genom att dagens breda körfält blir lite smalare och mer 
anpassade för lugnare stadstrafik. Den stora påverkan kommer göras på antalet 
parkeringsplatser, då dagens fyra rader besöksparkering istället blir två. 
Kontorets bedömning är att gatan blir lugnare och mer ordnad och 
behåller/upprustas med det boende nämner som viktigt. Hela gatans sektion 
justeras något och även så korsningarna med både Södra Vägen och Skånegatan, 
för att möjliggöra säkra och stadsmässiga trafiklösningar. Vid Skånegatan 
planeras för en cirkulationsplats för bra framkomlighet för både spårvagn och bil. 
Mer utförligt svar gällande parkering, se kommentar till yttrande från Brf 
Engelbrektsgatan 55, nummer 23.  
Övriga synpunkter noteras.  

26. Boende på Burgårdsgatan 14  
Boende anser att: 
För oss som bor på Burgårdsgatan och vill köra norrut, är enda möjligheten att 
köra runt kvarteret och via Hedåsgatan köra till Engelbrektsgatan och vidare mot 
Skånegatan. Detta kan förstås bli besvärligt under byggtiden. Det går dock att 
åtgärda på ett enkelt sätt. Om man dubbelriktar Berzeliigatan mellan Hedåsgatan 
och Skånegatan så kan vi lätt köra ut den vägen, utan att belasta byggområdet. 
Den delen av Berzeliigatan är ganska lite belastad, så det borde inte vara något 
problem med bara en fil från Sten Sturegatan/Skånegatan och upp till Hedåsgatan. 
Det skulle också få ner farten på Berzeliigatan, där många gasar på, på den breda 
och ofta ganska tomma gatan. 
Kommentar: 
Det pågår ett arbete med att se på möjligheten att dubbelrikta Berzeliigatan. 
Förhoppningen är att detta kan färdigställas innan byggnationen av 
Engelbrektsgatan påbörjas. 
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27. Boende på Krimlanns gård 41  
Boende anser att hållplatserna placeras för nära varandra.  
Kommentar: 
I dagsläget planeras inga spårvagnshållplatser längs med Engelbrektsgatan, 
detaljplanen omöjliggör dock inte eventuell hållplats i korsningen 
Skånegatan/Engelbrektsgatan om det blir aktuellt på lång sikt.  

28. Boende på Skånegatan 39 
Boende anser att behovet av en spårvägsöverlänkning mellan öster och väster kan 
täckas på annat sätt. Boende föreslår överlänkning vid Korsvägen och bifogar 
skisser med två alternativ. Boende anser att fördelar med detta förslag är att det 
kostar mindre, att eventuella passagerare kommer till en viktig trafikknutpunkt, 
samt att en del av Engelbrektsgatan kan slippa spårvagnar för att Heden lättare 
kan bli en grön oas. Boende har utan att lyckas försökt finna ut hur 
Engelbrektslänken har föreslagits och fått sin plats som lösning på problemet. 

Kommentar: 
Spårvägsutbyggnaden i Engelbrektsgatan ingår i planerna för utbyggnad av 
kollektivtrafik i Göteborg och är ett utpekat stråk för spårvagn i dokumentet 
Målbild Koll2035, beslutat av kommunfullmäktige.  
Övriga synpunkter noteras.  

29. Boende på Hedåsgatan 11 
Boende anser att det är problematiskt när parkeringsplatser försvinner och menar 
att en del av problemen försvinner om boendeparkering skulle ordnas vid Heden, 
exempelvis i P-huset som skulle byggas.  

Kommentar: 
Gällande parkering se kommentar till yttrande från Brf Engelbrektsgatan 55, 
nummer 23.  

30. Göteborgs spårvägar 
Göteborgs Spårvägar anser att förslaget att bygga om Engelbrektsgatan så att den 
innehåller spårväg, cykelbana och förbättrade gångbanor kommer innebära ett lyft 
specifikt för spårvagns-trafikens robusthet och generellt för det aktuella området 
med en uppvisad prioritering för gång, cykel och kollektivtrafik i enlighet med 
stadens trafikstrategi. Idag finns det enbart två länkar i östlig-västlig riktning 
vilket gör spårvägssystemet sårbart, med byggnationen av denna länk minskar 
sårbarheten avsevärt. Intressant kuriosa i sammanhanget är att från 1906 och fram 
till i början på 1960-talet fanns det spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra 
Vägen och mot Wadmansgatan. Det var ett enkelspår avsett för vändning samt 
uppställning av vagnar och spåret hade förbindelse såväl mot Valand som 
Korsvägen.  

Den nybyggda sträckan bör enligt Målbild Koll2035 vara av karaktären lokalbana. 
För att länken ska fungera gynnsamt som omläggningsväg är det aktuellt att 
upprätthålla så god framkomlighet för spårväg som möjligt. Detta blir särskilt 
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viktigt då projekt som exempelvis Kanalmurarnas renovering förväntas pågå 
mellan 2024–2035, där spåren längs Engelbrekts-gatan kommer vara en väsentlig 
länk för att tillgodose ett hållbart trafikeringsupplägg under projektets olika 
etapper.  

Att sänka hastigheten till under 50 km/h, som föreslås om vibrationerna eventuellt 
blir för höga, anses begränsa spårvagnarnas framkomlighet betydande och detta 
bör således undvikas för att säkerställa spårvagnstrafikens attraktivitet och 
marknadsandelar gentemot bilismen. Detta är i linje med de uppsatta målen för 
restid i Målbild Koll2035 om max 30 minuter mellan två godtyckliga 
tyngdpunkter/viktiga målpunkter och max 15 minuter till City längs alla stråk. 
Bättre alternativ är i så fall att vidta vibrationsdämpande åtgärder såsom att arbeta 
med edilon och underbyggnaden.  

Utformning Engelbrektsgatan  

Biltrafiken föreslås enbart ges möjlighet att svänga höger vid Hedåsgatan och 
Wadmansgatan, liksom vid in-/utfarterna till parkeringsplatserna, hotell Opalen 
och förskolan. Detta anser vi vara positivt för spårvagns framkomlighet och 
trafiksäkerhet. Ett extra omtag bör ändå tas kring hur bilarnas icke tillåtna 
vänstersvängar minimeras i antal då detta förekommer på andra platser idag, 
exempelvis vid Stora teatern. Detta kan vara aktuellt både för stressade turister 
men även för boende och verksamma i området då dessa lär sig att spåret inte 
används för ordinarie trafik och kan därför vänja sig vid otillåtna vänstersvängar.  

Vi ser positivt på utformningen av gatan i gestaltningsprogrammet med mycket 
grönska och är tacksamma för att träden står en bit bort från spåren vilket minskar 
risken för lövhalka under kommande höstar. Det är också mycket viktigt att 
sträckan inte drabbas av vattensamlingar som hindrar spårvagnstrafiken. Vid 
extremväder över Göteborg torde sträckan vara av vital betydelse för att 
upprätthålla spårvagnstrafiken genom trafikomläggningar. Ytterligare åtgärder 
som att lägga vignolräl och gräs hade hjälpt till att både motverka lövhalka, 
spårspring, otillåtna fordonspassager och buller samt störningar i 
spårvagnstrafiken på grund av kraftiga vattensamlingar, då detta höjer avståndet 
för spårvagnens motorer från marknivå.  

Det bör även nämnas att riskbedömning för spårsäkerhet gjordes med 
förutsättningen att normalsektionen för spåren utgörs av vignolräl med gräs på 
sidorna och makadam mellan spåren förutom vid planerade gång- och 
cykelöverfarter samt vägkorsningar. Om hinder mellan gata och spår, i form av 
staket, grönområde eller grönt staket med exempelvis murgröna är uteslutet, 
önskar vi att man resonerar ytterligare en gång kring materialval för att minimera 
risken att personer och fordon korsar spåren på andra ställen än de dedikerade 
passagerna och korsningarna.  

Utformning Engelbrektsgatan/Skånegatan  
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Den nya cirkulationsplatsen i Skånegatan bedöms inte påverka spårvagnarnas 
framkomlighet negativt. Att signalprioriteringen blir effektiv är avgörande för att 
Skånegatan ska kunna uppnå standarden stadsbana enligt Målbild Koll203 5.  

Med dagens förutsättningar, framförallt gymnasieskolornas placeringar men också 
evenemangsstråkets nuvarande utformning, förespråkar vi av trafiksäkerhetsskäl 
det fortsatta behovet av två hållplatser längs med Skånegatan. Två hållplatser gör 
att behovet av reservhållplats i Engelbrektsgatan uteblir. Vid en hopslagning av 
hållplatserna Ullevi Södra och Scandinavium så är vi positiva till förslaget med tre 
hållplatslägen i korsningen  

Skånegatan/Engelbrektsgatan. Man bör vid utformning av nya hållplatslägen 
redan nu ta höjd för 60-metersvagnar. 

Sammanfattning 

- Hastigheten för spårvagn inte ska begränsas till under 50km/h. 
- Icke tillåtna vänstersvängar från bilar minimeras genom ytterligare 

åtgärder. 
- Åtgärder sätts in för att minimera att personer och fordon korsar spåren på 

fler än dedikerade passager och korsningar. 
- Åtgärder sätts in för att motverka störningar i spårvagnstrafiken på grund 

av vattenansamlingar. 
- Signalprioritering på Skånegatan blir effektiv för att uppnå standarden 

stadsbana enligt Målbild Koll2035. 
- Med dagens förutsättningar förespråkar vi av trafiksäkerhetsskäl det 

fortsatta behovet av två hållplatser längs med Skånegatan. 
- Vid anläggning av hållplatslägen i Skånegatan/Engelbrektsgatan bör 

utformningen ta höjd för 60-metersvagnar. 

Kommentar: 
Synpunkter noteras.  

31. Higab 
Så länge buller- och vibrationsnivåer inte överskrids är Higab positiv till 
etablering av spårväg i Engelbrektsgatan  
Kommentar: 
Noteras.  

32. Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen i Göteborg ser både positiva och negativa sidor med 
förslaget. Planförslaget innebär att delen av Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen 
och Skånegatan breddas för att ge utrymme för en dubbelriktad spårväg. Med 
denna nya länk blir spårvägsnätet i centrala Göteborg mer robust och trafiken 
enklare att leda om vid tillfälliga stopp och längre planerade trafikomläggningar. 
Förslaget innebär också att en ny dubbelriktad cykelbana möjliggörs längs med 
gatans norra sida och stråk och kopplingar för gående förbättras. Förslaget har 
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dock negativ påverkan på områdets naturvärden i och med att flera större träd tas 
bort bl.a. i allén, en avenbok i parken vid hotellet och en oxel närmast korsningen 
med Skånegatan. 

Naturskyddsföreningen i Göteborg välkomnar förstärkning av spårvagnstrafiken 
och förbättring av framkomligheten för cyklister och gående men är kritisk mot att 
detta sker på bekostnad av de äldre uppvuxna träden inom området. Som 
kompensation kommer nya träd att planteras i området. Men föreningen tycker 
inte att detta är en likvärdig kompensation verken ur naturvärdes- eller 
klimatperspektivet. Vi vill lyfta vikten av att träden som tas bort ersätts med 
liknande stora och uppvuxna träd. I den mån det är möjligt är en flytt av träden att 
föredra. 

Dessutom finns fyra särskilt skyddsvärda träd utanför planområdet som enligt 
planbeskrivningen kommer troligtvis att ingå i arbetsområdet vid genomförandet. 
Föreningen instämmer med planbeskrivningen om att det är ytterst viktigt att 
skydda dessa och andra värdefulla träd från eventuell påverkan under byggtiden. 

En annan fråga som vi vill lyfta handlar om prioritering av gång- och cykeltrafik 
över biltrafik. Naturskyddsföreningen i Göteborg ser positiv på de åtgärder som 
föreslås för att öka tillgängligheten och framkomligheten för gående och cyklister 
men tycker att detta inte har speglats vid planering av parkeringsplatser. Det är 
fortfarande bilar som tar det största utrymmet vad gäller parkering. 
Planbeskrivningen berör frågan av cykelparkering mycket kortfattad och grovt i 
motsats till bilparkering. För att en omprioritering ska förverkligas behöver även 
cykelparkering utredas och planeras noggrant och säkerställas genom lämpliga 
planbestämmelser. Den dubbelsidiga parkeringen norr om gatan bör minskas eller 
helt tas bort och ge mer utrymme för bredare cykelbana, mer vegetation och större 
sociala ytor. 

Avslutningsvis vill Naturskyddsföreningen i Göteborg att dessa synpunkter även 
skickas vidare till de förvaltningar som ansvarar för genomförande av projektet 
eftersom frågorna behöver bevakas i hela processen från planering till 
genomförandet. 

Kommentar: 
De 27 lindar som behöver tas ner ska enligt Länsstyrelsens beslut ersättas med 
minst ett nytt träd för varje avverkat träd. Kontorets bedömning är att en mer 
sammanhängande allé med fler yngre träd enligt planförslaget (cirka 34 träd) 
både tillgodoser kravet enligt biotopskyddsdispensen och utgör ersättning för de 
två solitära träden.  
Allén längs med gatans norra sida enligt planförslaget kompenserar för de träd 
som måste tas ner, men för att stärka områdets gröna värden behövs även 
grönstruktur utöver alléerna. Detta kan exempelvis tillgodoses genom plantering 
norr om gång- och cykelstråket. Det är viktigt att utformning av grönstruktur 
följer intentionerna och ambitionerna i planförslaget uttryckta genom 
illustrationsritning och gestaltningsprogram, eller att behovet av grönstruktur 
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tillgodoses på liknande sätt. Gestaltningsprogrammet tar ett helhetsgrepp inom 
och utanför planområdet och är viktigt att följa i fortsatt arbete med projektering 
och genomförande.  
Förtydligande är gjort under rubriken Kompensationsåtgärder i 
planbeskrivningen.  
Övriga synpunkter noteras.  
 

Revideringar  
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär ett fåtal mindre justeringar och 
förtydliganden i planbeskrivningen avseende skyfall och kompensationsåtgärder. 
Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen 
inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny 
granskning. 
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Lista över samrådskrets 
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
Fastighetskontoret 
Förskoleförvaltningen 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Göteborgs Stads Parkerings AB  
Kretslopp och Vatten 
Kulturförvaltningen 
Lokalförvaltningen 
Lokalsekretariatet/Stadsledningskontoret 
Miljöförvaltningen 
Park- och naturförvaltningen 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsförvaltning i Centrum 
Trafikkontoret 
Idrotts- och föreningsnämnden/förvaltningen  
Grundskoleförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Lantmäteriet 
Länsstyrelsen 
Skanova Nätplanering D3N 
Trafikverket 
Västtrafik AB 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 
Hyresgästfören. Region V Sverige 

Övriga 
De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt:  
Göteborgs spårvägar 
Higab 
Naturskyddsförening i Gbg 
Funktionsrätt Göteborg  
(tidigare HSO; Handikappfören. Samarbetsorgan) 
Tillgänglighetsrådgivare 
Swedegas 
Svensk Handel 
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Granskningsyttrande över detaljplan för spårväg i 
Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom 
stadsdelarna Heden och Lorensberg, i Göteborgs kommun, 
Västra Götalands län
Handlingar daterade 2021-06-22 för samråd 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. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att planen kommer i konflikt med riksintressen, 
mellankommunal samordning, miljökvalitetsnormer, strandskydd eller 
människors hälsa och säkerhet. De synpunkter som lyftes i samrådet vad 
gäller kulturmiljö, föroreningssituationen i luft och vatten, buller vid 
bostäder samt konsekvenser av skyfall har hanterats på ett acceptabelt sätt. 
Länsstyrelsen vill dock lyfta några synpunkter på granskningshandlingen, se 
nedan. 

Synpunkter på granskningshandlingen 

Länsstyrelsen lämnar följande synpunkter kopplat till buller och skyfall.

Buller
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 samt 
rimlighetsavvägning. Avtal om bullerdämpande åtgärder ska tecknas mellan 
Trafikkontoret och ägare till de fastigheter som inte klarar ljudkraven 
inomhus. 
Länsstyrelsen anser att avtalen och åtgärderna bör vara klara innan planen 
genomförs.
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Skyfall

För ökad tydlighet bör planbeskrivningen kompletteras med de motiv som 
redovisas i Dagvatten- och skyfallsutredningen vad gäller alternativa 
färdvägar, framkomlighet för utryckningsfordon samt förväntad varaktighet 
av översvämningar. Länsstyrelsen har också noterat att beslutsordningen 
beskrivs olika i TTÖP jämfört med skyfallsutredningen. Länsstyrelsen 
förutsätter att förfarandet följer de rutiner som tagits fram inom staden.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Biotopskyddsdispens har sökts och erhållits för den påverkan planen innebär 
på alléer.

De som medverkat i beslutet
Företrädare för Miljöavdelningen, Vattenavdelningen, Enheten för 
samhällsskydd och beredskap, Naturavdelningen samt 
Kulturmiljöenheten har bidragit till beredningen av detta yttrande. 
Beslutet har fattats av planhandläggare Maria Freiholtz. 

Maria Freiholtz

                                                          

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:

Naturavdelningen / Martin Goblirsch
Miljöskyddsavdelningen / Robert Ernstsson & Annika Svensson
Enheten för samhällsskydd och Beredskap / Rebecka Thorwaldsdotter
Kulturmiljöenheten / Lena Emanuelsson
Vattenavdelningen / Josefin Jonson
Funktionschef Plan och bygg /Nina Kiani Janson

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Förord
Gestaltningsprogram för del av Engelbrektsgatan 
Detta gestaltningsprogram är en bilaga till Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan. Syftet med detaljplan är att möjliggöra 

byggnation av en spårvägslänk i gatan, på sträckan mellan Södra Vägen och Skånegatan i Göteborg samt säkerställa stadsbygg-

nadskvaliteter och kulturhistoriska värden. Det främsta syftet med spårvägsförbindelsen är att göra spårvägsnätet i centrala 

Göteborg mer robust. 

Gestaltningsprogrammet är framtaget av AL Studio och 02 Landskap i nära samarbete med Göteborgs Stad. Programmet och 

förslag till ny utformning av gatan har arbetats fram i en samverkande process med workshops, arbetsmöten och avstämnings-

möten tillsammans med detaljplanens projektgrupp och berörda förvaltningar och bolag. Gestaltningsprogrammen ska sätta 

ramar och principer för stadsrummets utformning och verka vägledande inför vidare planering, utformning och projektering.

Göteborgs stad

Detaljplanens projektgrupp främst genom:
Sandra Trzil, Arkitekt och projektledare, SBK

AL Studio med underkonsult
Johan Altenius, Planeringsarkitekt
Inger Bergström, Arkitekt
Erika Fransson, Arkitekt
Johanna Zetterlund, Landskapsarkitekt, 02 Landskap

Innehåll
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Förutsättningar� 5
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Övriga delområden 22
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Inledning
Gestaltningsprogrammet 

visar på en ambition samt ger 
principer för stadsrummets 

utformning och ska verka väg-
ledande inför vidare planering, 

utformning och projektering.

Bakgrund 
Spårvägsnätet i centrala Göteborg är störningskänsligt och saknar flexibilitet 

i många relationer vilket försvårar vid planerade och oplanerade trafikom-

läggningar. Vid genomförandet av flera kommande centrala projekt, behöver 

spårvagnstrafiken ledas om. För att möjliggöra detta föreslår Göteborgs 

stad att spårväg byggs ut i Engelbrektsgatan mellan Skånegatan och Södra 

Vägen. Utmed gatan föreslås även en ny cykelväg byggas.

Målsättningen är att projektet går ut på samråd vintern 2020/21, med 

antagande våren 2022 och byggstart våren 2023. 

Syfte med detaljplanen
Detaljplanearbetet leds av stadsbyggnadskontoret men många av stadens 

förvaltningar och bolag medverkar. Syftet med planen är att möjliggöra 

byggnation av en spårvägslänk och cykelbana i Engelbrektsgatan mellan 

Södra Vägen och Skånegatan samt säkerställa stadsbyggnadskvaliteter och 

kulturhistoriska värden. Det främsta syftet med denna nya spårvägsförbin-

delse är att göra spårvägsnätet i centrala Göteborg mer robust och ge större 

möjligheter att leda om spårvägstrafik vid genomförandet av flera framtida 

projekt i centrala Göteborg, bland annat renovering av kanalmurarna.

PLATSBESÖK[SKA/BKA]

GESTALTNINGSFÖRSLAG
GESTALTNINGS-
PROGRAM

DIALOG & 
WEBBENKÄT

STARTMÖTE INSAMLANDE 
AV KUNSKAP

Stadens styrdokument, 
övriga relevanta doku-

ment och projektrelate-
rade utredningar.

Göteborgs Stad, AL Studio 
och berörda medaktörer.

SLUTGILTIG RAPPORT 
[SKA/BKA]

GESTALTNINGSPROGRAM

ANALYS AV 
MATERIAL

SLUTSATSER 
FRÅN MATERIALGöteborgs Stad 

och AL Studio. 

Gestaltningsprogrammet och förslag till ny utformning av gatan har jobbats fram i en interaktiva process som har skett löpande under projektets gång där arbetet med SKA/BKA har fått ge kunskap till gestaltningsprogrammet.  

inventering nulägesbeskrivningarbetsprocess ska/bka konsekvenseråtgärder

Förvaltningar, Boende & 
verksamma och förskola.

Gestaltningsprogrammet
Gestaltningsprogrammet är en bilaga till detaljplanen och ge förslag för 

stadsrummets utformning och verka vägledande inför vidare planering, 

utformning och projektering.

Syfte
Syftet med gestaltningsprogrammet är att ge förslag på principer för utform-

ning och gestaltning av Engelbrektsgatan vid ombyggnation på grund av en 

ny spårdragning. Förslag och principer är framtagna med utgångspunkt i 

gatans och platsens stadsmiljö och karaktär, dess kulturhistoriska särdrag 

och tålighet samt de viktiga sociala aspekterna som lyfts fram i arbetet med 

social- och barnperspektiv.

Avgränsning 
Engelbrektsgatan sträcker sig mellan stadsdelarna Lorensberg och Heden. 

Planområdet för den nya spårvägen berör den delen av Engelbrektsgatan 

som är lokaliserad mellan Södra vägen och Skånegatan. Gatan angränsar 

till Heden i norr och stenstaden i söder. Området har potential att påverka 

vidare utformning av Heden, dock är gränsdragningen tydlig där planområ-

det endast inkluderar de funktionella mått som krävs för att skapa ett lät-

tillgängligt, orienterbart och tryggt stadsrum. Allt som visas på illustrationer 

ingår inte i planområdet men har studerats översiktligt för en god helhet.

Metodik
Gestaltningsprogrammet och förslaget till gatans utformning har arbetats 

fram i en samverkande process med workshops, arbetsmöten och avstäm-

ningsmöten tillsammans med detaljplanens projektgrupp och övriga berörda 

förvaltningar och bolag.
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Utarbetade åtgärdsförslag för gatans framtida utveckling, 
vilka beskrivs i framtagen SKA/BKA-rapport.

Förutsättningar
Gatans identitet och karak-

tär präglas av biltrafiken som 
idag är prioriterad framför 

gång och cykel. Gatan utgör 
också ett viktigt stadsrum 
med sitt läge intill Heden.

Engelbrektsgatan idag
Engelbrektsgatan är idag en trafikerad gata där bilar, cyklister och gående 

samsas om stadsrummet. Gatan med parkering angränsar i norr till Heden 

och parken vid hotell Liseberg Heden, och i söder till stenstaden. Gatans 

identitet och karaktär präglas av biltrafiken som idag är prioriterad framför 

gång- och cykeltrafik. Gatan utgör också ett viktigt stadsrum med sitt läge 

intill Heden. Gatan är också ett viktigt stråk mellan stadens målpunkter sam-

tidigt som den fyller funktionen som bostadsgata för närmst kringboende.

En mer ingående beskrivning av gatan och dess roll och funktioner samt 

styrkor och svagheter för olika människor beskrivs i framtagen SKA/BKA-

rapport (AL Studio). Genom framtagen kulturmiljöutredning för gatan med 

omgivning (WSP), beskrivs historiska värden och stadsrummets egenskaper, 

och genom PM Landskap för gatan (Norconsult), beskrivs värdet av befintlig 

vegetation och riktlinjer.

Detta material tillsammans med flertalet andra tekniska utredningar utgör 

underlag för detaljplanen och det gestaltningsförslag som arbetats fram 

och som redovisas i denna rapport. 

Strategiska dokument och projektmål
Flera relevanta inriktningar, mål och strategier i stadens strategiska doku-

ment ligger till grund för arbetet med detaljplanen och dess målformulering. 

De sex målen nedan har vidareutvecklats genom processen för SKA/BKA och 

konkretiserats i ett antal åtgärdsförslag som lett fram till alternativstudier 

av gatan och som utmynnat i det gestaltningsförslag som redovisas i detta 

program och prövas i detaljplanen.

Projektets övergripande mål som vidareutvecklats genom processen och beskrivs i 
framtagen SKA/BKA-rapport (numreringen innebär ingen rangordning av målen).

Kulturmiljöutredning, WSP 
respektive SKA/BKA-rapport, 
AL Studio

SKA/BKA med åtgärdsförslag
Åtgärdsförslagen och bakgrunden till förslagen finns att läsa i SKA/BKA-

rapporten. Åtgärdsförslagen har i huvudsak kunnat hanteras i det nya för-

slaget till gatans utformning så som det presenteras här och i detaljplanen. 

Men det är av stor vikt att både åtgärdsförslag, vision och illustrerat förslag 

samt detaljplan ligger till grund för kommande upphandling av utformning, 

projektering och utförande samt vid val av material. 
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Förslag och 
gestaltning

Med förslaget kan 
Engelbrektsgatan utveck-

las från att vara en idag 
ganska rörig gata med stor 

dominans av bilen i stads-
rummet till att bli en gata 

med minskad barriärverkan 
och en balanserad stadsbild 
med större prioritet på fot-

gängare och cyklister.

Disposition�och�innehåll
Ur planbeskrivningen till detaljplanen: Detaljplanen medger uppförande 

av en ny spårväg i berörd del av Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen 

och Skånegatan. Även en ny dubbelriktad cykelbana möjliggörs längs med 

gatans norra sida i syfte att förbättra framkomligheten för cyklister. Den 

nya föreslagna utformningen innebär även förbättrade stråk för de gående 

och mer utrymme för stadsliv på ömse sidor om gatan.

Den befintliga allén som löper längs med gatans norra sida föreslås planteras 

i en ny mer sammanhängande och tätare trädrad några meter förskjutet 

mot norr. Planen möjliggör utbyggnad av ett nytt teknikhus intill den befint-

liga transformatorstationen norr om gatan. Vidare möjliggörs flytt av den 

befintliga återvinningsstationen till ett nytt lättillgängligt läge vid parke-

ringen norr om gatan. Gatan inom planområdet behåller huvudsakligen sin 

nuvarande markanvändning med spår som tillägg, men breddas pga. av de 

nya funktionerna och utformningen. I korsningarna med Södra Vägen och 

Skånegatan kopplas det nya spåret ihop med de befintliga spåren. 

Gatans zoner och delar
Engelbrektsgatan är en viktig gata i staden som bör återfå sina stadskvali-

teter och utvecklas med såväl sociala som trafikala funktioner för att ingå 

i en sammanhållen stadskärna. Många olika åtgärder, såväl övergripande 

som detaljerade krävs och en god samverkan mellan olika åtgärder är av 

största vikt. Förutom att en ny spårvägsförbindelse tillförs gatan, har den 

mest avgörande frågan varit att skissa fram en ny disposition av gatans 

funktioner och rumsliga indelning. Genom tydliga och väl gestaltade zoner 

och delar tätt angränsande till varandra, kan ett sammanhållet och lättläst 

gaturum skapas. Disposition och zoner samt delar i förslaget redovisas  först 

i den övergripande skalan, följt av en beskrivning av gatans olika delar, som 

är av störst betydelse för de värden gatan ska uppfylla efter ombyggnation.

Gestaltning
Gestaltningsprogrammet tar utgångspunkt i Göteborgs stadsmiljöpolicy. 

Skriften ger generella rekommendationer för olika stadsdelar/områden 

och en basnivå för gestaltning avseende färg, golv, ljus, möbler, träd. Målet 

med stadsmiljöpolicyn är att stärka stadens och stadsdelarnas särdrag och 

skapa vackra, funktionella och hållbara miljöer genom bra val av material, 

färg och olika typer av utrustning i de offentliga rummen.
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ILLUSTRATIONSPLAN,�SKALA�1:1500�(A3).

DEL AV YTOR ÄR UTANFÖR PLANOMRÅDET PÅ BEFINTLIGA TRAFIK/PARKERINGSYTOR, MEN HAR ÖVERSIKTLIGT STUDERATS FÖR EN BRA HELHET.
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Sektion�A-A

Sektion�B-B
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Gaturummets 
gestaltning

Engelbrektsgatans 
gestaltning skall vara enkel 

och omsorgsfull med tidlösa 
material och komponenter 
som åldras med värdighet. 

Den tar avstamp i både 
stenstadens kvarter och  i 

Hedens grönt inramade 
öppna rum.



gångzon
-stenmjöl/
flammad 
smågatsten/
(asfalt)sittplats

vegetationsbård med 
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gångkoppling
-flammad smågatsten

spårområde:
-asfalt, granitkantsten+
fris av gatsten

spårområde:
-undersök möjlighet 
till avvikande material-

asfalt asfalt

asfalt asfalt

ramsten 400

ramsten 
försänkt

kanstens
parkering
-gatsten

ramsten 400

smalkronigt 
träd+trädgaller

granit-
kantsten

granit-
kantsten

passage över parkering
-flammad smågatsten

asfalt

fris 2 rader storgatsten

sektion A-A skala 1:150

utsnitt skala 1:150
GATANS GESTALTNING

Föreslagen gestaltning och val av material redovisar en ambition och 
inriktning inför kommande projektering och kan omprövas. Om rådet 
närmast Heden ligger utanför planområdet och har studerats för att 
åstadkomma en bättre helhet.
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Gatans material och utrustning
Golvet
Engelbrektsgatans material utgår från gatans historiska kontext samt policyn 

Stadens golv. Detta innebär granit i kantstöd och markbeläggningar.  Gra-

niten har lång hållbarhet, åldras vackert och kan återanvändas. En bredare 

ramsten accentuerar gatans räta linje och skiljer den tyngre trafiken från 

gång- och cykelzoner. Intill stenstadens kvarter utformas trottoar med 

gångbanehallar och smågatsten. För att säkra tillgänglighet läggs hällarna 

i ett brett fält och flammad smågatsten vid entréer etcetera. Körfält och 

spårområdet föreslås utformas med asfalt. För att bryta ner de breda 

asfaltsytorna föreslås en avskiljande kantsten mellan körfält och spårom-

råde som kan förstärkas med en intilliggande fris av gatsten. Refugerna som 

omger gångkopplingarna kan av samma anledning innehålla ett avvikande 

material, förslagsvis gatsten. Intill Hedens kant föreslås gångytor beläggas 

med stenmjöl, i linje med Hedens närliggande parkytor såsom Södra Allén 

och Exercisparken. 

Sammanvuxen homogen trädrad av lindar

Varierad vegetation
Granit i beläggningar och kanter samt asfalt och 

stenmjöl skapar ett tidlöst och slitstarkt golv

Det gröna
De föreslagna träden spelar en stor roll för gatans karaktär och för att bryta 

ner det breda gaturummet. Träden kompletterar och läker Hedens gröna 

inramning och samspelar med anslutande gators starka trädstrukturer. 

Utöver den trädvegetation som föreslås i gestaltningsprogrammet skall fler 

lägen för träd undersökas. Beakta siktlinjer mot Vasakyrkan mm. 

Befintliga träd i närområdet skall så långt det är möjligt stå kvar och ges 

förutsättningar för fortsatt liv både under byggnation och framöver. De träd 

i planområdet som måste tas ner på grund av en ny utformning av gatan är 

huvudsakligen alléträd som omfattas av biotopskydd och lov måste ansökas 

om hos Länsstyrelsen. Se vidare i PM Landskap

Gatans gröna huvudstomme utgörs av en ny trädrad med lindar. Träden 

sätts med c-c 7-9 meter. Träden skall ges förutsättningar för att med tiden 

växa sig riktigt stora och bli det stadsbyggnadselement som gatan förtjänar. 

Väl tilltagna växtbäddar för träden anordnas, delvis under intilliggande 

gång- och cykelbanezon.  Möjligheten att rena och fördröja dagvatten i 

dessa växtbäddar skall undersökas under projektering. Stadens riktlinjer 

för uppbyggnad och volym efterföljs.

Möjligheten att återanvända träd från platsen ska undersökas, om nya träd 

används�bör�dessa�ha�ett�stamomfång�på�minst�30–35.

Som ett komplement till trädraden föreslås en vegetationsbård i Hedens 

kantzon mellan parkeringen och gång-cykelstråket. Dels för att stärka Hedens 

gröna inramning i en större skala, dels för att skapa vistelsekvaliteter i form 

av varierade, sinnliga upplevelser och rumslighet längs stråket samt avgränsa 

mot parkeringen. Dock skall fri sikt mellan parkeringen och gång-cykelstråket 

uppnås genom ett lägre markskikt med höjd max en meter, samt till två 

meter uppstammade buskar och träd. Vegetationen inom denna yta före-

slås har en friare struktur och ett varierat artutbud av träd och buskar med 

egenskaper i form av blomning, bär, höstfärger, stam. Intill sittplatser kan 

blommande, robusta perenner sättas, i övrigt föreslås tåliga marktäckande 

perenner och lägre buskar i basen. Under projekteringen kan möjligheten 

om planteringarna kan utföras som regnbäddar för fördröjning och rening 

av dagvatten utredas. Även här kan angränsande gång- och cykelbane-zon 

användas för utökade växtbäddar vid behov.

Som ett alternativ till den friare planteringen med hög artdiversitet kan 

en trädrad planteras som tillsammans med huvudträdraden bildar en allé 

längs delar av gatan.

På södra trottoaren sätts enstaka smalkroniga träd för att markera hörn och 

övergångar. Trädens grönska mjukar upp gaturummet och förankrar sittytor 

längs trottoarens flexibla zon.
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Möblerna
De möbler som väljs skall ha ett tidlöst uttryck och följa riktlinjer i Stadens 

möbler.

Leken
Mindre inslag av fantasieggande element som talar till barnen och uppmunt-

rar till lek återfinns någonstans i anslutning till stråket längs Heden, och kan 

utgöras av enklare skulpturer samt en hemlig stig inne i vegetationsbården 

mot parkeringen. Lekinslagen samt lämplig plats studeras vidare under 

projektering. 

Belysningen
Stolpar för spårvägsledning skall samnyttjas för linspänd belysning som 

dessutom förankras i fasad. Det skall undersökas om befintliga äldre stolpar 

kan användas. På stolpar fästes armatur på arm för belysning av gång- och 

cykelstråket på norra sidan. Ljusberäkning och komplement med eventuell 

effektbelysning i form av markstrålkastare eller lägre pollare i vegetations-

bården undersöks vidare.

Exempel på möbler: kortare soffa på Södra trottoaren, trädgaller och cykelpollare 
(Piccolo - Byarum, Urban - Vestre, trädgaller i gjutjärn - Järn i offentlig miljö)

Exempel på soffa i Hedens kantzon (Lessebo - Byarum) 

Hemlig stig i planteringsyta (Kristinebergsparken) 

Fantasidjur (Puckling Per Agélii) 

Äldre stolpe med linspänd belysning på Engelbrektsgatan

Exempel på armatur till  gång-cykelstråk (CitySwan - 
Philips, förekommer i området)
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Gaturummets 
delar

Engelbrektsgatan kan delas 
in i olika områden med olika 

karaktär och funktion. De två 
gångstråken längs gatans 
båda sidor erbjuder olika 

upplevelser.
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Södra�trottoaren
Södra trottoaren ges en traditionell utformning som samspelar med den 

strikta stenstadens fasader och kvarter. Trottoaren har breddats jämfört 

med nuläge för att ge utrymme för stadsliv och återkoppla till hur den 

ursprungligen gestaltades. Längs västra delen finns redan idag levande 

bottenvåningar med restauranger och andra utåtriktade verksamheter. Vid 

en ombyggnad kan möjligheterna för detta förbättras ytterligare. Det är 

viktigt att näringsidkarna ges förutsättningar att hålla igång verksamheterna 

under ombyggnationen.

Närmast fasader inryms en möbleringszon för uteserveringar och andra 

tänkbara behov hos verksamheterna längs gatan. Därintill anordnas en 

gångyta som kan variera i bredd, men utformas minst 2 meter bred. Mellan 

gångytan och östergående körfält finns en flexibel zon för soffor, enstaka 

träd, cykelparkering samt angöring/transporter/parkering. Soffor ställs 

vinkelrätt mot fasad för att ge sikt längs gatans rum i båda riktningar.

I mitten av respektive kvarter finns fickor för transporter, angöring etcetera. 

Dessa förläggs uppe på trottoaren och ramstenen utförs här med fasad 

kant. När fickorna inte nyttjas fungerar de som en breddad gångzon och 

omvänt kan transportfordon i korta perioder nyttja del av gångzonen vid 

behov. Sommartid kan de exempelvis användas för uteservering om t ex 

parkering inte är tillåten juni-augusti och tidsreglering av transporter sker.

Hela trottoaren föreslås utföras i granit med hällar, smågatsten och en bred 

ramsten läng körfältet. För att uppnå tillgänglighet vid passager, entréer 

mm föreslås flammad sten.

utsnitt skala 1:150

sektion skala 1:150

kort
soffa

Exempel på disposition av trottoaren med uteservering närmast fasad

Verksamheter spiller ut och berikar gaturummet I den flexibla zonen finns plats för utökade uteserveringar och enstaka träd

asfalt

träd i trädgaller

hällar

små-
gatsten

små-
gatsten

cykel-p

ramsten 400 fasad

ramsten 400

ficka för
angöring/
transporter

Föreslagen gestalt-
ning och val av 
material redovisar en 
ambition och inrikt-
ning inför kommande 
projektering och kan 
omprövas.

Transporter och angöring 
förläggs uppe på trottoaren 
genom att ramstenen utförs 
med fasad kant. När fickorna 
inte nyttjas fungerar de som en 
breddad gångzon och omvänt 
kan transportfordon tillfälligt 
nyttja mindre del (<0,5 m) av 
den 2 meter breda gångzonen 
vid behov, vilket lämnar kvar en 
fri passage om minst 1,5 meter, 
även om möbleringszonen nyttjas 
för t ex uteserveringar.
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Hedens kantzon
Delområdet intill Heden ligger delvis utanför planområdet och har studerats 

för att uppnå en bättre helhet. Ambitionen är att uppnå en parkkaraktär med 

grön inramning och att ge en småskalig upplevelse för de som färdas längs 

stråket. En bredare vegetationsbård föreslås mellan stråket och parkeringen 

på Heden, och en stadig trädrad mot gatans trafik. I vegetationsbården 

kan mindre sittplatser med enklare lekinslag infogas. Inom bården skulle 

dessutom en hemlig stig av trampstenar och träspänger här och var kunna ge 

barnen en fantasieggande upplevelse. Växtmaterialet föreslås vara varierat 

och valt med tanke på blom, höstfärger och andra sinnesstimulerande 

egenskaper. Högre träd blandas med flerstammiga buskträd och buskar. 

Som bas väljs huvudsakligen lägre marktäckande buskar och perenner för 

extensiv skötsel, i anslutning till sittplatser kan mindre ytor med blommande 

perenner och prydnadsgräs skapa mervärde. Fri sikt mellan parkeringen 

och stråket uppnås genom att den lägre vegetationen är max en meter hög 

och högre vegetation i form av träd och buskar stammas upp till två meter. 

Om möjligt och efter behov kan vegetationsbård utföras som en regnbädd.

Gatans gångkopplingar leds vidare i gångpassager över parkeringen 

som kopplas mot befintliga och framtida målpunkter på Heden. Där 

passagerna löper över körytor markeras de med flammad smågatsten för 

att uppmärksamma bilister på fotgängarna.

Gångzonen kan förses med stenmjöl för att knyta an till gångytor i anslutande 

parkytor på Heden, såsom Gamla Allén och Exercisparken. Stenmjölet 

förmedlar stråkets unika sammanhang, återkopplar historiskt och bryter 

ner skalupplevelsen. När gångzonen breddas ut i platser följer materialet 

med. Ett alternativ till gångstråkets markbeläggning kan vara flammad 

smågatsten, eller någon typ av bundet grus. Cykelstråket beläggs med asfalt 

och en avskiljande fris av storgatsten läggs mellan gång- och cykelzon. Frisen 

föreslås fortsätta över in- och utfarter till parkeringen och där kompletteras 

med två friser i gång- och cykelstråkets ytterkanter. 

Gång- och cykelstråkets gröna inramning, i form av vegetationsbården mot parkeringen 
och trädraden mellan cykelstråk och körytor (Jaktgatan Stockholm resp Nya Allén)

flammad smågatstenmindre buskträd

Sittplats

gångyta cykelbana

fris av storgatsten

stenmjöl/
fllammad 
smågatsten
(asfalt)

asfalt

hemlig stig

vegetationsbård

granitkant 200 mm

sektion skala 1:150

Utsnitt plan skala 1:150

Föreslagen gestaltning och val av material 
redovisar en ambition och inriktning inför 
kommande projektering och kan omprövas.

hemlig stig 
här och var
inom bården
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Hedens kantzon

Mindre lekinslag samt lämplig plats för detta studeras vidare under projektering. 
Exempel på skulptur som inbjuder till lek och fantasi (Hagavågen konstnärer Signe 

Johannessen och Erik Rören)

Exempel på robust underplantering av marktäckande buskar och perenner

Angränsande exempel på stenmjöl/gatsten i gångyta och på platser

Sittplats

exempel
på plats för lek

gångyta cykelbana

fris av storgatsten

asfalt

hemlig stig 
här och var
inom bården

granitkant
200 granit-

kantstöd

smågatsten

cykel-p

träd
underplantering 
yta min 2x2 m

smågatsten 

hårdgjord yta för åtkomst
parkerade bilar

vegetationsbård

utsnitt skala 1:150

sektion skala 1:150 redovisar striktare 
trädrad mellan parkering och g/c-zon

Föreslagen gestaltning och val av material redovisar en ambition och 
inriktning inför kommande projektering.

stenmjöl/
fllammad 
smågatsten
(asfalt)
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Trafikytor�och�gångkopplingar
Gatans övergångar, både passager och övergångsställen, kommer bättre 

länka stenstadens kvarter till Hedens många målpunkter. De bör delvis 

utföras med ett avvikande material förslagsvis flammad smågatsten genom 

spårområde.

För att stärka gatans räta linjespråk läggs en bred ramsten längs vardera 

körfälts ytterkant mot Södra trottoaren respektive trädzonen i norr. Vid 

kantstensparkeringar fortsätter linjen förbi med avfasad eller försänkt sten/

häll. Körytor och spårområde beläggs med asfalt. De breda asfaltsytorna 

bör brytas ner genom en bredare kantsten mellan körfält och spårområde 

som�förstärks�med�en�fris�av�ca�0.5�m�smågatsten.�För�att�ytterligare�skapa�

variation och verka hastighetsdämpande föreslås spårområdet närmast 

passagerna förses med avvikande material, exempelvis gatsten. 

Intill trädzonen infogas kantstensparkering som föreslås beläggas med 

små- eller storgatsten, öster om Sten Sturegatan används asfalt i p-fickor. 

För att säkra åtkomst till parkerade bilar anordnas erforderliga hårdgjorda 

ytor med gatsten i trädzonens bas. Emellan dessa föreslås plantering av 

gräs eller marktäckare. Varje träd bör ha en öppen yta på 2 x 2 meter med 

trädets stam centralt placerat. Eventuellt kan ytan inom trädzonen helt eller 

delvis utgöras av stenmjöl.  Om det är möjligt kan trädens vegetationsbäd-

dar användas för rening och fördröjning av dagvatten.  Ovanstående utreds 

vidare.

asfalt

ramsten 400 
försänkt

ramsten 400 f

flammad smågatsten

asfalt

asfalt

granitkantsten
+ gatstensfris

granitkantsten
+ gatstensfris

asfalt

kantstens-
parkering

undersök mölighet 
till avvikande material

Granit och asfalt
Utsnitt skala 1:150

Sektion skala 1:150

träd
bas:
marktäckare/
gräs eller stenmjöl

 

hårdgjord yta 
för åtkomst
parkerade bilar

Föreslagen gestaltning och val av material redovisar en ambition och 
inriktning inför kommande projektering och kan omprövas.
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Övriga delområden
Gatans östra del
Efter korsningen med Sten Sturegatan skiftar gaturummet karaktär. Här 

kantas gatan av brokigare bebyggelse från olika tidsepoker och angränsar 

inte längre till Hedens öppna rum. För att uppnå en sammanhållen gata 

fortsätter trädraden i obruten linje. Likaså de breda ramstenarna som skiljer 

fotgängare och cyklister från övriga trafikslag. Södra trottoaren utformas 

med samma beläggning som i västra delen och knyter på så vis ihop gatans 

karaktär.

Sektion BB skala 1:150

Gångbanehällar och smågatsten på Södra trottoaren fortsätter 
längs hela sträckan och knyter ihop från väst till öst

Korsningar
I korsningen mot Södra vägen krävs anpassningar i höjdsättningen. Hörn-

huset sydöst om korsningen Södra Vägen – Engelbrektsgatan ligger lågt i 

relation till gatan och sannolikt kommer en större nivåskillnad behöva tas 

upp med stödmur. Stödmuren utförs i flammad granit och ett eventuellt 

räcke skall utformas med tanke på sitt sammanhang. Den lilla platsen 

mellan gatukorsningen och gatuköket gestaltas med tanke på att cyklister 

och fotgängare på väg i olika riktningar ska dela på ytan.

Gestaltningen av korsningen Engelbrektsgatan – Skånegatan kräver mycket 

anpassning till intilliggande miljöer både gestaltningsmässigt och med höjd-

sättning för att koppla det nya till det befintliga med ett sömlöst uttryck. 

Det bör utredas om fler nya träd kan planteras för att bryta ner det stora 

hårdgjorda trafikrummet. Befintliga träd skall tas hänsyn till, se PM landskap.



ENGELBREKTSGATAN IDAG, SETT FRÅN SYDVÄST FÖRSLAG TILL NY UTFORMNING
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Denna rapport redovisar resultatet av utförd social konsekvensanalys och barnkon-

sekvensanalys i detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan. Rapporten redovisar mål-

formuleringen med projektet, inventering och nulägesbeskrivning av planområdet, 

åtgärdsförslag samt konsekvenser av framtaget förslag till utformning av Engelbrekts-

gatan som prövas i detaljplan.       

Arbetet har genomförts i samarbete mellan Göteborgs Stads stadsbyggnadskontor och 

AL Studio med underkonsult, som upphandlats för uppdraget och som sammanställt 

denna rapport. I arbetet har detaljplanens projektgrupp deltagit och stöttats vid behov 

av stadens övriga berörda förvaltningar och bolag. Bildmaterial, kartor och kollage är 

gjorda av AL Studio om inget annat anges. 
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Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan

Bakgrund
Spårvägsnätet i centrala Göteborg är störningskänsligt och saknar 

flexibilitet i många relationer vilket försvårar vid planerade och 

oplanerade trafikomläggningar. Vid genomförandet av flera kom-

mande centrala projekt i Göteborg Stad, behöver spårvagnstrafiken 

ledas om. För att möjliggöra detta föreslås att spårväg byggs ut 

i Engelbrektsgatan mellan Skånegatan och Södra Vägen. Utmed 

gatan föreslås även att en ny cykelbana byggs.

Engelbrektsgatan sträcker sig mellan stadsdelarna Lorensberg och 

Heden. Planområdet för den nya spårvägen berör den del av Engel-

brektsgatan som är lokaliserad mellan Södra Vägen och Skånegatan. 

Gatan angränsar till Heden i norr och stenstaden i söder. Den nya 

spårvägen och dess planområde har potential att påverka och influ-

era utformning av Heden i söder. Dock är gränsdragningen snäv 

där planområdet endast inkluderar de funktionella mått som krävs 

för att skapa ett lättillgängligt, orienterbart och tryggt stadsrum. 

Syfte med detaljplanen
Detaljplanearbetet leds av stadsbyggnadskontoret men även 

många av stadens förvaltningar och bolag medverkar. Syftet med 

planen är att möjliggöra byggnation av en spårvägslänk samt cykel-

bana i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan och 

säkerställa stadsbyggnadskvaliteter och kulturhistoriska värden. 

Spårvägsförbindelsen bidrar till att spårvägsnätet i centrala Göte-

borg blir mer robust och skapar därmed större möjligheter att leda 

om spårvagnstrafik vid genomförandet av flera framtida projekt 

i centrala Göteborg, bland annat renovering av kanalmurarna.

[SKA/BKA]
Som ett led i arbetet med detaljplanen har en social konse-

kvensanalys och barnkonsekvensanalys genomförts. Syftet med 

analysen har varit att fördjupa kunskapen om utredningsområdet 

utifrån sociala perspektiv och barnperspektiv och inarbeta dessa 

i planförslaget samt konsekvensbeskriva förslaget inför samråd. 

Engelbrektsgatan i staden 
Göteborgs Stad har som målsättning att innerstaden ska karaktä-

riseras av en hög täthet och ett blandat innehåll där funktioner 

såsom exempelvis evenemang, utbildning, kultur och bostäder 

ska inrymmas. Kollektivtrafik, cyklister och gående ska prioriteras 

i en stad där de kulturhistoriska värdena ska värnas och bejakas 

vid nybyggnation. Utformningen av ny arkitektur ska avvägas mot 

karaktären i den traditionella bebyggelsen. 

Spårvägen i Engelbrektsgatan kommer bli en viktig länk, inte bara 

för kollektivtrafiken, men även för möjligheten att ta vara på och 

utveckla dessa värden i planeringen av staden. Nya kvaliteter kan 

samtidigt tillföras med utgångspunkt i platsens och gatans roll samt 

identitet och kulturhistoriska värden. Här önskar man att skapa 

ett lättillgängligt, orienterbart och tryggt stadsrum där gående, 

cyklister och stadsliv prioriteras. Stråk, siktlinjer, kopplingar och 

samband i Engelbrektsgatan med omgivningen behöver därför 

förstärks och förtydligas.

Målsättningen är att detaljplanen går ut på samråd under vintern 

2020, granskning sommaren 2021 och antas våren 2022. När 

planen har vunnit laga kraft kan byggnation av spårvägslänken 

starta i början på 2023. Vy över Engelbrektsgatan mot Södra Vägen i väst, bild från Göteborgs Stad.
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ullevi

scandinavium

trädgårdsföreningen

gamla 
ullevi

korsvägen

domkyrkan

vasaparken

liseberg

svenska 
mässan

heden

Engelbrektsg
atan

Engelbrektsg
atan

Nya sträckningen av spårvägen i Engelbrektsgatan i relation till övriga spårvagnsnätet.

Skånegatan

Södra Vägen
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Målformulering för detaljplanen

Underlag till projektets mål
Flera relevanta inriktningar, mål och strategier i stadens strategiska 

dokument ligger till grund för arbetet med detaljplanen och dess 

målformulering. De sex målen till vänster på sidan, har vidareut-

vecklats genom processen för SKA/BKA och konkretiserats i ett 

antal åtgärdsförslag, som beskrivs på sida 46. Nedanför följer ett 

urval av de mest väsentliga strategiska dokument som projektgrup-

pen vägt samman till projektets mål. 

 »  Översiktsplan för Göteborg (KF 2009)

 »  Trafikstrategi för en nära storstad (TN 2014)

 »  Göteborgs Stads parkeringspolicy (KF 2009)

 »  Grönstrategi för en tät och grön stad (PoNN 2014)

 »  Målbild Koll2035 - Kollektivtrafikprogram för stomnätet i   
Göteborg, Mölndal och Partille (KF 2018).

Stadsrummets befintliga 
kvaliteter stärks 

och nya tillskapas 
med utgångspunkt i 

stadsmiljöns kontinuitet 
och kulturhistoriska 

värden.

Ett lättillgängligt, 
orienterbart och tryggt 

stadsrum där gående, 
cyklister och stadsliv 

prioriteras.

Stråk, siktlinjer, 
kopplingar och samband 

i Engelbrektsgatan och 
mot omgivningen stärks 

och förtydligas.

En pålitlig, robust 
och kapacitetsstark 

kollektivtrafik integreras 
i stadsrummet.

Bilens och 
godstransporternas 

tillgänglighet och 
framkomlighet säkras 

på stadsrummets villkor.

Trädalléerna stärks 
för att bibehålla 

ekosystemtjänster och 
historisk kontinuitet.

1 2 3

4 5 6
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Matrisen för BKA, ett verktyg utvecklat av Göteborgs Stad.

Arbetet med sociala perspektiv och barnperspektiv

Dialog som metod för kunskap
För att skapa god kännedom om ett område är det viktigt att 

inhämta kunskap genom platsbesök, styrande dokument och 

underlag, men därutöver att skapa en fördjupad uppfattning om 

lokala förutsättningar via dialog. Genom att lyfta sociala aspekter 

genom dialog tidigt i en planprocess har olika intressenter möj-

lighet att påverka utformningen av, i det här fallet gatan, såsom 

placering och tillgången på gång- och cykelstråk, höjd på byggnader, 

placering av träd och mängd av grönområden. 

[SKA/BKA] som process
För att belysa sociala processer i samhällsplaneringen har Göte-

borgs Stad utvecklat analysverktygen och processerna Social kon-

sekvensanalys [SKA] och Barnkonsekvensanalys [BKA]. De bidrar 

till att skapa en strukturerad tankeprocess som belyser olika skalor, 

från närmiljö till region, med målet att skapa en sammanhållen och 

kontinuerlig stadsplanering. SKA/BKA innehåller en matris som 

hjälper i att sortera tankar och idéer utifrån olika sociala teman och 

skalor. Matrisen för SKA och BKA är i grunden lika i sin utformning, 

men BKA innehåller ett extra tema som belyser säkerhet och hälsa 

för barn. Barn är alla människor upp till åldern 18 år. 

Genomförandeprocessen för SKA/BKA är uppdelad i olika steg, som 

inleds med en inventeringsfas som inkluderar både befintligt kun-

skapsunderlag och inhämtning av lokal kunskap. Därefter arbetas 

en nulägesbeskrivning fram av området. Följt av åtgärdsförslag och 

till sist analys av påföljande konsekvenser.  

Syftet med [SKA/BKA] i Engelbrektsgatan
Syftet med att utföra en SKA/BKA i och med detaljplanen för den 

nya spårvägen i Engelbrektsgatan är att bidra till socialt hållbara 

miljöer i mötet med den nya spårvägen längs denna del av Engel-

brektsgatan, Heden och staden. Hur stadsrummet utformas påver-

kar både användare, användning och upplevelsen av den fysiska 

miljön. Målet är att människor ska trivas och utvecklas i närmiljön, 

i stadsdelen såväl som i regionen. För Engelbrektsgatan handlar det 

till stor del om att skapa ett stadsrum med väl fungerande resemil-

jöer såväl som attraktiva och levande vardagsmiljöer. Människor 

ska kunna förflytta sig smidigt i staden men även kunna vistas i en 

trygg miljö längs med denna del av Engelbrektsgatan.    

Arbete med SKA/BKA för Engelbrektsgatan kommer dels att 

användas som underlag för utformning av stadsrummet och den 

nya spårvägen, men den syftar också till att pröva det framtagna 

planförslagets lämplighet.

Sammanhållen stad

Samspel
lek och lärande

Vardagsliv

Identitet 

Hälsa och säkerhet 

BYGGNAD & PLATS NÄRMILJÖ STADSDEL STAD REGION

Metod för [SKA/BKA] i Engelbrektsgatan
Genomförandet av SKA/BKA har inletts med en inventering för att 

analysera nuläge, behov och risker för området. Inventeringen av 

denna del av Engelbrektsgatan består dels av inhämtad kunskap ur 

befintligt kunskapsunderlag framtagna av Göteborgs Stad, innan 

eller i samband med projektet, dels av dialoger utförda med stöd 

av matrisen i SKA/BKA-verktyget.

Analysarbetet har löpande gett insikt till bearbetningen av utform-

ningsförslaget för denna del av Engelbrektsgatan och dess gestalt-



7Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys [SKA/BKA] i samband med Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan 

ningsförslag. Gestaltningsförslaget och en vision för stadsrummet 

har vidare beskrivits i ett gestaltningsprogram som har tagits fram 

parallellt med arbete av SKA/BKA.  

Dialoger och workshops

Genomförd inventering och kunskapsunderlag som ligger till 

grund för rapportens nulägesbeskrivning har erhållits med hjälp 

av olika metoder.

 Inledningsvis hölls ett startmöte april 2020 med Göteborgs Stad, 

AL Studio och övriga medaktörer. Här presenterades platsens 

historia och förutsättningar utifrån existerande kunskapsunderlag. 

Startmötet följdes av ett platsbesök lett av Göteborgs Stad i maj 

2020. 

Vidare hölls dialoger med förvaltningar inom Göteborgs Stad, 

boende och verksamma samt förskola med stöd av matrisen i 

verktyget SKA/BKA. Under samtliga dialogtillfällen fick de med-

verkande tillfälle att dela med sig av sina kunskaper om området 

samt resonera om platsens framtida utveckling. 

För att vidare komplettera genomfördes en webbenkät sommaren 

2020 där allmänheten fick svara på frågor och lämna synpunkter. 

Utöver dialogerna har flertalet arbetsmöten och workshops 

genomförts mellan AL Studio, projektledare på Göteborgs Stad 

och andra involverade medaktörer i planarbetet. Dessa möten har 

både varit för att inhämta kunskap och för att diskutera denna del 

av Engelbrektsgatans möjliga framtida utformning. 

Tidigare framtaget material såsom Stadslivsanalysen för centrala 

Göteborg (2012) och Lokalt Utvecklingsprogram för Centrum 

2020–2022 (2019) har skapat ett gediget underlag för kunskap 

om området. Vidare har projektbaserade kompletterande doku-

ment så som Genomförandestudie och trafikförslag (200220) 

samt Kulturmiljöutredning Engelbrektsgatan (2020) bidragit med 

värdefull kunskap.   

Rapporten är en del av den interaktiva process som har skett löpande under projektets gång där arbetet 
med SKA/BKA har fått ge kunskap till gestaltningsprogrammet.  

Avgränsning och läshänvisning
Rapporten behandlar i första hand frågor som kan omhändertas 

inom arbetet med detaljplaneringen med fokus på sociala aspekter 

och barnperspektivet. Vissa av de slutsatser som dras i rapporten 

faller dock utanför detaljplanens ramar, det kan handla om frågor 

som inte regleras i detaljplan eller som hamnar utanför planområ-

dets geografiska gränser. Dessa frågor är alltjämt viktiga att belysa 

för att de ska kunna tas omhand i andra projekt eller i ett senare 

skede i planeringsprocessen.

PLATSBESÖK[SKA/BKA]

GESTALTNINGSFÖRSLAG
GESTALTNINGS-
PROGRAM

DIALOG & 
WEBBENKÄT

STARTMÖTE INSAMLANDE 
AV KUNSKAP

Stadens styrdokument, 
övriga relevanta doku-

ment och projektrelate-
rade utredningar.

Göteborgs Stad, AL Studio 
och berörda medaktörer.

SLUTGILTIG RAPPORT 
[SKA/BKA]

GESTALTNINGSPROGRAM

ANALYS AV 
MATERIAL

SLUTSATSER 
FRÅN MATERIALGöteborgs Stad 

och AL Studio. 

inventering nulägesbeskrivningarbetsprocess ska/bka konsekvenseråtgärder

Förvaltningar, Boende & 
verksamma och förskola.
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Tidigare kunskapsunderlag

Övergripande dokument
Som en av grunderna för inventeringen inför detaljplanen för 

spårväg i Engelbrektsgatan ligger det befintliga kunskapsunderla-

get. Det består av styrande dokument som i sin tur har fått forma 

mål för projektet. Ytterligare underlag består av utredningar som 

tagits fram av Göteborgs Stad, antingen i samband med plane-

ringen spårväg i Engelbrektsgatan, eller i annat syfte. Material 

såsom Stadslivsanalysen för centrala Göteborg (2012) och Lokalt 

utvecklingsprogram för centrum (2019) har i projektet bidragit med 

en betydande kunskap och är sammanfattade på två följande sidor. 

Även den projektrelaterade utredningen för kulturmiljön har haft 

stor påverkan på hur förslaget har utformats och sammanfattas 

även det på nästkommande sidor. 

Lokalt utvecklingsprogram för 
centrum 

I det lokala utvecklingsprogrammet har stadsdelsnämnden 
beskrivit och analyserat dagens förutsättningar i stadsdelen 
Centrum utifrån en rad aspekter och teman. Sammanfat-
tande inriktningar och åtgärdsförslag ger stadsdelens syn 
på vad som behöver utvecklas i Centrums fysiska miljö för 
att erbjuda goda livsvillkor för alla. Programmet är antaget 
av Stadsdelsnämnd Centrum december 2019. Nedanstående 
punkter sammanfattar de delar som berör Engelbrektsgatan 
och projekteringen för spårvägen. 

Målsättning för stadsdelen
 » Möjliggöra integration, jämlikhet och hälsa genom den 

fysiska miljön så att människor ska kunna vistas obehindrat 
i stadsrummet. 

 » Skapa god tillgång till grundläggande samhällsservice, 
fritid, kultur och friluftsliv för att stärka jämlikhet och hälsa.

 » Bevara och utveckla arenor för möten, samspel och akti-
viteter dygnet runt. 

 » Skapa möjligheter till mer privata miljöer för de boende 
i stadsdelen. 

 » Skapa grönområden som bidrar till att öka tilliten mellan 
människor och stärka känslan av samhörighet. 

 » Skapa miljöer som bjuder in till lek och viktiga arenor för 
barns sociala, emotionella och motoriska utveckling. 

 »  Möjl iggöra för ett blandat boende som motverkar 
segregation. 

Här bor
 » I stadens näst största stadsdel bor 63 000 invånare.

 » Jämfört med övriga stadsdelar har Centrum lägst andel barn och 
unga, men betydligt högre andel 19 – 29 åringar. 

 » I Heden, Inom Vallgraven, Vasastaden och Lorensberg bor istället 
en högre andel vuxna mellan 40 år och 70 år.

 » Andelen utrikes födda är lägre än Göteborgsgenomsnittet.

 » Befolkningen i centrum har generellt goda socioekonomiska 
förutsättningar. 

 » Centrum har den högsta andelen högskoleutbildade i staden.  
Nästan hälften av den vuxna befolkningen har en eftergymnasial 
utbildning som är tre år eller längre.

 » Inkomsterna i stadsdelen är generellt högre än i staden, även 
om de inte tillhör stadens högsta. 

 » Stadsdelen centrum har stadens minsta hushåll och många 
ensamboende.

 » Befolkningstätheten är störst i Vasastaden, men vissa mindre 
avgränsade områden i framförallt Heden präglas också av 
större andel boende.

Trygghet och tillgänglighet
 » Oro för brottslighet i samhället är liten i stadsdelen jämfört 

med Göteborg i stort.

 » Majoriteten av unga boende i Centrum känner sig trygga i skolan 
och på sin fritid.

 » Stadsdelen Centrum erbjuder närhet till och utbud av funktioner 
och aktiviteter, men den intensiva innerstadsmiljön kan ibland 
också upplevas som stökig och otillgänglig.
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Identitet
 » Delar av Göteborgs innerstad utgör riksintresse för kulturmiljö-

vård då den präglas av stadens äldre karaktär och har synliga 
exempel på stadsplanering från olika tidsepoker.

 » Miljöerna av stor kulturhistorisk betydelse och ger Norra 
Centrum en tydlig identitet som det ursprungliga stadsområdet. 

 » Stora delar av stadsdelen är bebyggt under perioder då idealet 
var att bygga blandstad, med bostäder, handel och arbetsplatser 
i samma kvarter. Det är något som idag uppskattas av många 
boende och gör Centrum till en attraktiv stadsdel att bo i.

Besöksnäring och verksamheter
 » Norra Centrum är även en samlingsplats för stora delar av 

stadens besöksnäring. 

 » De stora arenorna lockar regelbundet, men vid fåtal tillfällen, 
stora folkmängder till området vilket skapar utmaning för den 
omgivande boendemiljön.

 » Rekreationsanläggningarna som biografen Filmstaden Berga-
kungen utgör till större del vardagslivet och för människor i 
området.

 » Möjligheten till aktiva bottenvåningar där verksamheter kan 
bedrivas är ofta positivt för ett område och upplevelsen av 
trygghet. 

Barn och unga
 » I stadsrummet behövs kontinuitet, sammanhängande stråk 

och bebyggelse för att säkra barns självständiga rörelsefrihet.

 » En varierande terräng och vegetation, kombination av olika typer 
av platser, material som inbjuder till samskapande, sol- och bul-
lerskydd samt olika former av grönska är exempel på innehåll i 
en god och stimulerande lekmiljö.

 » Unga som samlas på en plats kan skapa konflikter. Det ställer 
krav på trygghets- och säkerhetsarbetet för skolorna, och skapar 
utmaningar i att engagera ungdomarna i aktivitet som kan 
ersätta brottsrelaterad verksamhet.

 » Förenings- och idrottslivet i stadsdelen är viktiga förebyggande 
och främjande arenor för unga men även hela befolkningen. 

