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2020-11-17 

Diarienummer:  0423/18 

 

Matti Örjefelt 

Telefon: 031-368 15 65 

E-post: matti.orjefelt@sbk.goteborg.se 

    

Förprövningsrapport gällande planbesked för utfart vid John 
Bunyans väg (Kålsered 1:110) inom stadsdelen Björlanda 

 

Begäran avser:  Planbesked 

Ärendet 

Inkom:  18-05-15 

Kompletta handlingar:  18-10-16 

SDN:  Västra Hisingen 

Fastighet:  Kålsered 1:110 

Sökande:  Prologis Sweden XX AB 

 

Läge 

Fastigheten är belägen på västra Hisingen inom stadsdelen Björlanda strax norr om 

John Bunyans väg. Fastigheten angränsar till Kålsered 1:107 som även den ägs av 

Prologis Sweden XX AB samt Kålsered 1:108 i norr som ägs av Eklandia Hisingen 

40 AB och Kålsered 1:4 i väster som ägs av Göteborgs kommun. I söder angränsar 

fastigheten till den allmänna vägen John Bunyans väg som ligger inom fastigheten 

Kålsered 1:2 som ägs av kommunen.  

Sammanfattning av ansökan 

Åtgärder som föreslås är att möjliggöra för infart och utfart till och från John 

Bunyans väg från den aktuella industrifastigheten. 

Ställningstaganden 

Förslag till beslut  

Planbesked  Positivt 

Beslutsgrund 

Begäran bedöms lämplig för den struktur och användning som finns på platsen och 

stärker den strategiska placeringen av verksamheter för logistik. Detaljplanen antas 

vara okomplicerad och enkel att ta fram. 
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Avsikt med planläggning  

Avsikt med planläggningen är att få till en in-/utfart mot den enda angränsande 

gatan, John Bunyans väg. Fastigheten har ingen egen utfart idag utan in-/utfart leds 

via servitut över grannfastigheten i väster, Kålsered 1:107. 

Fastigheten har sedan tidigare givits bygglov som beviljar utfart med förbehållet att 

grind mot John Bunyans väg hålls låst i väntan på ny plan. 

 
Bedömning av begäran 

Styrande dokument och tidigare beslut 

Kommunens översiktsplan anger område för jordbruksmark men som föreslås  

förändras mot utbyggnadsområde för verksamheter som kan vara störande för  

omgivningen. I nuläget är hela det område fastigheten ligger på utbyggt som  

verksamhetsområde för logistikföretag. