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Svar på remiss - Granskning av fördjupad 
översiktsplan för Ytterby 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till Kungälvs kommun som yttrande över remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Kungälvs kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Ytterby. 

Göteborg stad har getts möjlighet att yttra sig. Byggnadsnämnden yttrar sig för Göteborgs 

stads räkning. Stadsbyggnadskontoret har samrått med stadsdelsförvaltningen i Norra 

Hisingen.  

Inriktningen i fördjupningen av översiktsplanen är att Ytterby i första hand ska växa 

genom kompletterande bebyggelse i de centrala delarna. Målet är att invånarantalet i 

Ytterby år 2050 ska ha fördubblats från dagens ca 6 000 invånare till ca 12 000. Detta ska 

ske inom ett område om ca 1 000 meter från stationen. Fördjupningen av översiktsplanen 

förutsätter att Bohusbanan ska utvecklas för en ökad kapacitet.  

Sedan samrådet 2019 har några förtydliganden av handlingen gjorts. Inga av dessa 

förändringar påverkar Göteborg och föreliggande yttrande har samma inriktning som i 

samrådet. 

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på förslaget till fördjupningen av översiktsplanen. Att 

Ytterby ska utvecklas stationsnära ligger i linje med Göteborgsregionens strukturbild. Det 

är positivt att fördjupningen av översiktsplanen är tydlig med att utveckling inte ska 

förhindra en utbyggnad till dubbelspår. En viss farhåga finns att utbyggnad av Ytterby 

ska innebära mer biltrafik över Kornhalls färja vilket påverkar trafiksituationen på de 

statliga landsvägarna Kornhallsvägen och Kongahällavägen på Hisingen. Trafikverket bör 

bygga gång- och cykelvägar längs dessa vägar för att öka trafiksäkerheten och förbättra 

möjligheten för lokalbefolkningen att gå och cykla. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-09-03 

Byggnadsnämnden 2020-09-24 

Diarienummer 0737/20 

 

Handläggare 

Sara Brunnkvist 

Telefon: 031-368 19 75 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 

Fördjupningen av översiktsplanen för Ytterby ger förutsättningar för utbyggnad av 

bostäder och verksamheter. En tydlig satsning på utbyggnad i Ytterby bidrar till en mer 

transportsnål samhällsplanering i enlighet med Göteborgsregionens gemensamma 

strukturbild. Utbyggnaden kan dock innebära ökad trafik även i Göteborgs stad beroende 

på hur man löser mobilitetsfrågan.  

Bedömning ur social dimension 

Ökad biltrafik på vägarna på Hisingen riskerar att innebära försämrade möjligheter att gå 

och cykla eftersom gång- och cykelvägnätet inte är utbyggt längs de statliga vägarna i 

Säve. Detta drabbar särskilt barn och unga som är mer beroende av säkra gång- och 

cykelvägar. 

Bilagor 

1. Fördjupad översiktsplan för Ytterby, granskningshandling 
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Ärendet  

Göteborgs stad har fått granskningsversionen av en fördjupad översiktsplan (FÖP) för 

Ytterby på remiss från Kungälvs kommun och Göteborg har fått möjlighet att lägga 

synpunkter på förslaget. Stadsledningskontoret har översänt ärendet till 

byggnadsnämnden för direkt yttrande till Kungälvs kommun.  

Kungälvs kommun önskar svar på remissen senast 16 oktober 2020.  

Beskrivning av ärendet 

Kungälvs kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Ytterby. 

Göteborg stad har getts möjlighet att yttra sig. Byggnadsnämnden yttrar sig för Göteborgs 

stads räkning. Stadsbyggnadskontoret har samrått med stadsdelsförvaltningen i Norra 

Hisingen.  

Sedan samrådet 2019 har några förtydliganden av handlingen gjorts. Inga av dessa 

förändringar påverkar Göteborg och föreliggande yttrande har samma inriktning som i 

samrådet. 

Innehåll och syfte FÖP Ytterby 

Ytterby är ett stationssamhälle längs med Bohusbanan, beläget ca 5 km väster om 

centrala Kungälv. Ytterby är till stora delar omgiven av landsbygd och natur samt Nordre 

älv. I norr angränsar Ytterby till Rollsbo industriområde med stort underlag för 

arbetstillfällen. I Kungälvs översiktsplan (ÖP 2010) är Ytterby utpekat som en prioriterad 

ort för bebyggelseutveckling på grund av dess strategiska läge.  

Syftet med FÖP Ytterby är att för det avgränsade geografiska området, ersätta ÖP2010 

avseende mark- och vattenanvändning samt att utveckla och förtydliga översiktsplanens 

övergripande mål om ett hållbart stationssamhälle. Syftet är också att få ett mer detaljerat 

underlag som är vägledande och förenklar processen i kommande detaljplanering, 

bygglov och övriga beslut. 