 » Trots medelgod tillgångs till anläggningar sett till befolknings-
storleken är det högt bokningstryck då en central placering är 
attraktiv för många av stadens föreningar. Många av arenorna 
är huvudsakligen inte till för breddidrott utan för elitidrottens 
behov vilket ytterligare begränsar för föreningarna. Detta 
medför också problem för skolorna i stadsdelen.

Grönytor och parkområden
 » Delar av exercisheden har uppskattade ytor för spontanidrott, 

men fler efterfrågas för att täcka befolkningens behov.

 » Flera skolor och förskolor i Norra Centrum saknar helt eller delvis 
egna skolgårdar och använder istället stadens offentliga rum för 
utomhusvistelse. De flesta stora parkområden i Norra Centrum 
används av förskolor och skolor. 

 » Heden är ett bra exempel på en yta som främjar fysisk aktivitet 
och som kan utvecklas ytterligare med hjälp av utbud som passar 
fler målgrupper, mer gröna inslag liksom fler platser med möjlig-
het till spontananvändning. 

Trafikmiljön
 » Arbete för att minska exponeringen av buller och luftföroreningar 

är särskilt angelägna i de centrala delarna av staden.

 » De kompensatoriska miljöerna som kan fungera för vila, särskilt 
för barn, behöver skyddas och bevaras. De områden som idag 
är relativt skyddade från buller behöver fredas i utvecklingen 
och förtätningen av stadsdelen. Det bör vara prioriterat att 
säkerställa god ljudmiljö i de områden som har potential att 
fungera som oaser.

 » Längs Engelbrektsgatan saknas en cykelbana. Som cyklist 
färdas du här i relativt snabb och tät biltrafik. Genom att skapa 
ett cykelstråk i Engelbrektsgatan skapas ett alternativ till den 
ofta högtrafikerade Vasagatan. Här finns även en möjlighet 
att koppla ihop cykelnätet genom att anlägga cykelbana i 
Doktor Allards Gata, Doktor Forselius Gata, Engelbrektsgatan, 
Södra och Norra Hamngatan samt mellan Åkareplatsen och 
Drottningtorget.

Stadsdelsnämnd Centrum 

Lokalt  
utvecklingsprogram 
för Centrum
2020 – 2022

goteborg.se

Lokalt utvecklingsprogram för Centrum 2020–2022 (2019).
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Stadslivet i centrala göteborg

Inom Göteborgs Stad har man 2012 tagit fram en studie av 
stadslivet för de centrala delarna. Syftet med stadslivsanalysen 
är att kartlägga hur staden används, upplevs och hur olika för-
utsättningar skapas av den byggda miljön. Genom ökad kunskap 
om stadsrummets betydelse för stadsliv ökar möjligheten till att 
uppfylla målen om ett mer varierat och rikt stadsliv i centrala 
Göteborg. 

Stadslivskvaliteter
 » De bildominerande gatorna i staden upplevs som barriärer. 

 » Enligt stadslivsanlysens mätning av gångflöden passerar mellan 
300–400 personer denna del av Engelbrektsgatan per timme, 
samma antal som för norra sidan av Heden och Gamla Allén. 

 »  Stadslivsanalysens cykelflöde visar att längs denna del av Engel-
brektsgatan passerar 2–100 cyklister per timme under rusning. 
Fler cyklister väljer hellre att cykla längs Gamla Allén eller på 
norra sidan av fotbollsplanerna på Heden.  

 » Under 2012 uppskattades Heden ha 4–8 antal rekreationsvärden 
i anslutningen mellan Engelbrektsgatan miljön på Heden. Längre 
in på Heden uppskattades det vara 0–4 antal rekreationsvärden. 
Med rekreationsvärden menas både möjlighet till vila och akti-
vitet där högsta spannet i undersökningen låg på 8–12. Platser 
med höga rekreationsvärden tenderar att vara omtyckta och 
används av många olika grupper i samhället.

 » Antalet rekreationsvärden tenderar att öka med platsens storlek. 
Undantaget är begravningsplatser och de mer renodlade idrotts-
ytorna vid exempelvis Heden. Även om dessa rekreationsytor 
fyller en mycket viktig funktion för evenemangsstaden, visar 
stadens kartläggning av rekreationsvärden att de, trots den stora 
ytan, har ytterst få rekreationsvärden till vardags. 

 » Generellt sammanfattar analysen att kännetecknande för många 
av de mindre populära platserna är att de är bildominerade, att 
de är lite bebyggda och relativt oanvända givet det centrala 
läget. Heden förefaller vara en plats som göteborgarna dock i 
synnerhet ser en stor utvecklingspotential i.

Platsförutsättningar
 » Tillgängligheten för denna del av Engelbrektsgatan bedöms i 

analysen vara mycket god, speciellt den trottoar som ligger i 
söder längs med gatan. Angränsande gångbanor på Hedens 
område ligger strax ovan bedömningskriteriet ”måttlig tillgäng-
lig gata”. I denna analys kan man även se att korsande gator likt 
Skånegatan och Södra Vägen är gator som bedöms vara mycket 
goda i frågan om tillgänglighet.  

 » I analysen för gaturummets prioritering av trafikanter beskrivs 
denna del av Engelbrektsgatan som ett integrerat transportrum 
där bilar är prioriterade. Även Skånegatan och Södra Vägen 
bedöms vara av samma karaktär. Intilliggande tvärgående lokal-
gator Wadmansgatan och Hedåsgatan bedöms vara mjuktrafik-
rum där samspel mellan trafikanter finns, vilket är att föredra 
enligt analysen. Tillräckligt utrymme för gående, cyklister och 
de som uppehåller sig är en mycket viktig förutsättning för 
stadsliv. Där fordonstrafiken dominerar gaturummet uppstår 
färre vistelsevärden.

 » Enligt analysen är Engelbrektsgatan i sin fulla sträckning domine-
rade av bilarna där bilisterna är fler än gående och cyklister. Även 
körbanans bredd är större än trottoar och cykelbana. Fordon får 
fysiskt mer plats i gaturummet längs Engelbrektsgatan. 

 » Tvärgående gator till Engelbrektsgatan så som Södra Vägen 
och Skånegatan bedöms innehålla cykelbanor av god standard. 
Denna del av Engelbrektsgatan och detaljplanen som angränsar 
till Heden beskrivs som ett gent cykelstråk i staden, dock där 
ingen cykelbana återfinns.

 » Tillgång till handel bedöms vara i ett lägre spektrum enligt 
analysen. 

 » Antalet kollektivresenärer längs med denna del av Engelbrekts-
gatan återfinns ej enligt analysen. I närliggande område är 
det Skånegatan med hållplats den största knutpunkten för 
kollektivresenärer, ca 10 000–20 000 under ett medeldygn. 
Även Södra Vägen innehar 10 000–20 000 resenärer men där 
bedöms hållplatsen vara mindre frekvent använd, ca 1000–5000 
resenärer. Största närmaste knutpunkt för kollektivtrafiken är 
Korsvägen med 30 000–40 000 medresenärer. Den tvärgående 
Sten Sturegatan bildar ett mindre stråk för kollektivtrafik och 
innehar en mindre hållplats, ca 1000–5000 medresenärer. 

 » I stadslivsanalysen framgår det tydligt hur de bildominerade 
gatorna skärmar av stadens parker från omgivande bebyggelse. 
För barnens tillgänglighet i staden utgör också biltrafiken det 
största problemet.

 »  I centrala Göteborg finns få gatumiljöer som är helt trafiksäkra 
för barn och som dessutom leder fram till grönområden och 
skolor. 

 » Inför framtida stadsutveckling beskriver rapporten att minska 
biltrafiken förefaller vara en av de viktigaste åtgärderna för att 
öka stadslivskvaliteterna i centrala Göteborg. 
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 » Byggnaderna som utgör denna del av Engelbrektsgatan för 
detaljplanen i området bedöms inneha en täthet på 6000–9000 
personer där tätheten mäts i antal boende och arbetande 
inom 500 meters gångavstånd via gatunätet. Detta kan ge en 
hänvisning till hur området ser ut på dagarna när både boende 
och verksamma använder området. Mäts dock området med 
samma premisser men endast boende bedöms området inneha 
1000–3000 personer i denna del av Engelbrektsgatan. I rappor-
ten anges det att om dessa två siffror skiljer sig mycket betyder 
det att platser förändrar sin karaktär mellan dag, kväll och natt 
vilket ger förutsättningar för stora variationer i stadslivet. Detta 
kan ge upphov till otrygghet då människor inte frekventerar 
stadsrummet kvälls- och nattetid. 

Stadslivet i centrala Göteborg
Upplevelsen, användningen och förutsättningarna

Oktober 2012

- ett planeringsunderlag

 

Kulturmiljöunderlag

Området ligger till större del inom riksintresse för kultur-
miljövården, Stadens bevarandeprogram 1999 och Moderna 
Göteborg. Därmed har Stadsbyggnadskontoret identifierat 
behovet att utreda förutsättningarna avseende kulturmiljön. 
Målet är att den befintliga kulturmiljöns dokument- och upp-
levelsevärden ska värnas och användas som resurs.

 » Idag upplevs Engelbrektsgatans sträckning mellan Södra 
Vägen och Skånegatan till viss del som splittrad och med tre 
skilda karaktärer - ett modernt, storskaligt stadsrum med mer 
trafikanpassad karaktär, ett historiskt stadsrum med större 
del rumslighet och grönska, och ett mer plottrigt och osam-
manhängande stadsrum. 

 » Utredningsområdet har en brokig karaktär. Det ligger i 
gränslandet mellan flera bebyggelsekaraktärer och rymmer 
många skikt av kulturhistoriska berättelser och stor del vär-
debärande egenskaper.

 »  Stadsrummet präglat av Exercishedens öppna fält, där de 
långa siktlinjerna och rymden begränsas av Engelbrektsga-
tans fasader och omgärdande grönska med alléer och parker. 

 » Stadsrummet präglas av stenstadens möte med Södra Vägen 
och Gamla allén.

 » En utmaning i kommande gestaltning blir att binda samman 
och stärka upplevelsen av ett och samma stadsrum.

 » Stadsrummet präglas av den moderna stadens/evenemangs-
stråkets möte med den öppna Heden och Sten Sturegatans 
allé.

Möjligheter till att binda samman stadsrummet
 »  Området binds samman genom gemensam markbeläggning 

på trottoarer samt ett gemensamt grepp med ledningsstol-
par, belysningsarmaturer och parkmöblering. 

 » En bredare trottoar, likt den som fanns här fram till 1960-
talet, återskapas intill stenstadsfasaderna mellan Södra 
Vägen och Sten Sturegatan. Denna ansluter även till trot-
toaren längs Södra Vägens östra sida. Förslagsvis tas även 
kantstensparkeringen bort längs denna sida av gatan.

 » Genom tätare placerade och större lindar längs gatusträck-
ningen skulle stadsrummets forna rumslighet återskapas och 
Heden skulle återfå sin sammanhållna trädkant åt alla sidor. 
Trädraden kan flyttas några meter åt norr vid behov, så länge 
den är placerad längs det som uppfattas som Hedens avslut. 
Det är alltså viktigt att området norr om Heden fortsätt-
ningsvis upplevs som öppet stadsrum/fält. Alla eventuella 
tillkommande körfält behöver förläggas söder om trädraden 
för att detta karaktärsdrag ska kvarstå och stadsrummet 
inte ska upplevas ännu mer splittrat.

 » Att minimera ökad bredd för körfältet i så stor utsträck-
ning som möjligt vore positivt då gatans smalare karaktär 
i jämförelse med exempelvis Södra Vägen är ett viktigt 
karaktärsdrag. Detta skulle kunna åstadkommas genom ett 
gemensamt körfält för bil och spårvagn.

 » Det vore även positivt om ytterligare barriärer kunde und-
vikas ute i själva gatan, såsom staket intill spårområdet. 
Spåret behöver passas in i omgivande markbeläggning för 
att minimera förändrad karaktär. Gräs eller grus mellan 
spåren är därmed olämpligt här. Om det föreslås som en 
bullerreducerande åtgärd behöver dock frågan vägas mot 
vilka andra bullerreducerande åtgärder som föreslås, och 
deras påverkan på kulturvärdena.

Stadslivsanalys i centrala Göteborg (2012).
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Platsbesök med Göteborgs stads förvaltningar

Upplägg
I maj 2020 genomfördes ett platsbesök med AL Studio och Göte-

borgs Stads förvaltningar. Platsbesöket bestod av en vandring 

längs den del av Engelbrektsgatan där den nya spårvägen kommer 

att dras. Projektledare från Göteborgs Stad gav en presentation 

av platsen och berättade om olika förutsättningar, såsom aktuell 

genomförandestudie som tagits fram inför uppdraget, underlag likt 

kulturmiljö och dagvattenutredning. Projektets mål redogjordes 

för samt knäckfrågor gällande trafik och framkomlighet, parkering, 

bullernivåer, utformning, träd och alléer samt dagvatten och skyfall. 

Vandringen påbörjades vid korsningen Engelbrektsgatan/Skånega-

tan och avslutades vid korsningen Engelbrektsgatan/Södra Vägen.  

Sammanfattning
Under besöket diskuterades huvudsakligen de befintliga trädens 

placering, dels utifrån karaktär, nuvarande status och kvalitet och 

hur de kan komma att påverkas av olika alternativ till utformningen 

av gatan. Även parkeringsplatsen vid norra sidan om Engelbrektsga-

tan och dess effekter på resten av stadsrummet diskuterades och 

hur den i samband med ny spårväg kan skapa ett välfungerande 

stadsrum. Det tydliggjordes att detaljplanen endast kommer 

omfatta gaturummet för Engelbrektsgatan, men att den i sin tur 

kommer att beröra sin närmsta omgivning så som kopplingen 

mellan gatan och Heden.       

Bilder från platsbesöket längs Engelbrektsgatan. 
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Digital workshop med Göteborgs stads 
förvaltningar och bolag
Upplägg
Workshopen genomfördes digitalt i maj 2020. Under workshopen 

medverkade totalt 25 deltagare från Göteborgs Stad, Liseberg, 

Västtrafik och AL Studio med underkonsult. De berörda förvalt-

ningar och bolag som ej kunde närvara har i efterhand fått ta del 

av materialet och givits möjligheten till att lämna sina synpunk-

ter. Under workshoptillfället fick deltagarna en presentation av 

detaljplanens tilltänkta område och en redogörelse av syftet och 

projektets mål samt verktyget SKA/BKA och hur det skulle användas 

för workshopen. 

Deltagarna fick möjlighet att i mindre grupper diskutera olika 

teman relaterade till sociala aspekter utifrån SKA/BKA i relation till 

denna del av Engelbrektsgatans utbyggnad av spårväg. Deltagarna 

delades in i fyra grupper och tilldelades två utvalda teman från 

SKA/BKA-matrisen med tillhörande förformulerade frågor. Varje 

deltagare fick individuellt tänka på frågorna innan en diskussion 

inom gruppen genomfördes. Efter genomförda gruppdiskussioner 

presenterades samtliga gruppers tankar och idéer inför samtliga 

deltagare.   

Deltagarna ombads lyfta barnperspektivet i samtliga teman, men 

även andra perspektiv som exempelvis motionärer, hundägare och 

HBTQ. Under workshoptillfället fick deltagarna möjlighet att dela 

med sig av sina kunskaper om Engelbrektsgatan och planområdet 

samt resonera kring brister och behov.

Resultatet av workshopen utgör en viktig stomme och kunskaps-

underlag för nulägesbeskrivningen av de fem sociala aspekterna.

Sammanfattning enligt 5 teman
Sammanhållen stad
Under mötet lyftes det att denna del av Engelbrektsgatan och dess 

närmiljö upplevs som integrerad i staden i stort, men avskuren i 

sin direkta närhet. Här finns barriärer såsom korsningar med olika 

trafikslag, odefinierade stråk och otydliga relationer mellan mål-

punkter. Denna del av gatan har idag karaktären av en passagegata 

där man oftast är på väg till eller på väg ifrån, då huvudsakligen 

med bil. Man diskuterade att gatan domineras av biltrafiken men 

verkar ur det perspektivet fungera tillfredställande. Deltagarna 

önskade att stråk och målpunkter skulle bli tydligare och säkrare 

i sin utformning för cyklister och gångtrafikanter. Man ansåg att 

Engelbrektsgatan har potential att få en tydligare anknytning 

till evenemangstadens huvudstråk samt område, där gatan kan 

fungera bra både till vardags och vid evenemang. Deltagarna lyfte 

att bidra med rumslighet i Engelbrektsgatan kan ha positiv inverkan 

på Heden som idag tidvis upplevs som en tom och öde plats. Heden 

och i anslutning Engelbrektsgatan beskrivs som en plats i Göteborg 

där människor från olika delar av staden, till och med olika delar 

av världen, kan samlas. Alla åldersgrupper finns representerade i 

området. Deltagarna lyfte att säkerhet, trygghet och tillgänglighet 

blir viktiga fokusfrågor för varje åldersgrupp.  

Under mötet diskuterades det att för barn och ungdomar är det 

extra viktigt att stadens nätverk är tryggt. Där korsningar och 

kopplingar mellan målpunkter utformas på ett tryggt, säkert och 

tillgängligt sätt. Det lyftes även att dessa aspekter är viktiga för de 

med funktionshinder som kan hejdas av fysiska hinder såväl otyd-

ligheter i stadsrummet. Stadsrummet ska vara tillgängligt för alla.

Området beskrivs som lokaliserat centralt i staden där de som bor 

i anslutning till Engelbrektsgatan har god socioekonomisk status. 

Då inte alla med samma förutsättningar kan bosätta sig i området 

bidrar det till en segregerad stad. Dock påpekas det även av del-

tagarna att Heden erbjuder en plats där alla i staden och samtliga 

generationer kan samlas.    

Samspel
Heden och denna del av Engelbrektsgatan beskrivs av deltagarna 

som en plats för samspel mellan generationer och folkgrupper. 

Heden är idag en plats i staden där människor kan samlas för 

demonstrationer. Deltagarna anser att Engelbrektsgatans framtida 

utformning är viktig då det kan bidra med att skapa läsbarhet och 

tydlighet i stadsrummet, bland annat i anslutning till Heden. Här 

Boule en förmiddag när solen sken.
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Från Barnkonsekvensanalys [BKA], Göteborgs Stad.

blir korsningspunkterna viktiga att utveckla för områdets samspel 

med övriga staden. Denna del av Engelbrektsgatan anses idag vara 

en baksida till Heden men har potential till att lyftas fram som en 

viktig länk till dess närområde som såväl evenemangsstråket som 

staden. Stora gångflöden att hantera vid evenemang blir en utma-

ning för kommande utformning. Hur omledning av trafiken kommer 

påverka resten av stadsdelen och staden lyfts av deltagarna som 

en viktig punkt att studera vidare. 

Deltagarna bedömde att det är viktigt att förstå hur planområdet 

fungerar i samspel med Heden där många barn och ungdomar 

vistas. Projektet har även potential att främja barn och ungdomars 

självständighet i staden, dels genom kollektivtrafik, dels på cykel 

eller till fots, med eller utan en vuxens sällskap.   

Deltagarna anser att vissa av platserna på Heden är mer lämpade 

för vissa sociala grupper eller målgrupper, likt fotbollsplanerna eller 

lekplatserna. Utanför parkmiljön i området Heden och Engelbrekts-

gatan finns en avsaknad av bänkar vilket påverkar möjligheten till 

samspel mellan människor.

Lorenbergsparken skapar ett viktigt stråk mellan planområdets slut 

mot Avenyn och Stadsbiblioteket anser deltagarna. Lorensbergs-

parken som knyter an till området bort mot Avenyn innehåller 

flera rumsliga naturliga objekt, likt de tallar och sanddynor som 

återfinns i anslutning till Exercisparken. Dessa naturliga element 

bidrar till en läsbarhet i områdets miljö som möjliggör vidare för 

samspel mellan människor. 

Vardagsliv
Längs med denna del av Engelbrektsgatan finns verksamheter 

och restauranger i bottenvåningarna. Området innehåller även en 

hel del bostäder. Deltagarna diskuterade att för de som bor och 

verkar i området är Heden en viktig plats för rekreation och akti-

vitet. Hundägare nyttjar stråken och grönytorna för att rasta sina 

hundar. Det är troligt att verksamheterna och restaurangerna inom 

planområdet används dagligen av boende i området, men även av 

människor på besök. I relation till denna del av Engelbrektsgatan 

finns även möjlighet och närhet till evenemang.

Deltagarna såg även att inom planområdet och i anslutning finns 

viktiga stråk som är kopplade till vardagspendling och rörelse 

genom staden. Kopplingen till kollektivtrafiken bedöms vara dålig 

då hållplatser upplevs vara långt bort i förhållande till denna del 

av Engelbrektsgatan.          

Vardagslivet för barn och ungdomar längs Engelbrektsgatan 

bedöms av deltagarna ha stark anknytning till Heden. Grönområdet 

bidrar till rekreation där barn och ungdomar nyttjar Heden såväl 

under skoltid som på sin fritid. 

På mötet diskuterade deltagarna kända verksamheter i området likt 

Lasse på Heden, som är ett välkänt gatukök inte bara i området utan 

även för staden. Äventyrsgolfen och Exercisparken är välbesökta 

målpunkter på Heden, här finns också lekplatser för barn att leka 

på. På Heden finns även möjlighet till att på sommaren spela fotboll 

eller åka skridsko på vintern. I närområdet till Engelbrektsgatan 

återfinns också viktiga grön- och parkytor där det finns plats för 

socialt umgänge.

Förskolor återfinns längs med Engelbrektsgatan och i dess när-

område, förskolan Engelbrektsgatan 34E och förskolan på Hal-

8            BARN OCH UNGA I FOKUS 1.2 2016

[BKA] BARNKONSEKVENSANALYS barn och unga i fokus 1.2
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landsgatan. Utbildningsområdet Skånegatan som drivs av Utbild-

ningsförvaltningen är lokaliserat i anslutning till Engelbrektsgatan. 

Här återfinns Burgårdens gymnasium, Bernadotte gymnasiet och 

Elitidrottsgymnasiet Katrinelund Göteborg. Katrinelund nyttjar pla-

nerna på Heden i stor utsträckning. Utöver gymnasieskolorna finns 

även vuxenutbildning och gymnasiesärskola längs med Skånegatan.

I anslutning till Engelbrektsgatan och området för detaljplanen 

finns vidare en rad olika servicemöjligheter likt matvarubutiker, 

vårdinrättningar, apotek, körskola, hotell, begravningsbyrå och 

biograf.

Identitet
Under mötet diskuterades miljön runt Engelbrektsgatan och att den 

är unik. Deltagarna diskuterade att denna del av Engelbrektsgatan 

präglas av öppenheten och grönskan från Heden, men även av den 

tidstypiska arkitekturen som finns i området. Detta är en plats där 

alla åldrar och olika människor kan samlas. Här finns möjlighet till 

samvaro, aktivitet och vila mellan generationer. Området är ett 

riktmärke i staden som skapar en orienterbarhet. Mellan Heden 

och Engelbrektsgatan finns ett visuellt samspel, där fasaderna 

bildar en fond till Heden men även där Heden bildar en fond till 

de som vistas på gatan och i husen.   

Deltagarna diskuterade att för barn och ungdomar har Engelbrekts-

gatan potential att få en starkare identitet som ett tryggt och säkert 

stadsrum där det är enkelt att röra sig mellan Heden och denna 

del av Engelbrektsgatan. Speciellt då gatan i dagsläget innehåller 

intressanta målpunkter för ungdomar så som restauranger och 

kiosker. Uteserveringarna och skyltfönster bidrar till upplevelsen 

att man blir sedd i stadsrummet. Ovanpå finns bostäder med bal-

konger som vidare skänker en känsla av synlighet längs denna del 

av Engelbrektsgatans sträckning i stadsrummet.  

Hälsa och säkerhet
För barn och ungdomar är det extra viktigt att skapa en bra kvalité 

på miljön där buller och föroreningar minimeras. Deltagarna 

diskuterade under mötet att gatan i dagsläget innehåller, ur ett 

barnperspektiv, många farliga och otrygga hinder i stadsrummet. 

En bidragande faktor är den frekvent trafikerade gatan, men även 

otydligheten i stadsrummet skapar farliga situationer för barn även 

om de är i vuxnas sällskap. Heden har en unik karaktär av att till 

hög grad vara anpassad för barn och ungdomar, dock är omgivning-

arna och resvägarna i olika mån osäkra och otrygga. Deltagarna 

föreslog att genom att skapa ett tydligt stadsrum i denna del av 

Engelbrektsgatan, med god översikt och ytor anpassade för barn 

och ungdomar, kan det på ett säkrare sätt ta sig till Heden och 

uppleva miljön trygg.

Många av stadens barn och ungdomar bedöms av deltagarna nyttja 

denna del av Engelbrektsgatan då den ligger i nära anslutning till 

Heden. Förskolebarnen i området använder gatan då de ska ta sig 

till Bergakungen och andra utflyktsmål. Även de äldre barn och 

ungdomar som går i närliggande skolor nyttjar gatan för att ta sig 

till Heden eller besöka någon av Engelbrektsgatans verksamheter 

och restauranger.

Vy mot söder från parkeringen norr om Engelbrektsgatan. 

Vy vid gångvägen norr om parkeringen där barnen kan lära sig cykla. 

Upplägg
Boende och verksamma i området blev per utskick kallade till 

ett digitalt möte den 15:e maj 2020. Mötesformen valdes för att 

undvika ett fysiskt möte på grund av rådande omständigheter. 

Under mötet medverkade representanter från Göteborgs Stad och 

AL Studio. Det var fyra medverkande varav två var representanter 

från bostadsrättsföreningar i området. Under mötet fick deltagarna 

en presentation av området och en redogörelse av syftet med 

detaljplanen. Deltagarna fick möjlighet att själva diskutera fritt 

gällande Engelbrektsgatans roll i området men svarade även på 

förformulerade frågor gällande närmiljön och hur de upplever den. 

Slutsatserna från det digitala mötet med boende och verksamma 

har inkluderats i nulägesbeskrivningen. 

Sammanfattning
Engelbrektsgatan upplevs som en trafikerad gata och bidrar till en 

bullrig miljö. Trottoaren beskrivs som smal och vid evenemang är 

det extra svårt som gångtrafikant att ta sig fram. Trottoaren i norr 

är inte lika använd som den i söder. 

Engelbrektsgatan upplevs som en transportsträcka med höga 

hastigheter och mycket genomfartstrafik. Under rusningstid bildas 

köer och det påtalas att man gärna vill undvika vidare köbildning 

om körbanan skulle bli mindre i bredd till fördel för andra kvalitéer. 

Parkering vid korsningen Engelbrektsgatan/Södra Vägen är en 

barriär som hindrar tillgängligheten till Heden, dock uppskattas den 

även då den bidrar med såväl boendeparkering som besöksparke-

ring centralt i staden.  
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Digitalt möte med boende och verksamma

Upplägg
Boende och verksamma i området blev per utskick kallade till 

ett digitalt möte den 15:e maj 2020. Mötesformen valdes för att 

undvika ett fysiskt möte på grund av rådande omständigheter. 

Under mötet medverkade representanter från Göteborgs Stad och 

AL Studio. Det var fyra medverkande varav två var representanter 

från bostadsrättsföreningar i området. Under mötet fick deltagarna 

en presentation av området och en redogörelse av syftet med 

detaljplanen. Deltagarna fick möjlighet att själva diskutera fritt 

gällande Engelbrektsgatans roll i området men svarade även på 

förformulerade frågor gällande närmiljön och hur de upplever den. 

Slutsatserna från det digitala mötet med boende och verksamma 

har inkluderats i nulägesbeskrivningen. 

Sammanfattning
Engelbrektsgatan upplevs som en trafikerad gata och bidrar till en 

bullrig miljö. Trottoaren beskrivs som smal och vid evenemang är 

det extra svårt som gångtrafikant att ta sig fram. Trottoaren i norr 

är inte lika använd som den i söder. 

Engelbrektsgatan upplevs som en transportsträcka med höga 

hastigheter och mycket genomfartstrafik. Under rusningstid bildas 

köer och det påtalas att man gärna vill undvika vidare köbildning 

om körbanan skulle bli mindre i bredd till fördel för andra kvalitéer. 

Parkering vid korsningen Engelbrektsgatan/Södra Vägen är en 

barriär som hindrar tillgängligheten till Heden, dock uppskattas den 

även då den bidrar med såväl boendeparkering som besöksparke-

ring centralt i staden.  

Området präglas av den uppskattade parkmiljön, dels vid kors-

ningen Sten Sturegatan, dels av alléerna som omgärdar Heden. 

Hedens aktivitet är också identitetsskapande för gatan, dock önskas  

det att de fick influera Engelbrektsgatan med sina positiva värden. 

Öppenheten mot Heden bedöms som värdefull.

Heden anses generellt vara en trygg plats, men kan upplevas 

mindre trygg kvällstid, särskilt om man ska passera grupper av 

okända människor som samlas där. Engelbrektsgatan i sig kan 

också vara en otrygg plats på småtimmarna då raksträckan bjuder 

in till höga hastigheter för bilister. Även korsningarna med olika 

trafikslag känns otrygga, även för den uppmärksamme. Att korsa 

Engelbrektsgatan mot Heden upplevs generellt besvärligt då det 

finns få övergångställen. Gatan upplevs idag dåligt utformad och 

osäker för gående såväl som för cyklister. 

Parken framför Hotell Liseberg Heden kan under dagtid upplevas 

som en lummig plats där man kan rasta hunden eller sätta sig ner 

en stund på en bänk. Nattetid kan platsen upplevas som otrygg då 

belysningen skapar starka kontraster. 

De restauranger som verkar i området bidrar till en trevlig atmosfär. 

Det vore värdefullt med en bredare trottoar som kunde ge möjlig-

het till fler uteserveringar. Under mötet nämndes även eventuellt 

buller som kan komma från spårvägen samt hur det påverkar 

miljöer och byggnader inom planområdet. 

De medverkande var positivt inställda till spårvägens dragning där 

man såg en möjlighet till att skapa ett bättre och tryggare stadsrum.

Engelbrektsgatan, vy mot väster från korsningen Wadmansgatan.

Vy ut mot Heden från Gamla Allén. 
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NÖJE, REKREATION & KULTUR 
är anledningen till att man 
oftast besöker gatan och dess 
närområde. 

Mer stadskänsla

Mer bebyggelse

En hundrastgård

En cykelbana

Fler övergångställen

Fler verksamheter

Mindre biltrafik

Webbenkät med boende och verksamma  

Önskemål om förbättringar 
i området.

Upplägg
För att vidare få en bra förståelse om hur denna del av Engelbrekts-

gatan och dess närmaste omgivning används och upplevs, ombads 

de intresserade, främst de boende och verksamma i området, att 

fylla i en webbenkät. Frågorna i webbenkäten fokuserade i första 

hand på den berörda delen av Engelbrektsgatan för dragning av 

spårväg och därefter dess kopplingar till närområdet. Enkäten 

fanns tillgänglig på kommunens hemsida via Plan- och byggpro-

jekt och på stadsutveckling.goteborg.se från den 9:e juni till och 

med 18:e juni. Totalt svarade 176 personer på webbenkäten i 

sin helhet eller delvis. Här beskrivs de mest talande delarna av 

webbenkäten, medan enkätsvaren har inkluderats i sin helhet i 

nulägesbeskrivningen.  

Frågeställningar
Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor för att få ett grepp om 

vilken relation de svarande hade till området, därefter följde 

frågor som fokuserade på hur området används och upplevs. 

Flera av dessa frågor var fritextfrågor eller en kombination av 

svar på flera alternativ och fritext. Frågorna hade ofta följd- eller 

fördjupningsfrågor.

Demografi
Huvuddelen av de som har fyllt i webbenkäten, knappt 80%, är 

mellan 25 och 65 år gamla. Drygt 67% av alla svarande är män. 

Drygt 28% av de svarande bor i området och drygt 14 % har sin 

arbetsplats här medan 30% står ej i relation till området. Många 

cyklar eller går för att ta sig till och från området. Motsvarande   

51% respektive 35%, men även bil och spårvagn används ofta. 

Rekreation, kultur och nöje är oftast anledning till besök, även 

shopping. Många säger dock att de bara passerar området. Web-

benkäten har ej besvarats av barn eller unga upp till 16 år. Endast 

ett fåtal unga under 25 år har svarat på enkäten. 

Sammanfattning
Denna del av Engelbrektsgatan uppskattas för dess centrala läge 

med gångavstånd till det mesta. Öppenhet mot Heden och den 

omgärdande grönskan framhävs som positivt. Med sina många 

aktiviteter lyfts detta som en favoritplats, särskilt sommartid. Vin-

tertid vill man helst träffas på de många restaurangerna längs med 

den södra sidan av Engelbrektsgatan. Uteserveringar och folklivet 

uppskattas sommartid, trots att det gör trottoarerna trängre och 

svårframkomliga. Gatans något idag ofärdiga och röriga uttryck ses 

som en framtida möjlighet att utvecklas till något positivt.

Många uppfattar gatan som en mycket trafikerad och bilprioriterad 

genomfartssträcka. Ordentliga gång- och cykelstråk saknas och 

tillräckligt med passager över gatan. De parkerade bilarna upplevs 

dominera stadsbilden. Gatans norra sida längs med Hedens södra 

parkering och förbi Hotell Liseberg Heden upplevs som otrygg 

och undviks nattetid.  Utifrån trafiksynpunkt upplever många hela 

gatan som otrygg, inte minst korsningen med Södra Vägen där 

många trafikslag möts och konkurrerar om ytan. Många lyfter fram 

Hedens stora och öppna, stundvis ödsliga och otrygga, yta som en 

potential för stadsutveckling och tycker att Heden ska bebyggas 

med bostadskvarter. 
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52%

30%30%

29%

12%

CYKEL
TILL FOTS
BIL
SPÅRVAGN
OBESVARAT
BUSS
ÖVRIGT

OBESVARAT
MER ÄN TRE GÅNGEN I VECKAN
NÅGRA GÅNGER I MÅNADEN
NÅGRA GÅNGER PER ÅR
1-2 GÅNGER I VECKAN
MER SÄLLAN

9% 1%

HUR RESER DU TILL OCH FRÅN OMRÅDET?
(Flera svarsalternativ var möjliga.)

HUR OFTA BESÖKER DU OMRÅDET?

34%

23%20%

14%

6%

3%
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57%

53%

42%32%

29%

27%

25%

19%
17%

VAD KAN FÖRBÄTTRAS PÅ DINA FAVORITPLATSER?
(Flera svarsalternativ var möjliga.)

VAD KAN FÖRBÄTTRAS UR TRAFIKSYNPUNKT?
(Flera svarsalternativ var möjliga.)

60%

48%

39%
37%

35%

24%
7%

25%

MER PLATS FÖR UTESERVERINGAR
ANNAT
MER GRÖNSKA
FLER OCH BÄTTRE SITTPLATSER
UPPLEVELSE AV TRYGGHET
MER BELYSNING
MER LUGN OCH RO
SKYDD FRÅN VIND OCH SOL
BÄTTRE FÖR BARN

SKAPA BÄTTRE MÖJLIGHET FÖR CYKELTRAFIK
SKAPA BÄTTRE MÖJLIGHET FÖR GÅNGTRAFIK
MER PLATS FÖR FOTGÄNGARE VID KORSNINGAR 
LÄGRE HASTIGHETER
FLER FOTGÄNGARPASSAGER ÖVER GATAN
KOLLEKTIVHÅLLPLATS NÄRMARE ENGELBREKTSGATAN
ANNAT
OBESVARAT
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vackert

centralt

restaurangtätt

ofärdigt
stenstaden

trevligt

lugnt

levande

historiskt

outnyttjat

grönska

promenadväg

bra

öppet

kultur

folkliv

rekreation

rörelse

stadsmässigt

charmigt

lekplats
bekvämt kontraster

outnyttjat

öppet

trafikerat

ödsligt

parkeringstätt

genomfart

rörigt
trafik

avsides

trångt

otryggtbilväg

bilprioriterat

transportsträcka

blåsigt

glest

otryggt

otillgängligt

passage

bakgatafult

ensidigt

bullrigt

avgaser
ej urbant

VILKA TRE ORD BESKRIVER OMRÅDET? 
(Positiva i grönt, negativa i rött. Större ord indikerar 
fler omnämnande. )

fantastiskt

säkert

genuint

innehållsrikt

tillgängligt

innerstadspotential

racerbana

flugor

råttor

opersonligt

farligt

ocharmigt

sättningar

stökigt

vägkorsningar

illaluktande

opersonligt

exkluderande



22 Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys [SKA/BKA] i samband med Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan 

”Jag önskar att man ser rengbågen”

”En ny bio”

”Levande hus”

”Kakor”

”Tårta”
”Cola”

”Godischoklad”

Övning med förskolan Engelbrektsgatan 34E

Upplägg
Barn och pedagoger ombads att reflektera över sina förskolor 

i närområdet till Engelbrektsgatan samt komma med idéer till 

den kommande spårvägen. Både förskolan på Engelbrektsgatan 

och Hallandsgatan tillfrågades, övningen genomfördes endast på 

förskolan Engelbrektsgatan 34E, avdelning Lavendel.  

Syftet med övningen var att inhämta barn och pedagogers tankar   

samt idéer om området inför den kommande spårdragningen, 

men även göra dem delaktiga i processen. Barnen ombads att 

rita en teckning över spårvägen och hur den skulle kunna se ut 

i framtiden. Pedagogerna på förskolan fick berätta vart barnens 

utflykter i staden går. De fick också beskriva vad som kan skapa 

mervärde för förskolan och deras utflykter men även påtala om 

det saknade något. Pedagogerna ombads lista förskolan utflyktsmål 

vid vintertid och sommartid.    

Sammanfattning
Vintertid besöker förskolan ofta Vasakyrkan, Hallandsgatans lek-

plats och Stadsbiblioteket. Sommartid besöker de ofta Trädgårds-

föreningen, Näckrosdammen, Slottsskogen men även närområdets 

lekplatser. De besöker ofta Bergakungens tak och klätterträdet. 

Pedagogerna upplever inte att de saknade något nämnvärt under 

dess utflykter, dock önskar de bättre och säkrare övergångställen 

då det tar tid att korsa med stora grupper barn. 

Vidare önskade personalen att området kan innehålla mera träd 

och en cykelväg. De föreslog att man kan rusta upp lekplatsen på 

Heden och låta den bli större, gärna med ett staket. De önskade 

även flera öppna ytor med grönska och naturliga utmaningar för 

barn 1–6 år. Barnen fick rita vad de önskade. 
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”En leksaksbuss”

”Jag önskar att det spelas musik 
ur högtalarna”

”Det ska finnas ett hav!”

”Rutschkana”

”En parkering för bilar”

”En frisbeegolfbana”
”En glassaffär”



Nulägesbeskrivning 
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Metod och upplägg

Nulägesbeskrivning enligt [SKA/BKA]
Kunskapsunderlaget och de utförda dialogerna utgör grunden 

för nulägesbeskrivningen och sorteras med hjälp av matriserna 

för SKA/BKA. Nulägesbeskrivningen utgör därmed en samlad 

bedömning och konklusion av utförd inventering och ligger till 

grund för åtgärdsförslag och dess konsekvenser. I denna rapport 

redovisas nulägesanalysen i en hopslagen version av SKA/BKA-

matrisen som består av fem övergripande teman med fem olika 

skal-nivåer. Nulägesbeskrivningen av detaljplanen för spårväg i 

Engelbrektsgatan redovisas inom följande teman: Sammanhål-

len stad, Samspel, Vardagsliv, Identitet och Hälsa och säkerhet. 

I slutet av varje tema återfinns en sammanfattning.  

Nulägesbeskrivningen redovisar till viss del de sociala konsekven-

serna och barnkonsekvenserna parallellt i rapporten, då både 

barn, unga och vuxna samverkar och påverkar varandra inom 

gränsen för planområdet. Dock lyfts barn och ungas perspektiv i 

slutet av varje tema för att synliggöra och identifiera deras behov.  

Engelbrektsgatan sträcker sig mellan stadsdelarna Lorensberg 

och Heden. Fokus i nulägesbeskrivningen ligger i den del av 

Engelbrektsgatan som utgör planområdet, men beskrivs även till 

viss del i relation till närmiljön då området influeras av Heden 

och dess funktioner. 

NULÄGESBESRIVNING 

KONKLUSION FRÅN KUNSKAPSMATERIAL, 
PLATSEBESÖK, WEBBENKÄT OCH DIALOG. 

inventering åtgärder konsekvenser återkoppling utvärdering

Sammanhållen stad

Samspel
lek och lärande

Vardagsliv

Identitet 

Hälsa och säkerhet 

BYGGNAD & PLATS NÄRMILJÖ STADSDEL STAD REGION

social aspekt

an
al

ys
ni

vå

BYGGNAD & PLATS
vad som sker precis utanför dörren

NÄRMILJÖ
vad som sker på gatan/ 

kvarteret utanför och kring…

STADSDEL
vad som sker i det närmaste,

funktionella området…

STAD
vad som sker i hela staden eller 

påverkar andra områden…

REGION 
vad som sker i hela regionen eller

påverkar andra områden

Sammanhållen stad

Samspel

Vardagsliv

Identitet 

Sammanhållen stad

Samspel
lek och lärande

Vardagsliv

Identitet 

Hälsa och säkerhet 

BYGGNAD & PLATS NÄRMILJÖ STADSDEL STAD REGION

Sammanhållen stad

Samspel
lek och lärande

Vardagsliv

Identitet 

Hälsa och säkerhet 

BYGGNAD & PLATS NÄRMILJÖ STADSDEL STAD REGION

social aspekt

an
al

ys
ni

vå

BYGGNAD & PLATS
vad som sker precis utanför dörren

NÄRMILJÖ
vad som sker på gatan/ 

kvarteret utanför och kring…

STADSDEL
vad som sker i det närmaste,

funktionella området…

STAD
vad som sker i hela staden eller 

påverkar andra områden…

REGION 
vad som sker i hela regionen eller

påverkar andra områden

Sammanhållen stad

Samspel

Vardagsliv

Identitet 

Sammanhållen stad

Samspel
lek och lärande

Vardagsliv

Identitet 

Hälsa och säkerhet 

BYGGNAD & PLATS NÄRMILJÖ STADSDEL STAD REGION

I inventeringsfasen ställer man sig frågor som berör olika teman i olika skalor 
och som sedan sammanfattas i nulägesbeskrivningen.  

nulägesbeskrivning

ARBETSPROCESS ENLIGT [SKA/BKA]

SKALOR OCH TEMAN FRÅN MATRISERNA SKA OCH BKA
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Sammanhållen stad

Göteborg är idag en 
segregerad stad. Hur 
kan samband och 
kopplingar stärkas och 
barriärer överbryggas 
för att göra staden mer 
sammanhållen? 

sociala och rumsliga sammanhang/
kopplingar och stråk/sammanhäng-
ande variation och blandning/ konti-
nuitet/lokalisering av offentliga funk-
tioner/ hälsa och trygghet

 

Sociala arenor 
Där människor samlas i staden skapas sociala arenor. Här kan 

man mötas och delta, men även vara den som iakttar. En del av 

Engelbrektsgatan ligger i brynet till Heden som är en av de större 

sociala arenorna i Göteborg Stad. Här finns platser som både är 

programmerade och ej programmerade, plats för aktivitet som 

såväl vila. Att se och befinna sig bland människor skapar trygghet 

i stadsrummet. Hedens öppenhet verkar ibland skrämmande vilket 

ger effekten av att området upplevs som folktomt.

Bilisterna och deras möjlighet till att parkera bidrar till att sociala 

arenor skapas där människor sätts i rörelse. Här ser man männ-

iskor röra sig in och ut ur bilar, på väg vidare genom stadsrummet. 

Parkeringen på Heden vid korsningen Södra Vägen är väl använd. 