Inriktningen i förslaget till fördjupning av översiktsplanen är att Ytterby i första hand ska 

växa genom kompletterande bebyggelse i de centrala delarna. Järnvägsstationen med dess 

pendeltågstrafik spelar en central roll för möjligheten att växa med bostäder och 

arbetsplatser. Målet är att invånarantalet i Ytterby år 2050 ska ha fördubblats från dagens 

ca 6 000 invånare till ca 12 000. Detta ska ske inom ett område om ca 1 000 meter från 

stationen. Fördjupningen av översiktsplanen förutsätter att Bohusbanan ska utvecklas för 

en ökad kapacitet.  

Utdrag ur FÖP:ens vision för Ytterby: 

”Stationssamhället Ytterby är en självklar del av Storgöteborg och en entrépunkt till 

Bohuslän. Ytterby har 12 000 invånare och ett välutvecklat näringsliv. Kungälv-Ytterby-

Kareby har växt samman till en sammanhängande centralort för kommunen, men 

Ytterbys egen identitet är stark på den kulturhistoriskt betydelsefulla plats där 

bebyggelse, landsbygd och älv möts. Hållbara kommunikationer präglar Ytterby där 

stationen är hjärtat för tätorten, landsbygden och kustzonen.” 

Här nedan lyfts endast de frågor i förslaget till FÖP Ytterby fram som bedöms ha särskild 

bäring på Göteborgs stad eller som har regional betydelse.   
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Satsning på bebyggelseutveckling enligt GR strukturbild  

Att Ytterby ska utvecklas stationsnära ligger i linje med Göteborgsregionens strukturbild.  

Detta möjliggör för boende, verksamma och besökande att välja kollektivtrafik. 

Bebyggelse inom en kilometer från stationslägen ger förutsättningar för att gå eller cykla 

till stationen. Inriktningen för tillkommande bebyggelse är att det ska ske dels i en inre 

urban zon inom 500 m från stationen och en yttre urban zon inom 500–1000 m från 

stationen.  

Mobilitet  

I Kungälvs kommuns Trafikplan 2017 finns det en tydlig inriktning mot ett mer hållbart 

resande. Ytterby är en av kommunens tre större knutpunkter för kollektivtrafik. 

Knutpunkten har både buss- och tågtrafik vilket ger bra förutsättningar för ett högt 

kollektivtrafikresande. Ett resecentrum ska utvecklas som kopplar ihop järnväg med övrig 

kollektivtrafik och som blir en nod för gång- och cykelstråk. Bohusbanan trafikeras i 

nuläget endast med fjärr- och godståg.   

Fördjupningen av översiktsplanen förutsätter att Bohusbanan ska utvecklas för en ökad 

kapacitet och på ett sätt som gör att person- och godstrafik inte begränsar varandra. Vid 

planeringen av områden i närheten av järnvägen ska hänsyn tas till de ytor som krävs för 

en framtida dubbelspårsutbyggnad, ett eventuellt nytt resecentrum och skyddsåtgärder. 

Inga åtgärder som riskerar att hindra trafiken på järnvägen ska genomföras.   

Natur och kulturvärden  

Områdena närmast Nordre älv ingår i riksintresse för kulturmiljö, naturvård och friluftsliv 

samt är utpekade som Natura 2000-område. Dessa områden är gemensamma med 

Göteborg. Områdena är till stor del skyddade genom naturreservat och strandskydd, vars 

bestämmelser ger ett starkt skydd. Inga nya bebyggelseområden föreslås inom dessa 

områden och exploatering i närliggande områden ska genomföras så att inte heller skada 

indirekt uppstår i dessa områden. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Sedan samrådet 2019 har några förtydliganden av handlingen gjorts. Inga av dessa 

förändringar påverkar Göteborg och föreliggande yttrande har samma inriktning som 

yttrandet i samrådet. 

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på förslaget till fördjupningen av översiktsplanen. Att 

Ytterby ska utvecklas stationsnära ligger i linje med Göteborgsregionens strukturbild. Det 

är positivt att fördjupningen av översiktsplanen är tydlig med att utveckling inte ska 

förhindra en utbyggnad till dubbelspår.   

En kraftig utbyggnad av Ytterbyområdet kommer sannolikt ge mer biltrafik både över 

Kornhalls färja, på Kornhallsvägen och på Kongahällavägen på Hisingen. Kapaciteten för 

landsvägarna i Säve är redan nådd så till vida att trafiken till och från Kungälv är relativt 

omfattande och hastigheterna höga. I kombination med att både Kongahällavägen och 

Kornhallsvägen saknar GC-bana har boende i Säve redan idag svårt att ta sig till 

målpunkter till fots eller med cykel. Det gäller i synnerhet barn som blir än mer 

begränsade. Dessa vägar är statliga liksom älvtrafiken och en relativt kraftig exploatering 

på kungälvssidan bör åtföljas av utbyggt gång- och cykelvägnät längs vägarna. 
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