Heden och de omgivande parkeringarna identifieras även som bra 

riktmärke i staden. Många bilister använder parkeringarna som 

startpunkt för att ta sig vidare ut i staden, delvis då det är lätt att 

orientera sig utifrån, dels då det tekniskt sätt är lätt att köra hit 

och parkera. Heden Parkering Engelbrektsgatan utgör dock en bred 

barriär där den fysiska tillgängligheten mellan Engelbrektsgatan 

och Heden försvåras. 

Engelbrektsgatan och detaljplanens sträckning i samband med 

öppenheten mot Heden skapar en visuell koppling mellan männ-

iskor där man kan observera varandra från gaturummet, till par-

keringen och vidare ut mot Heden. Samspelet mellan dess olika 

rum i staden skapar sociala arenor av olika karaktär. Denna del av 

Engelbrektsgatan och dess närområde innehåller vidare flera olika 

typer av sociala arenor som definieras av lek, sport samt andra 

aktiviteter och vila. De sociala arenorna i Engelbrektsgatan karak-

täriseras av det flyktiga där människor rör sig mellan målpunkter 

längs gatan och i staden. Restaurangerna och deras uteserveringar 

skapar dock varaktiga sociala arenor där människor stannar upp 

och vistas ett tag.   

Stråk 
Engelbrektsgatan upplevs ha en barriärpåverkan då det råder brist 

på väl utformade tvärgående stråk. Tvärgatorna mot Engelbrektsga-

tan är idag lokalgator med begränsad framkomlighet för gång- och 

cykeltrafikanter. Längs med denna del av Engelbrektsgatan finns 

totalt tre anslutande gator, varav en är en signalreglerad korsning. 

I anslutning till området finns det både spårvagn och buss, men 

då hållplatserna upplevs vara placerade långt ifrån denna del av 

Engelbrektsgatan har det bidragit till att karaktären på gatan blivit 

mer av en passagegata.  

Engelbrektsgatan är centralt placerad i staden och bildar en viktig länk 
mellan målpunkter.
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Engelbrektgatan och området för detaljplanen upplevs av de flesta 

som en passagegata för såväl bilister, cyklister och gångtrafikanter. 

En del människor rör sig mellan stadens centrala delar genom 

Engelbrektsgatan för att nå Bergakungen, en av stadens biografer. 

Gaturummet upplevs som begränsat där det är svårt för gående och 

cyklister att ta sig fram. Bilister använder gärna denna sträckning 

av Engelbrektsgatan då det är en av få tvärgator i stadens nätverk 

i anknytning till Heden. Bilisterna bidrar vidare till barriärpåverkan 

då hastigheterna är höga, vilket vidare försvårar tillgängligheten 

mellan Engelbrektsgatan och Heden. Även cyklisterna i området 

kör med hög hastighet och utsätter gångtrafikanter för risk att 

bli påkörda. 

Gamla Allén lokaliserad i brynet mellan Heden och Södra Vägen 

skapar en separerad, effektiv och lummig passage för gångtrafi-

kanter och cyklister. Dock slutar denna i korsningen mellan Södra 

Vägen och Engelbrektsgatan där samtliga trafikanter, inklusive 

kollektivtrafiken, måste samsas om stadsrummet. 

Engelbrektsgatan och staden
Heden och Engelbrektsgatan har under evenemang likt Gothia Cup 

varit en viktig del av stadens identitet som Evenemangsstaden. 

Gatan ansluter även till det som kallas för Evenemangsstråket och 

dess område. Då gatan är en viktig passage mellan målpunkter för 

många i staden finns potential att tydliggöra denna koppling till 

Evenemangsstaden. 

Området är lokaliserat centralt i staden där de som bor i anslut-

ning till Engelbrektsgatan har god socioekonomisk status. Då inte 

alla med samma förutsättningar kan bosätta sig i området bidrar 

det till en segregerad stad. Dock erbjuder Heden en plats, utan 

kommersiella syften, där alla i staden och samtliga generationer 

kan samlas och delta.     

Barn och ungdomar
Engelbrektsgatan bildar en barriär för barn och ungdomar. Gatans 

och detaljplanens sträckning innehåller en trafikerad miljö som är 

osäker ur både hälsa- och säkerhetsaspekt, här förekommer höga 

hastigheter men även buller och föroreningar från trafiken. Gatan 

är svår att korsa, dels då den innehåller få möjligheter till att ta sig 

över, dels då korsningspunkterna ej är önskvärt utformade. Signa-

len vid korsningen Engelbrektsgatan och Sten Sturegatan är kort 

vilket gör att förskoleklasserna i området har svårt att ta sig över. 

Parkeringen på Heden vid korsningen mot Södra Vägen bildar även 

den en barriär för barn och ungdomar. Parkeringen är frekvent trafi-

kerad och bildar en svårläst miljö för barn och ungdomar. Detta göra 

att tillgängligheten mellan Engelbrektsgatan och Heden minskar.

Många av stadens barn och ungdomar bedöms nyttja gatan då 

den ligger i nära anslutning till Heden. Förskolebarnen i området 

använder gatan då de ska ta sig till Bergakungen och andra 

utflyktsmål. Även äldre barn och ungdomar som går i närliggande 

skolor nyttjar gatan för att ta sig till Heden eller besöka någon av 

Engelbrektsgatans verksamheter och restauranger. 

Mellan parkeringen norr om gatan vid korsningen mot Södra Vägen 

och Heden finns en asfalterad gångbana där barnen i området lär 

sig cykla.   

Gamla Allén är ett viktigt stråk i anslutning till Engelbrektsgatan.

Gångbana norr om parkeringen vid korsningen Södra Vägen. 
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sammanfattning

 » Denna del av Engelbrektsgatan präglas av sin närhet 
till Heden. Här samlas alla generationer i en grön 
miljö mitt i staden. Här finns det möjlighet till akti-
vitet som såväl vila.  

 » Denna del av Engelbrektsgatan med anknytning till 
Heden är en målpunkt och ett riktmärke i staden. 

 » Denna del av Engelbrektsgatan har potential att bli 
en viktig länk i evenemangsstaden delvis i och med 
dess anslutning till Heden, delvis i och med dess 
lokalisering i förhållande till evenemangsområdet. 

 » Denna del av Engelbrektsgatan och Heden är en 
viktig del i barn och ungdomars vistelse i staden. 
Här återfinns förskolor, skolor och möjlighet till 
fritidsaktiviteter. 

 » Parkeringen norr om gatan vid korsningen Södra 
Vägen är en social arena men även en barriär, spe-
ciellt för barn och ungdomar. 

 » Denna del av Engelbrektsgatan är idag en passage-
gata för samtliga trafikslag där gång- och cykeltra-
fikanter är begränsade.   

 » Denna del av Engelbrektsgatan saknar i sin framkom-
lighet väl definierade tvärgående stråk. 

 » Denna del av Engelbrektsgatan innehåller ej kol-
lektivtrafik och det upplevs som långt till närmaste 
hållplats. 

 » Denna del av Engelbrektsgatan innehåller höga 
hastigheter, men även buller och föroreningar som 
är extra känsligt för barn och ungdomar.  

 » Denna del av Engelbrektsgatan innehåller målpunk-
ter främst i form av verksamheter och restauranger.   Kollage av bilder som berör temat sammanhållen stad.
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1. Parkeringen

2. Lasse på Heden

3. Verksamheter

4. Minigolfen

5. Exercisparken

6. Park

7. Heden

8. Förskola

9. Hotell Liseberg

10. Bio Bergakungen

Funktioner för stråk

Barriärer stråk

Barriärer zoner

VIKTIGA SOCIALA ARENOR OCH MÖTESPLATSER BETYDANDE STRÅK

Temakarta för sammanhållen stad.

Gång
Cykel
Kollektivtrafik
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Möten och kontakter 
är viktiga i staden. En 
befolkad stadsmiljö 
med samlande stråk och 
väl definierade platser 
skapar trygghet.

samspel och integration/ möten och 
kontakter/ delaktighet/ gemensam 
neutral arena/ privata och offentliga 
miljöer/ orienterbarhet och trygghet

Samspel

Attraktiva mötesplatser och samspel
Möten mellan människor skapas både spontant och mellan de 

människor som har en relation till varandra. Engelbrektsgatan och 

dess koppling till Heden har potential att skapa båda dessa typer av 

möten i den nya utformningen av stadsrummet och spårvägen. Att 

stanna vid en korsning för att fråga efter vägen till att bestämma 

träff med sin vän vid en mötespunkt, är exempel på spontana och 

förutbestämda möten som kan ske i stadsrummet. I denna del av 

Engelbrektsgatan och dess närområde finns idag platser som är pro-

grammerade och ej programmerade. Vissa har ekonomiska trösklar 

andra inte.  Spontana möten mellan människor kan dock uppstå när 

som, bara förutsättningarna är de rätta. Möten mellan människor 

som för varandra är okända gynnas av en trygg och läsbar miljö. 

Engelbrektsgatan och Heden är en plats för samspel mellan gene-

rationer och folkgrupper. Heden används för demonstrationer 

och blir en betydande del i människors möjlighet att uttrycka sig 

fritt.  Vissa av platserna på Heden är mer lämpade för vissa sociala 

grupper eller målgrupper, likt fotbollsplanerna eller lekplatserna. 

Heden är en plats för allmänheten med flertalet programmerade 

zoner såsom lekplatser, sittplatser och områden för aktivitet. 

Denna del av Engelbrektsgatan innehåller flertalet verksamheter 

som innehåller ekonomiska trösklar likt caféer och restauranger. 

Det innebär att platsen är fri att besöka för vem som helst men 

under förutsättningen att man kan betala för en vara eller tjänst.  

Vissa platser är väldigt rumsligt öppna vilket i vissa fall bidrar till 

en otydlighet i hur man läser och tolkar in platsen. Heden kan 

ibland upplevas som tom och öde vilket bidrar till en osäkerhet av 

vad man får göra på platsen och inte. Vissa av platserna är tydligt 

programmerade så som lekplatserna, men öppnar upp för socialt 

umgänge om kvällarna, främst för ungdomar. 

Parken framför Hotell Liseberg Heden kan under dagtid upplevas 

som en lummig plats där man kan sätta sig ner en stund på en bänk. 

Här kan spontana samtal mellan människor ske. Under nattetid kan 

platsen upplevas som otrygg där den inte alls genererar samma 

samspel mellan människor. Här spelar faktorer som belysning en 

viktig roll där undermålig belysning bidrar till osäkra miljöer.  

Utanför parkmiljön i området Heden och Engelbrektsgatan finns 

en avsaknad av bänkar vilket påverkar möjligheten till samspel 

mellan människor. 

Verksamheter bidrar till möten längs gatan men utgör även ekono-
miska trösklar. 
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Mindre biltrafik

Längs Engelbrektsgatan sker möten mellan människor när man 

uppehåller sig i stadsrummet eller rör sig längs med gatan. Här 

finns verksamheter och restauranger som bildar mötesplatser 

för spontana såväl som planerade möten. Uteserveringarna är 

populära besöksmål vid lunch- och middagstid där gatans livlighet 

bidrar till en dynamisk miljö mellan människor.   

Betydande stråk och kopplingar
Denna del av Engelbrektsgatan är i sig ett viktigt stråk, dels för sin 

närmiljö, dels för staden. Gatan är en viktig länk till många mål-

punkter för många olika människor i olika åldrar. Engelbrektsgatan 

fungerar både som stråk men längs med gatan finns även viktiga 

visuella kopplingar till andra orienterings- och målpunkter i staden. 

Engelbrektsgatan agerar som en viktig länk mellan Avenyn och 

Evenemangstråket men även mot övriga staden. Heden är en viktig 

plats för firande och evenemang, där denna del av Engelbrekts-

gatan har stor potential att bidra och komplettera i stadsmiljön.

Lorenbergsparken skapar ett viktigt stråk mellan planområdets slut 

mot Avenyn och Stadsbiblioteket. Lorensbergsparken som knyter 

an till området bort mot Avenyn innehåller flera rumsliga natur-

liga objekt, vid sidan om de tallar och sanddynor som återfinns 

i anslutning till Exercisparken. Dessa naturliga element bidrar till 

en läsbarhet i områdets miljö och möjliggör för en rumslighet i 

förhållande till gatans närområde.  

En plats för demokrati och samspel
Göteborg är ett välbesökt resmål, både regionalt och internatio-

nellt. Det är många som tidigare aldrig befunnit sig i staden, som 

behöver bra orienterbarhet och tydlighet i stadsrummet så att 

samspel kan skapas. Många av verksamheterna i Engelbrektsgatan 

och i dess närområde erbjuder en plats för samspel och interaktion 

mellan människor, likt matvarubutiker och restauranger. 

Privat och offentligt
Heden och Engelbrektsgatan består till stor del av offentliga platser, 

verksamheter och aktiviteter. Det är en mötesplats i staden. De 

privata delarna i Engelbrektsgatan består av de bostäder med 

innergårdar som utgör gatans fasader.  

Barn och ungdomar
Engelbrektsgatan och dess koppling till Heden utgör en viktig del i 

staden för barn och ungdomar. Här finns förskolor och skolor som 

nyttjar området under och efter skoltid. Här finns det möjlighet 

till samspel mellan barn och ungdomar sinsemellan, men också 

mellan vuxna och barn. Området innehåller flera lekplatser där 

barn med vuxnas sällskap samlas. Många av platserna är utformade 

för barn och deras aktiviteter likt fotbollsplanerna och lekplat-

serna. Engelbrektsgatan är en viktig länk till Heden och till barn 

och ungdomars aktiviteter. I dagsläget bidrar denna del av gatan ej 

med en fungerande och trygg trafikmiljö för barn och ungdomar. 

Kopplingen mellan Engelbrektsgatan och Heden försvårar för barn 

och ungdomar att röra sig obehindrat då trafiksituationen är otrygg, 

ur miljösynpunkt och gällande trafikens hastighet. De barn och 

ungdomar som befinner sig i området gör det säkrast på anvisade 

platser likt Exercisparken, fotbollsplanen eller lekplatserna. Här är 

miljön trygg och anpassad för dem.

Att flera generationer syns och använder stadsrummet verkar för 

en integrerad stad. Engelbrektsgatans samt närområdets förskolor 

och skolor nyttjar Heden och Engelbrektsgatans sträckning under 

och efter skoltid för transport till eller utövande av diverse fritids-

aktiviteter. De äldre skolbarnen och gymnasieungdomarna frek-

venterar kända målpunkter så som restauranger och lokalbutiker 

vilket genererar rörelse i stadsrummet och möjlighet till samspel. 

En förskolegrupp på väg genom Gamla Allén.
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sammanfattning

 » Heden är en viktig plats för firande och evenemang, 
där denna del av Engelbrektsgatan har stor potential 
att bidra och komplettera. 

 » Engelbrektsgatan och Heden är idag en plats 
för samspel mellan generationer, folkgrupper, 
demonstrationer/demokrati. 

 » I den nya utformningen av stadsrummet och spår-
vägen har Engelbrektsgatan samt dess koppling till 
Heden potential att förstärka samspel och möten. 

 » Engelbrektsgatan är en viktig länk till många mål-
punkter för många olika människor i olika åldrar.

 » Engelbrektsgatan agerar som en viktig länk mellan 
Avenyn och Evenemangstråket men även mot övriga 
staden. Detta skapar rörelse längs gatan och samspel 
mellan människor. 

 » Parken framför Hotell Liseberg Heden är identifierad 
som en mötesplats och som skapar samspel mellan 
människor. 

 » Engelbrektsgatan bjuder in till dagliga samspel 
genom sina verksamheter och restauranger. 

 » Genom att säkerställa barns säkerhet i stadsrummet 
har denna del av Engelbrektsgatan potential att bidra 
till samspel mellan barn och unga. Ett säkerställande 
av barn och ungdomars trygghet gynnar samspel 
dem emellan, men även med övriga människor som 
vistas här.  

Kollage av bilder som berör temat samspel.
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1. Parkeringen

2. Lekplatsen

3. Exercisparken

4. Parken

PUBLIKA PLATSER BETYDANDE STRÅKSEMIPUBLIKA PLATSER

1. Förskolan

2. Fotbollsplaner

3. Hotell Liseberg

4. Minigolfen
Nutida

Framtida/ Tilltänkta

Funktioner för stråk

Temakarta för samspel.

Gång

Cykel
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Vardagsliv
Ett vardagslivsperspektiv 
innebär att människors 
vardagliga rutiner 
och aktiviteter skapar 
en utgångspunkt för 
planeringen.

användningen/lokalisering/ olika 
behov och livssituationer/ utbud och 
variation /service och aktiviteter/ till-
gänglighet, räckvidd och närhet/ hälsa 
och trygghet

Stråk och dess funktioner
Engelbrektsgatan och dess närområde är en viktig del för hela 

staden och människors vardagliga liv, både ur ett rekreation- och 

samspelsperspektiv. Här möts människor över generation i olika 

konstellationer. Heden nyttjas till viss del av de boende i området, 

för rekreation men också för pendling. På vardagarna brukar många 

hundägare i området rasta sina hundar i anslutande parkmiljö på 

Heden samt i parken framför Hotell Liseberg Heden. De boende 

upplever att öppenheten mot Heden skapar trivsel och bidrar till 

en unik karaktär för närområdet. Heden lider dock även av ett hårt 

besökstryck utifrån. 

Denna del av Engelbrektgatan identifieras som en passagegata för 

såväl bilister som för cyklister och gående. Antingen för att röra 

sig mellan två målpunkter i staden eller mellan två målpunkter 

inom detaljplanens område då det innehåller många intressanta 

målpunkter och verksamheter för alla åldrar. 

Nordligt gångstråk längs Engelbrektsgatan ansluter inte till en tydlig 

målpunkt och upplevs som diffus, medan trottoaren i söder är 

tydlig i sin framtoning. Trottoaren upplevs dock som smal och det 

är svårt att mötas som gångtrafikant. Bilar parkerade längs med 

gatan tar stor plats då dörrar öppnas för in- eller urlastning. Även 

uteserveringarna tar sin beskärda del av ytan. 

Engelbrektsgatan innehåller idag inget separerat cykelstråk, vilket 

försvårar framkomligheten för cyklister. I anslutning till planom-

rådet återfinns ett viktigt pendlarstråk för cykel i Gamla Allén. 

De mindre tvärgående söderliggande lokalgatorna till Engelbrekts-

gatan nyttjas främst av de som har lokalkännedom och rör sig i 

området dagligen.    

Platser och dess funktioner
Längs Engelbrektsgatan finns flertalet verksamheter, serviceställen 

och restauranger i bottenvåningarna som nyttjas av såväl boende 

som besökare. Lasse på Heden är ett välkänt gatukök, inte bara i 

området utan även för staden. Äventyrsgolfen och Exercisparken 

är välbesökta målpunkter på Heden, här finns också lekplatser för 

barn. På Heden finns även möjlighet till att på sommaren spela 

fotboll eller åka skridsko på vintern. I närområdet till Engelbrekts-

gatan återfinns också viktiga grön och parkytor där det finns plats 

för socialt umgänge. Framför Hotell Liseberg Heden finns en park 

med bänkar. Parken utanför Hotell Heden Liseberg upplevs nattetid 

som otrygg då lamporna skapar stark kontrast. På sommarhalvåret 

dagtid är platsen lummig och kan även då upplevas som mörk. I 

anslutning ligger en återvinningsstation. 

Även om anslutande rekreationsytor till denna del av Engelbrekts-

gatan fyller en mycket viktig funktion för evenemangsstaden, visar 

stadens kartläggning av rekreationsvärden att de, trots den stora 

ytan, har ytterst få rekreationsvärden till vardags. 

Förskolor återfinns längs med Engelbrektsgatan och i dess när-

område, förskolan Engelbrektsgatan 34E och förskolan på Hal-

landsgatan. Utbildningsområdet Skånegatan som drivs av Utbild-

ningsförvaltningen är lokaliserat i anslutning till Engelbrektsgatan. 

Här återfinns Burgårdens gymnasium, Bernadotte gymnasiet och 

Elitidrottsgymnasiet Katrinelund Göteborg. Katrinelund nyttjar pla-

nerna på Heden i stor utsträckning. Utöver gymnasieskolorna finns 

även vuxenutbildning och gymnasiesärskola längs med Skånegatan.

I anslutning till Engelbrektsgatan och området för detaljplanen 

finns vidare en rad olika servicemöjligheter likt matvarubutiker, 
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vårdinrättningar, apotek, körskola, hotell, begravningsbyrå och 

biograf. 

Samtliga parkeringar på Heden nyttjas av både besökare och 

boende i området. På Hedens parkeringsplats parkerar mer lång-

väga besökare som ska till stadskärnan eller evenemangsområdet. 

På parkeringen norr om gatan parkerar de som ska mot Avenyns 

kultur och nöje. Parkeringarna används frekvent och bidrar till en 

trafikintensiv vardag för de som vistas här, tillfälligt och permanent. 

Dygnets olika skeden
Heden och denna del av Engelbrektsgatan lever till stor del av 

dygnet och under året för många olika grupper. Engelbrektsgatan 

består dels av de som bor här, dels de som verkar. Från kun-

skapsunderlaget framkommer det att frekvensen av närvarande 

människor i stadsrummet är högre dagtid än nattetid. Dock har 

Engelbrektsgatan och dess omnejd flera funktioner som verkar 

under dygnets olika skeden. På morgonen sker lämning av barn på 

förskola, morgontrafiken startar för de som ska vidare till arbetet. 

Oftast bildas det köer längs med denna del av Engelbrektsgatan. 

Under dagen öppnar aktiviteterna på Heden upp, lunchrestau-

rangerna i bottenvåningarna längs gatan öppnar sina serveringar 

och elever i området får lunchrast. På eftermiddagen påbörjas 

återigen köbildningen längs med Engelbrektsgatan. Sen eftermid-

dag och framåt kvällen börjar fritidsaktiviteter ta vid, även de 

som söker efter en spontan kvällsaktivitet kan hamna på Heden. 

Här kan man spela äventyrsgolf en varm sommarkväll eller äta 

middag längs med Engelbrektsgatans restauranger. I området finns 

möjlighet till att umgås med familj och vänner efter dagens bestyr. 

Efter midnatt och in på småtimmarna kan det tänka sig att det i 

anslutning till området sker mycket nattlig aktivitet likt resande 

med kollektivtrafik. Stora målpunkter likt Liseberg, Scandinavium 

och även Trädgårdsföreningen ligger inom gatans potentiella upp-

tagningsområde. Heden är även plats för event och tidvis rör det 

sig mycket människor här under större delen av dygnets timmar. I 

området finns även två hotell där man kan tänka sig att aktiviteter 

likt utcheckning/incheckning och turistande genererar rörelse 

under större delen av dygnets timmar. Nattetid bjuder Engelbrekts-

gatan och dess mindre trafikerade raksträcka in till fortkörande 

bilar, vilket bidrar till vidare buller för de boende längs med gatan.     

Barn och ungdomar
I området rör sig mycket ungdomar, dels från intilliggande skolor 

men dels från övriga delar av staden. Ungdomar som befinner 

sig i området på vardagar besöker bland annat restauranger eller 

handlar smågodis på håltimmarna. 

I samband med körskolan vistas många körandes ungdomar i 

området. Parkeringen norr om Engelbrektsgatan utgör en trygg 

angöring dagtid till Göteborgs centrum för bilburna ungdomar. Det 

är tekniskt lätt att köra hit, men platsen är även lätt att orientera 

sig utifrån. Ungdomar är närvarande i denna stadsdel, dels då 

många gymnasieskolor angränsar området, dels då deras möjliga 

fritidsaktiviteter återfinns på Heden. Platser i stadsrummet där 

ungdomar kan få ha sitt eget sociala umgänge är viktiga. 

Även mindre barn rör sig längs med gatan på daglig basis, ofta till 

och från förskolorna, på utflykt eller till Hedens lekplatser. Då sker 

detta ofta i en vuxens sällskap. 

Barn och ungdomars dagliga vistelse längs gatan och i området 

färgas av den farliga och otrygga trafiksituationen med avsaknad 

av säkra övergångar och dämpade hastigheter. Detta påverkar även 

de pedagoger och lärare som leder sina grupper med barn längs 

och över stadsrummet. Engelbrektsgatans barriäreffekt påverkar 

tillgängligheten till Heden för barn och ungdomars vardagliga 

aktiviteter.   

Parken framför Hotell Liseberg Heden.
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sammanfattning

 » Heden och Engelbrektsgatan innehåller viktiga 
platser och funktioner, delvis för närområdet delvis 
för staden.

 » Denna del av Engelbrektsgatan präglas av en bland-
ning mellan generationer i närområdet.  

 » De boende i närområdet nyttjar gärna Heden för 
rekreation och använder stråken för vardagspendling.  

 » Vardagslivet i denna del av Engelbrektsgatan påver-
kas av besökstryck vid olika tillfällen under dygnet. 

 » Boende längs denna del av Engelbrektsgatan upp-
skattar öppenheten mot Heden.     

 » Vardagslivet längs denna del av gatan färgas av de 
många aktiviteter, verksamheter och restauranger 
som finns att tillgå i området. 

 » Vardagslivet i denna del av Engelbrektsgatan präglas 
starkt av dess trafiksituation där boende upplever 
både köbildning och buller.  

 » Vardagslivet är för denna del av gatan och för 
närområdet viktig för barn och ungas fortbildning i 
staden då det återfinns många utbildningsrelaterade 
verksamheter så som skolor och förskolor. 

 » Barn och unga är vistas i området på daglig basis. 
Oftast i anslutning till förskolor och skolor eller via 
fritidsaktiviteter under och efter skoltid.  

Kollage av bilder som berör temat vardagsliv.
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Temakarta för vardagsliv.
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Identitet
Den identifikation som 
invånare och besökare 
upplever är till sin 
natur subjektiv och 
känslomässig, var och 
en upplever vi staden 
på vårt eget sätt.

karaktär och identitet/värdering och 
tolkning/historiskt djup och berättel-
ser/erfarenheter och minnen/tillhö-
righet och delaktighet/attraktivitet 

Unika kvalitéer
Heden är en fantastisk plats för alla åldrar. Detta bidrar till att 

området får en unik karaktär då alla generationer har möjlighet att 

vistas på Heden där Engelbrektsgatan bildar en viktig anslutande 

länk. Här vistas boende i området med människor från andra 

stadsdelar, men även från andra städer och länder, både när de 

besöker Heden eller nyttjar verksamheterna längs med gatan. 

Det skapar en identitet av social samvaro och platsen präglas av 

gemenskap. Hedens öppna platsbildning bidrar med möjlighet 

till spontanaktivitet såväl som planerad aktivitet. Aktiviteterna 

bidrar till att skapa en karaktär av lekfullhet vilket vidare präglar 

denna del av Engelbrektsgatan. Samspelet mellan Heden och 

Engelbrektsgatan präglas starkt av varandras närvaro. Här bidrar 

öppenheten, aktiviteterna och det historiska lagret till karaktären 

för denna del av gatan.   

Denna del av Engelbrektsgatan uppskattas av de boende i området 

för dess centrala läge med gångavstånd till det mesta. Parkmiljön, 

dels vid korsningen Sten Sturegatan, dels av alléerna som omgär-

dar Heden, är identitetsskapande och bidrar till områdets gröna 

karaktär. Aktiviteterna på Heden är också identitetsskapande för 

gatan genom att de är synliga, men har möjligheten att influera 

Engelbrektsgatan i större utsträckning för framtiden. Öppenheten 

mot Heden bedöms som värdefull. Även de restauranger som 

verkar i området bidrar till en trevlig samt livlig atmosfär och 

identitet för gatan.

Med sina många aktiviteter lyfts Heden som en favoritplats av de 

boende i området, särskilt sommartid. Vintertid vill man hellre 

träffas på några av de många restauranger längs med den södra 

sidan av Engelbrektsgatan. Uteserveringar och folklivet uppskattas 

sommartid, trots att det gör trottoarerna trängre och svårfram-

komliga. Gatans något ofärdiga och röriga uttryck idag ses som en 

framtida möjlighet att utvecklas till något positivt.

Trafikmiljön
Gatans identitet och karaktär präglas av trafiken som rör sig och 

uppehåller sig i gaturummet och som idag är prioriterad framför 

gång och cykel. Där fordonstrafik dominerar gaturummet uppstår 

färre vistelsevärden.

Kollektivtrafiken är icke närvarande i denna del av Engelbrektsgatan 

och det upplevs som långt till närmaste hållplats.

Byggda miljöns identitet
Området för detaljplanen och denna del av Engelbrektsgatan 

ligger i gränslandet mellan flera bebyggelsekaraktärer och rymmer 

många skikt av kulturhistoriska berättelser och stor del värdebä-

rande egenskaper. Engelbrektsgatan är präglad av olika stadsrum. 

Stadsrummet är präglat av Exercishedens öppna fält, där de långa 

siktlinjerna och rymden begränsas av Engelbrektsgatans fasader 

och omgärdande grönska med alléer och parker. Stadsrummet 

präglas även av stenstadens möte med Södra Vägen och Gamla 

allén, som förvandlades från landsväg till bred boulevard under 

det sena 1800-talet. Stadsrummet präglas av den moderna stadens 

och evenemangsstråkets möte med den öppna Heden samt Sten 
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Sturegatans allé. Stenstaden söder om Engelbrektsgatan skapar 

en karaktär av historisk genuinitet. De stiliga och vackra fasaderna 

med friskt utseende har en lugn karaktär och identitet, en spän-

nande berikande kontrast till Hedens öppenhet och användning. 

Restaurangerna och verksamheterna i bottenvåningarna längs 

denna del av Engelbrektsgatan skapar en viktig förankring mellan 

det aktiva Heden och de lugnare bostadskvarteren. Uteservering-

arna och skyltfönster bidrar till upplevelsen att man blir sedd i 

stadsrummet. Ovanpå finns bostäder med balkonger som vidare 

skänker en känsla av synlighet längs denna del av Engelbrektsgatans 

sträckning i stadsrummet. Den historiska kontexten och öppenhe-

ten till Heden skapar unika och attraktiva boendemiljöer. Samtliga 

faktorer bidrar till karaktären och identiteten, dels var och en för 

sig, dels i samspel med varandra. 

Sammanfattningsvis upplevs Engelbrektsgatans sträckning mellan 

Södra Vägen och Skånegatan till viss del som splittrad och med 

tre skilda karaktärer - ett modernt, storskaligt stadsrum med mer 

trafikanpassad karaktär, ett historiskt stadsrum med större del 

rumslighet och grönska, och ett mer plottrigt och osammanhäng-

ande stadsrum. 

Evenemangsstaden
Flera stora evenemang har hållits på Heden, på nationell och 

internationell nivå.  Stadsrummet präglas av den moderna stadens 

och evenemangsstråkets möte med den öppna Heden och Sten 

Sturegatans allé. Denna del av Engelbrektsgatan har potential att 

knyta an till Evenemangsstadens stråk. I området finns anknytning 

till Evenemangsstaden genom Hotell Liseberg Heden, men nöjes-

parkens pariserhjul är även synlig från korsningen Sten Sturegatan.  

De stora arenorna lockar regelbundet, men vid fåtal tillfällen, 

stora folkmängder till området. Rekreationsanläggningarna som 

biografen Filmstaden Bergakungen utgör till större del vardags-

livet och för dagligen människor till området. De olika typerna 

av genomströmningar av människor bidrar till områdets karaktär 

och identitet.

Barn och Ungdomar
Denna del av Engelbrektsgatan färgas av livet på Heden. Områdets 

identitet består till stor del av barns närvaro i eller i angränsning 

till stadsrummet. Engelbrektsgatans trafiksituation upplevs idag 

som farlig för barn, både ur miljösynpunkt och som fysiskt hinder. 

Denna del Engelbrektsgatan kan även vara riskabel för barn trots 

vuxnas sällskap då stadsrummet är komplext och svårläst. Dock är 

gatan betydelsefull för barn och unga då många använder sig av 

gatan för att ta sig mellan olika målpunkter i området och i staden. 

Förskolorna använder gatan som sina utflyktsvägar och unga frek-

venterar gatan dels för att ta sig till Heden och dels för att besöka 

de verksamheter som lokaliseras längs med denna del av gatan. 

Det unika med Engelbrektsgatans stadsrum och dess identitet för 

barn är att här finns goda möjligheter för barn att passera och 

träffa på varandra. 

Även om stadsdelen bedöms innehålla ett lägre antal boende 

barn i området finns barn och unga närvarande i stadsdelen, dels 

då förskolor och skolor ligger i nära anslutningen till denna del av 

Engelbrektsgatan, dels då Heden lockar många barn och unga med 

sina aktiviteter. Hedens identitet för de unga och deras möjlighet 

till att samlas här främjas av att aktiviteterna till stor del är gratis, 

har låga trösklar men också att dess aktiviteter riktar sig till olika 

åldrar. Detta skapar social arena för barn och unga som främjar 

samspel över åldrarna.  

Engelbrektsgatan i fonden av Heden.  
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sammanfattning

 » Engelbrektsgatan är en viktig anslutande länk till 
Heden och påverkas av Hedens möjlighet till möten 
över generationer. 

 » Lekfullheten och sociala samvaron på Heden spiller 
över på Engelbrektsgatan där platsen i stort präglas 
av samvaro och aktivitet. 

 » Den historiska karaktären av fasaderna längs denna 
del av Engelbrektsgatan är identitetsskapande även 
för Heden. 

 » Engelbrektsgatans centrala läge är betydelsefull och 
gör gatan attraktiv

 » Restaurangerna bidrar till en trevlig och livlig atmos-
fär längs med gatan.

 » Gatan inger i dagsläget ett rörigt intryck
 » Denna del av Engelbrektsgatan präglas starkt av 

trafikmiljön, både ljudmässigt och upplevelsemässigt
 » Bilen upplevs som prioriterad i gaturummet
 » Denna del av Engelbrektsgatan består av flera kultur-

historiska skikt där fasaderna närmats Södra Vägen 
utgör en stor del av gatans identitet.

 » Korsningen mellan Engelbrektsgatan och Södra 
Vägen är identitetsskapande för området. Här möts 
historia med den moderna staden i en grönskande 
omgivning. 

 » Öppenheten mot Heden är identitetsskapande för 
gatan.

 » Denna del av Engelbrektsgatan präglas av det 
vardagliga livet men är även en viktig del av Evene-
mangsstaden Göteborg.

 » Engelbrektsgatan är unik då det finns många barn 
som rör sig i relation till området vilket betyder att 
ett socialt samspel mellan barn och unga kan uppstå. 

Kollage av bilder som berör temat identitet.
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Temakarta för identitet.
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Hälsa och säkerhet 

Barn är mer känsliga 
för buller och 
luftföroreningar. För 
att barnens närmiljö 
ska vara säker har 
separering från biltrafik 
och hastighetssäkring 
av korsningspunkter 
i bilnätverket stor 
betydelse. 
psykiskt och fysiskt/socialt och privat/
lek och lärande/tillhörighet och del-
aktighet/hälsa och trygghet/anpas-
sade och offentliga miljöer

Största barriärerna för barn och unga
I en socialt sammanhållen stad träffar barn och ungdomar från olika 

sociala grupper varandra i det dagliga livet. De korsar varandras 

stråk och delar varandras vardagsliv. Bilfria eller bilsäkra stråk är 

viktiga för barn och ungas möjlighet att kunna öka sin självstän-

diga rörelsefrihet, liksom en trygg kollektivtrafik. I stadsrummet 

behövs kontinuitet, sammanhängande stråk och bebyggelse för att 

underlätta barn och ungas rörelsefrihet i staden. 

De bildominerade gatorna tenderar att skärma av stadens parker 

från omgivande bebyggelse. Rekreationsvärden tenderar att 

minska i biltäta områden vilket innebär att även om stimulerande 

miljöer skapas kan de ej nyttjas till sin fulla potential. För barnens 

tillgänglighet i staden utgör också biltrafiken det största problemet. 

I centrala Göteborg finns få gatumiljöer som är helt trafiksäkra för 

barn och som dessutom leder fram till grönområden och skolor.    

Engelbrektsgatans sträckning mellan Södra Vägen och Skånegatan 

upplevs idag som en barriär då trafiken är frekvent och håller 

höga hastigheter. Brist på starka tvärgående stråk för gång- och 

cykeltrafikanter bidrar till att gatan upplevs som en barriär, för 

såväl vuxna som för barn och ungdomar. Buller och luftförore-

ningar förekommer i området vilket speciellt har negativ inverkan 

på barn och unga. Sikten på parkeringarna och angöringsplatser 

i anslutning till denna del av Engelbrektsgatan är begränsade då 

det finns många funktioner som stör läsbarheten. 

Området är komplext och rörigt i sin stadsbil med mycket liv och 

rörelse från människor och trafik. Stundtals kan det vara svårt att 

lokalisera målpunkter likt verksamheter eller ytor avsedda för barn 

och unga. Denna otydlighet skapar en svårighet i att nyttja områ-

dets fulla potential och innehåll för barn och unga. Svårigheten i 

att orientera sig i det röriga stadsrummet och kontrasten mellan 

Heden och Engelbrektsgatans liv och rörelse kan även bidra till att 

Heden stundtals känns som en öde plats och motverkar barn och 

ungas rörelsefrihet.   

Stråk för barn och unga
Heden är en viktig mötesplats för barn och unga i staden. Aktivi-

teterna är till stor del gratis, är tillgängliga och riktar sig till unga 

och barn. Denna del av Engelbrektsgatan har möjlighet att främja 

barns möte i stadsrummet, på trottoar som såväl i anslutning till 

planområdet. 

Natur och grönska bidrar till att skapa roliga och utvecklande 

miljöer för barn. Grönska är viktigt för barns välmående och det 

är då dessutom roligare att röra sig i området. Engelbrektgatan 

färgas idag av den grönska som närvarar i brynet mot Heden och 

bildar en grön stadsbild.    

Längs med norra delen av parkeringen norr om Engelbrektsgatan 

finns en asfalterad gångväg. Här kan barn lära sig att cykla tryggt 

och avskärmat. Gångvägen upplevs som anonym och nyttjas inte 

till stor utsträckning av allmänheten. Vid gångvägen ligger i direkt 

anslutning parkeringen som utgör en komplex och trafikfarlig miljö 

för barn och unga att vistas i. 
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Platser för barn och unga
Korsningarna vid Södra Vägen och Sten Sturegatan är komplexa 

med många olika trafikslag. Även cykeltrafikanter håller här hög 

hastighet. Vid övergångstället Sten Sturegatan är signalfaserna för 

fotgängare kort. Förskolegrupperna hinner oftast inte att gå över 

då de ska korsa Engelbrektsgatan.

Utformningen av hållplatslägen och zoner där flera trafikslag möts 

är viktiga utifrån aspekten trygghet och säkerhet. Om många tra-

fikslag möts i en och samma punkt är det viktigt att det finns en 

tydlighet i stadsrummet. Även om det till synes verkar enkelt för 

ett barn eller ungdom att korsa en cykelbana kan konflikt uppstå då 

många cyklister cyklar i hög hastighet. Vid placering av hållplatser 

är det viktigt att förstå interaktionen mellan de som uppehåller 

sig där i samband med de som rör sig där. Detta gäller även för 

korsningar där flera trafikslag möts. 

Trygghet för barn och unga
När så många unga samlas på samma områden medföljer en del 

utmaningar och problem, särskilt ur en trygghetsaspekt. En stor 

mängd unga på en liten yta kan skapa konflikter. Samlingen av unga 

gör att det många gånger blir attraktiva platser för exempelvis 

narkotikaförsäljning, skadegörelse eller uppgörelser. Det ställer 

krav på trygghets- och säkerhetsarbetet från skolorna, och skapar 

utmaningar i att engagera ungdomarna i aktivitet som kan ersätta 

brottsrelaterad verksamhet. Boende längs med Engelbrektsgatan 

som nyttjar Heden har påtalat att det ibland kan kännas olustigt och 

otryggt att passera grupper av ungdomar som samlas i anslutning 

till gatan och på Heden, speciellt kvällstid. Dock främjar Heden 

föreningsliv och aktivitet för unga där staden förvaltar näridrotts-

platsen på Heden.  

Förskolegrupp på väg genom Gamla Allén.
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sammanfattning

 » Heden är en målpunkt för alla åldrar. Engelbrekts-
gatan möjliggör inte en trygg tillvaro för unga eller 
barn när de är på väg till Heden. 

 » Öppenheten på Heden kan tolkas som tom och öde 
vilket kan begränsa barn och ungas rörelsefrihet då 
platsen upplevs som osäker.  

 » Grönskan i området utgör viktiga rumsliga element 
för barn och unga. 

 » Denna del av Engelbrektsgatan är idag en barriär, 
speciellt för barn och unga då de är extra utsatta för 
trafikmiljöns effekter. 

 » Denna del av Engelbrektsgatan och buller från trafi-
ken påverkar närområdet negativt och influerar barn 
och ungas vistelseplatser negativt på Heden. 

 » Parkeringen norr om Engelbrektsgatan vid kors-
ningen Södra Vägen är en barriär och utgör ett hinder 
för barn att korsa till Heden, dels då parkeringen är 
frekvent trafikerad, dels då trafiksituationen med 
dålig sikt kan vara svår att bedöma för barn och unga. 

 » Längs med Engelbrektsgatan finns intressanta mål-
punkter för unga såsom restauranger och verksam-
heter. Idag begränsas de i stadsrummet på grund av   
frånvaron av säkra korsningar. 

 » Längs med Heden parkering Engelbrektgatans norra  
del finns ett viktigt stråk där barn lär sig cykla. 

 » Tydlighet och läsbarhet i stadsrummet är extra viktigt 
för barn och unga, speciellt där många trafikslag 
möts. 

 » Ansamling av unga kan ibland skapa en känsla av 
otrygghet för utomstående i området.

Kollage av bilder som berör temat hälsa och säkerhet.
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PLATSER OCH STRÅK FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Olämpliga stråk och platser för barn och ungdomar

Inhägnade platser lämpade för mindre barn

Programmerade platser för ungdomar

Temakarta för säkerhet och hälsa.



Åtgärder
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Engelbrektsgatans framtida utveckling
Bakgrund
Inventeringsfasen lyfter utifrån olika infallsvinklar styrkor och 

svagheter som gatan med närområde har och upplevs ha. Även 

förslag till förändringar av gatan, men också hot mot, en kom-

mande utbyggnad och omdaning av gatan lyfts fram på sina håll i 

dialogerna. Dialogerna är genomförda i olika former och med olika 

grupper som är involverade i arbetet eller som påverkas av gatans 

utformning. Men trots det är svaren på frågorna som ställts och 

utkomsten av dialogerna väldigt samstämmiga.

Resultatet av inventeringen har här bakats samman och sorterats i 

teman som lyfter de viktigaste och mest återkommande synpunk-

terna. För varje punkt föreslås sedan en åtgärd, som kan vara mer 

eller mindre konkret. Det viktiga här är urvalet av frågor att jobba 

vidare, och att dessa tas om hand på ett eller annat sätt i det 

förslag till ny utformning av Engelbrektsgatan med näromgivning 

som föreslås och prövas vidare i detaljplan. Med utgångspunkt 

från dessa punkter, respektive utifrån de diskussioner och övningar 

som har genomförts i projektgruppen, har även en vision för gatan 

tagits fram. Visionen tillsammans med åtgärdsplanen kan sedan 

ligga till grund för de avvägningar som behöver göras mellan olika 

alternativa utformningar av gatan.

Gatans roll

 » Utforma gatan med en disposition och fördelning 
mellan transportzoner för bil och spårvagn respektive 
fotgängarzoner och möblerings-/trädzoner så att 
gatan kan utvecklas till en vacker stadsgata som till 
gestaltning, rum och skala inordnar sig i och stärker 
stadsbilden.

 » Ta vara på och lyfta fram de kvaliteter som finns på 
Heden för till exempel lek och rekreation, genom att 
säkerställa bra kopplingar mot Heden utan visuella 
barriärer.

 » Ge plats för tydliga entrézoner till stenstadens kvarter 
som inte är i konflikt med gångstråket.

 » Lyft fram parken vid Hotell Liseberg Heden till sin fulla 
potential i stadsrummet.

Vistelsekvaliteter

 » Utforma gatan med tydliga, överblickbara och sam-
manhängande zoner, disponerade och gestaltade så 
att starka rumsliga värden kan utvecklas och därmed 
en trivsam miljö för vistelse.

 » Utforma gatan så att erforderligt utrymme finns för 
möblering, uteserveringar, sekundära sittytor samt 
grönska.

 » Skapa möjlighet till en kvalitativ brynzon längs norra 
sidan och minska intrånget i parken.

 » Skapa goda förutsättningar för att träd längs med 
gatan kan växa sig stora.

 » Utforma gatan så att biltrafiken får låga hastigheter 
och inte skapar upplevelsen av otrygga och bullriga 
kringytor för fotgängare och cyklister.
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Rörelsekvaliteter

 » Utforma gatan så att det är lätt att läsa dess funktion 
och orientera sig.

 » Skapa sammanhängande, väl tilltagna, trygga gån-
gytor längs med båda sidor av gatan.

 » Skapa ett sammanhängande cykelstråk längs med 
gatan med goda siktlinjer och tydliga anslutningar 
till övriga cykelnätet.

 » Dela in gatan i tydliga zoner som hänger samman 
längs hela gatan.

 »

Överbrygga barriärer

 » Skapa fler och tydligare passager över gatan som 
kopplar ihop tvärstråk och målpunkter.

 » Utforma och disponera gatan så att spårvägen och 
körfälten inte uppfattas som starka barriärer.

 » Utforma gatan så att biltrafiken får låga hastigheter 
och inte dominerar stadsmiljön.

 » Utforma parkeringsytor i tydliga, överblickbara zoner 
och så att stråk och passager inte skärs av.

Kulturmiljövärden
Åtgärder hämtade ur kulturmiljöutredningen. 

 » Utforma en gemensam markbeläggning på trottoa-
rer samt ett gemensamt grepp med ledningsstolpar, 
belysningsarmaturer och parkmöblering.

 » Återskapa en bredare trottoar, likt den som fanns 
här fram till 1960-talet, återskapas intill stenstads-
fasaderna mellan Södra Vägen och Sten Sturegatan.

 » Plantera tätare och större lindar längs gatans norra 
sida (norr om körfälten) för att rumsligt rama in 
Heden.

 » Minimera gatans bredd, vilket kan åstadkommas 
genom ett gemensamt körfält för bil och spårvagn.

 » Tillför inga ytterligare barriärer ute i själva gatan, 
såsom staket intill spårområdet.

 » Utforma ett spår/spårområde som är inpassat i omgi-
vande markbeläggning för att minimera förändrad 
karaktär. Gräs eller grus mellan spåren är olämpligt.
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Konsekvenser
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Utvärdering

Begrepp                                                               Konsekvens +/- + -

Sammanhållen stad 30 11

Samspel 14 7

Vardagsliv 18 4

Identitet 14 8

Hälsa och säkerhet 10 7

Barn och ungdomar 16 4

Metod
Denna SKA/BKA-rapport har tagits fram löpande parallellt med pro-

cessen att föreslå en ny utformning och gestaltning för Engelbrekts-

gatan. Analysarbetet har löpande gett insikt till bearbetningen av 

förslaget samtidigt som processen och utkomsten av arbetet har 

kunnat dokumenteras. I arbetet med SKA/BKA-verktyget ingår att 

följa upp och utvärdera arbetet genom att beskriva konsekvenserna 

av förslaget. Konsekvensbeskrivningen görs här utifrån åtgärdsför-

slagens teman (Gatans roll, Vistelsekvaliteter, Rörelsekvaliteter, 

Överbrygga barriärer) och satt i jämförelse med dagens utformning 

av gatan, dvs nuläget och bedöms utifrån verktygets fem begrepp 

(Sammanhållen stad, Samspel, Vardagsliv, Identitet, Hälsa och 

säkerhet). Därutöver lyfts även konsekvenser som är av särskild 

vikt för barn- och ungdomar i analysen.

Konsekvensbeskrivningen avser trafik- och utformningsförslaget 

som redovisas i detaljplanens illustrationsritning och som regleras 

i plankartan och beskrivs i planbeskrivningen samt i det till planen 

hörande gestaltningsprogrammet. En del av de studerade ytorna 

ligger utanför planområdet, men utgör en helhet med det upprus-

tade gaturummet och tas därför med i konsekvensbeskrivningen. 

Bearbetning av förslaget kan komma att ske efter samrådet och 

vid behov konsekvensbeskrivas på nytt inför granskning och anta-

gande av detaljplanen.

Sammanfattning 
Den samlade bedömningen utifrån konsekvensanalysen är att 

gatan med föreslagna åtgärder förbättrar de sociala aspekterna 

och miljön för barn och ungdomar i stor omfattning jämfört med 

nuvarande utformning. Särskilt stor förbättring kan ses utifrån 

begreppet Sammanhållen stad genom att gatan går från att vara en 

idag ganska rörig gata med stor dominans av bilen i stadsrummet 

till att bli en gata med minskad barriärverkan och en balanserad 

stadsbild med större prioritet på fotgängare och cyklister. Gatan 

får en utformning som bättre kopplas till sin omgivning och passar 

in i den centrala stadens stadsbild och funktioner.

En mer begränsad förbättring och därmed i vissa delar en möjlig-

het till ytterligare åtgärder, kan ses utifrån begreppet Samspel och 

Identitet. Ytor för möten och vistelse har utvecklats inom försla-

get, men ytorna skulle behöva utvecklas vidare både till yta och 

utformning för att nå sitt fulla värde och potential för gatans roll 

i sitt sammanhang. T ex blir detta tydligt för den södra trottoaren 

som har breddats och bearbetats, men bredden är inte i alla lägen 

tillräcklig för att rymma generösa uteserveringar respektive mer 

välbehövliga planteringsytor mellan körbana och trottoar. Andra 

åtgärder att studera vidare kan vara markmaterialens betydelse 

för gatans karaktär, identitet och påverkan på kopplingar och stråk 

för fotgängare och cyklister, men också gatans identitet i staden.

För konsekvenser som är av särskild vikt för Barn och ungdomar blir 

förbättringarna stora främst vad gäller hur stråk kopplas samman 

och görs tydligt utformade och avläsbara i gaturummet, medan 

passager över gatan fortfarande kan förbättras med bland annat 

övergångsställen och upphöjda körbanor vid alla passager.

Även om varje begrepp kan viktas olika och ses utifrån olika typer 

av åtgärder och konsekvenser, så kan det vara intressant att sam-

manställa plus och minus för varje begrepp. Både flest plus och 

minus återfinns inom begreppet Sammanhållen stad, medan för 

Vardagsliv är de positiva värdena flest i förhållande till de negativa 

värdena. För Hälsa och säkerhet är antalet negativa värden störst i 

relation till de positiva värdena, vilket också ger en indikation om 

att dessa frågor bör studeras vidare för att utreda om och vilka 

ytterligare åtgärder som kan vara möjliga.
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Gatans roll

KONSEKVENS +/-

Gatans disposition och zoner
Disposition av gatan med mittplacerad spårväg är en traditionell utformning som i ett Göteborgsperspektiv inordnar sig i staden på ett naturligt och funktionellt sätt och gör gatan till en del i en mer sam-
manhållen stadsdel och innerstad. +
Utformningen med en enkelsidig trädrad representerar Hedens tvärgator på samma sätt som Parkgatan norr om Heden och blir därmed naturligt underordnade Södra Vägen och Sten Sturegatan som med 
sina dubbla trädrader är entrégator som sträcker sig in mot centrumkärnan. + +
När träden längs norra sidan av gatan, som planteras i en ny mer sammanhängande och tätare rad än dagens träd, vuxit sig stora, formas ett tydligt och vackert gaturum inramat mellan träden och södra 
sidans bostadsbebyggelse, vilket återkopplar till gatans historiska utformning samt ger gatan en ny stark identitet. + +
Mindre träd och möbler placeras längs södra trottoarens gräns mot transportzonen och stärker därmed den södra trottoaren som fotgängarzon genom att bidra till trottoarens rumsliga inramning och skala 
i det större gaturummet. + B
Den friare vegetations- och vistelseytan mellan cykelbanan och parkeringsplatsen vid Heden formar en egen tydlig zon som ramar in gång- och cykelstråket längs gatans norra sida samtidigt som gatans möte 
med Heden och parkeringsplatsen gestaltas och avgränsas tydligt. + +
Trafikzonerna för bil och spårvagn blir påtagliga i gaturummet då de alla placeras intill varandra, vilket minskar upplevelsen av tät innerstad i sitt centrala sammanhang och historiska skala. - -
Upplevelsen av spårområdet som trafikzon och delvis tom yta kan upplevas starkare om spåren ej trafikeras frekvent samt om ytorna utformas med övervägande del asfalt. - -
Närheten till Heden
Förbättrade kopplingar vid Södra Vägen och Sten Sturegatan respektive nya kopplingar över gatan i anslutning till Wadmansgatan och Hedåsgatan, bl a hastighetsdämpande refuger, skapar bättre och tryg-
gare kopplingar för både fotgängare och cyklister att ta sig över gatan i båda riktningar och möjligheten att nå Heden. + + + + B
Separata passager över parkeringsplatsen norr om gatan gör det både enklare och säkrare att ta sig mellan bilarna till Heden samtidigt som den visuella kopplingen mellan gatan och Heden stärks och det 
blir lättare att orientera sig i området. + + + + B 
Genom avskiljande markbeläggning vid passager och kopplingar förstärks funktionen och synligheten i gaturummet, vilket både ger gatan en vackrare utformning och gör gaturummet lättare att förstå och 
röra sig i.  + + +
Vegetations- och vistelseytan mellan cykelbanan och parkeringsplatsen vid Heden innehåller kvalitéer som stärker lek och vistelse, vilket är positivt för barn och unga i stadsrummet samtidigt som kopplingen 
till Heden stärks.  + + + + B
Avsaknaden av övergångsställen och tydligt markerade passager i själva körbanorna begränsar upplevelsen av trygghet och prioriteten för fotgängare framför bilister, särskilt för barn och ungas rörelsefrihet 
i stadsrummet och deras möjlighet att ta sig till och från bl a Heden som är av stort värde för lek och rekreation. - - - B
Entrézoner 

Genom att trottoaren längs södra sidan har breddats, förbättras möjligheten till vistelse och plats för uteserveringar samt gångflöden, som inte hamnar i konflikt med varandra. + + +
Genom förslagets bredare och tydligare entrézon, med ny och sammanhängande markbeläggning, framhävs stenstadens entréer och återskapar i en mindre omfattning den historiska utformningen med 
förträdgårdar som gav en viss distans mellan gatans transportzon och fasaderna. + +
En större breddning av trottoaren och entrézonen hade ytterligare förstärkt möjligheten till både vistelse, verksamheter och möjligheten till gångflöden, samtidigt som gröna förträdgårdar i viss mån hade 
kunnat återskapas. - -
Parken vid Hotell Liseberg Heden

Med ett sammanhängande gång-och cykelstråk intill parken förbättras tillgängligheten till parken samtidigt som gränsen mellan gatan och parken blir tydligare och längre in i parken, där merparten av 
befintliga träd står, vilket får parken att tydligt framträda i stadsrummet och bidra med sin fulla potential som plats för möten och värde som grönska och rumsskapande element. + + B 

Återvinningsstationen mellan gatan och parken flyttas till nytt läge, vilket ytterligare bidrar till att parken kommer fram och synliggörs i gaturummet. + +
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Vistelsekvaliteter

KONSEKVENS +/-

Gatans olika zoner
Genom att zoner för fotgängare och cyklister samlas och tydligt avgränsas genom växtlighet och möblering samt markutformning, mot gatans transportzon och parkeringsytor, stärks gatans rumsliga värden 
och kvalité för vistelse och lek. + + + B
Nya och förbättrade passager över både gatan och parkeringsytan vid Heden skapar en tydlighet i vart rum för vistelse finns och hur de hänger ihop i stadsmiljön. + + B
Genom vegetations- och vistelseytan mellan cykelbanan och parkeringsplatsen vid Heden, tillförs ett nytt inslag i gaturummet som tillför stora vistelse- och trivselvärden längs gatan och i området som helhet. + +
Genom trottoarens breddning i söder tillförs en förbättrad möjlighet för vistelse och verksamheter, exempelvis längs kvarterens bottenvåningar. + +
Det finns en risk för att stadsrummet domineras av trafik då dessa zoner ligger samlat och utformas i huvudsak av samma markmaterial, vilket påverkar upplevelsekvaliteten i stadsrummet. - -
Genom att biltrafiken och spårvägen ligger placerad i direkt anslutning till den södra trottoaren utan en tydlig inramning av t ex trädrad eller planteringar, påverkas vistelsekvaliteten påtagligt av bl a buller 
och närheten till fordonen.

Med spårområdets placering i mitten av gatan mellan körfälten, skapas en yta som är svår att nyttja för vistelse i perioder när spåren inte trafikeras.

Ytor för möblering, uteserveringar, sekundära sittytor samt grönska
Breddningen av trottoaren i söder och tillkomsten av vegetations- och vistelseytan mellan cykelbanan och parkeringsplatsen vid Heden skapar förutsättningar för möblering, uteserveringar och grönska 
vilket ger vistelsekvaliteter och bättre möjligheter till möten och verksamheter. + + +
Med en större breddning av trottoaren hade förutsättningar för vistelsekvaliteter och ett rikare innehåll på södra sidan kunnat skapas, t ex större uteserveringar. - -
Mötet med Heden/Hedens parkering respektive parken vid Hotell Liseberg Heden
Genom gatans nya disposition skapas utrymme för en vegetations- och vistelseyta mellan cykelbanan och parkeringsplatsen vid Heden, som tillför värden i form av en grönare stadsmiljö, en mer varierad 
och vackrare gatumiljö samt förutsättningar för mer socialt liv längs gatan. + + B
Med tillkommande funktioner i gatan i form av bl a spårväg och cykelbana breddas gatan och gör visst fysiskt intrång i parken vid Hotell Liseberg Heden. Men den del av parken som tagits i anspråk skapar 
genom nya och förbättrade gång och cykelytor bättre tillgänglighet till parken och ger en tydligare inramning av parkens kvalitativa ytor. + + + +
För vegetations- och vistelseytan mellan cykelbanan och parkeringsplatsen vid Heden bedöms utrymmet för vistelse och lek vara god. Ytan skapar en visuell och mental koppling till Heden med plats för 
lek, aktivitet och vila. + + B
Träd längs gatan
Genom en ny, bredare och bättre underbyggd planteringsbädd skapas goda förutsättningar för att den föreslagna trädraden kan växa sig stor och härdig över tid och bidra med såväl starka rumsliga som 
miljöförbättrande värden. + +
Hastigheter

Nya refuger vid passager och korsningar, som kröker körbanorna, bidrar till lägre hastigheter och därmed mindre påverkan i form av bl a buller på omgivande vistelseytor. + + + B
Då trafikzonen med körfält och spårväg läggs samlat i direkt anslutning till trottoaren i söder finns en risk för att miljön blir och upplevs mer bullrig och störd av trafiken. - -

SAMMANHÅLLEN STAD SAMSPEL VARDAGSLIV IDENTITET HÄLSA OCH SÄKERHET BARN OCH UNGA*

*Konsekvenser som är av särskild vikt för barn och ungdomar (B)



54 Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys [SKA/BKA] i samband med Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan 

Rörelsekvaliteter

KONSEKVENS +/-

Funktion och orienterbarhet
Genom en tydlig indelning av gatan i zoner och färre bilkörfält samt tydliga passager skapas ett lättläst och mindre fragmenterat stadsrum vilket gör det lättare att förstå och orientera sig i, vilket särskilt 
gynnar barn och ungdomar. + + B
Gångytor
Tillkomsten av nya gångytor längs hela gatan som kopplas ihop med de existerande gångstråken skapar ett sammanhängande gångnät, vilket gör det lättare och tryggare att ta sig till och från området och 
längs med gatan, vilket särskilt gynnar barn och ungdomar samt personer med nedsatt rörelseförmåga. + + B
Genom nya och förbättrade passager över gatan kopplas gångytorna bättre ihop till ett sammanhängande gångnät vilket gör det lättare och tryggare för gående att rör sig igenom och inom området. Även 
genom att gestalta stråk och passager i material skilt från trafikzonen stärks upplevelsen av sammanhängande och trygga gångytor. + +
Genom ännu tydligare passager och korsningar med t ex övergångsställen, upphöjda och bredare passager och avvikande markmaterial i körbanorna, hade gång- och cykeltrafikanter, i synnerhet barn och 
ungdomar, blivit ännu mer prioriterade i gaturummet. Större grupper med människor, vid t ex event, men även förskolegrupper i området som dagligen vistas här hade även fått stor fördel av bredare 
övergångställen.  

- - - B

Cykelstråk
Tillkomsten av en ny cykelbana längs norra sidan av gatan som kopplas ihop med de existerande cykelstråken skapar ett sammanhängande cykelnät som gör det lättare för både cyklister och personer med 
nedsatt rörelseförmåga (som t ex använder mindre elfordon) att ta sig till och från området och längs med gatan. + +
Genom nya och förbättrade passager över gatan kopplas cykelbanorna bättre ihop till ett sammanhängande cykelnät vilket stärker gatan som en del i en sammanhängande innerstad och förbättrar möjlig-
heterna för t ex kringboende att cykla istället för att ta bilden. + +
Befintlig gångbana norr om parkeringen nämns i SKA/BKA som en viktig yta där barn lär sig cykla. + + B
Sammanhängande zoner
Sammanhängande zoner för transport, gång- och cykel samt vistelse har skapats i förslaget och särskiljs med hjälp av olika material som tydliggör dess roll i stadsrummet, vilket förbättrar både möjligheten 
att förstå hur man ska röra sig igenom området och förbättrar framkomligheten, särskilt för fotgängare och cyklister och i synnerhet barn och ungdomar. Tydliga zoner och möten mellan zoner minskar också 
risken för otydliga trafiksituationer som kan leda till olyckor.

+ + + B
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Överbrygga barriärer

KONSEKVENS +/-

Passager över gatan
Med nya passager och förstärkning av befintliga korsningar kopplas gatans båda sidor samman vilket minskar trafikzonens barriärverkan, vilket är av stort värde både för möjligheten att röra sig igenom 
området som inom områdets olika målpunkter. + +
Med fler övergångsställen, vilket ger företräde för gående, hade barriärverkan minskats i större omfattning, vilket särskilt hade gynnat det lokala stadslivet inom området och gjort det lättare för barn och 
ungdomar att ta sig över gatan och känna sig trygga. - - - - B
Spårvägen och körfälten

Genom att inte placera staket mellan spåren undviks en stark barriärverkan. + +
Genom att all trafik placeras samlat i mitten av gatan, blir barriäreffekten stor, både till upplevelse och till möjligheten att korsa gatan och spårvägen på andra ställen än vid passagerna. Effekten kan påverka 
upplevelsen av gatan som ett sammanhängande stadsrum i en innerstadsmiljö och begränsa det lokala livet/rörligheten inom området. - - - -
Då markmaterialet i transportzonen är den samma för både körbana och spårområde upplevs effekten av en trafikbarriär starkare. - - -
Genom spårvägens tillkomst i mitten av gatan försämras möjligheten för korsande fordonsrörelse, t ex vänstersvängar ut från parkeringsplatsen vid Heden, vilket kommer stärka upplevelsen av barriär även 
för bilister samt bidra till att omgivande gatunät belastas hårdare. - - -
Hastigheter och trafikens påverkan på stadsmiljön

Nya refuger vid passager och korsningar, som kröker körbanorna, bidrar till lägre hastigheter samtidigt som refugerna skapar en säkrare gatumiljö med ökad upplevelse av trygghet vid passager. + + + B
Trottoaren i söder ligger, utan några större avgränsande åtgärder, i direkt anslutning till transportzonen vilket kan göra att gatan ifrån detta läge tolkas som en bildominerad stadsmiljö. Gång- och cykelbana 
längs norra sidan av gatan ligger, i jämförelse, ej i direkt anslutning till transportzonen, rumsligt avgränsad av den nya trädraden och angränsande till vegetations- och vistelsezonen. Ifrån detta läge har 
gatan bättre förutsättningar för att inte tolkas som en bildominerad gata.    

- - -
Det breda öppna gaturummet med trafikzonen sammanhängande i mitten kan uppmuntra till höga hastigheter. Ytterligare hastighetsdämpande åtgärder vid passagerna, t ex upphöjda övergångställen, 
och mellan passagerna, t ex i markmaterial, hade kunnat dämpa hastigheterna mer vilket skulle minska buller och upplevelsen av gatan som transportzon samt bidra till en säkrare miljö för oskyddade 
trafikanter och fotgängare, särskilt barn och ungdomar.

- - B

Parkeringsytor
Genom att dagens stora parkeringsyta vid Heden görs mindre och tydligare avgränsad, blir dess påverkan på stadsbilden mindre påtaglig och situationen för fotgängare och cyklister i området lättare att 
överblicka och orientera sig i. + +
Genom tydliga gångpassager över parkeringsytorna kopplade till omgivande gångstråk, blir det lättare och säkrare för fotgängare att ta sig till och från sin bil eller passera över parkeringsytan för att ta sig 
till och från Heden. + + +
Genom att passager och stråk utföras i ett annat material än parkeringsytan, skapas en tydlighet och hierarki i stadsrummet, vilket är särskilt viktigt för barn och unga om de korsar parkeringen, med eller 
utan vuxens sällskap. Annat material uppmärksammar även bilister på passagerna och kan verka hastighetsdämpande. + + B
Kantstensparkering och angörings-/lastzoner längs gatan är lätt överblickbara och tydligt inramade vilket bidrar till upplevelsen av ett mer ordnat och vackert stadsrum som är lätt att orientera sig i. + +
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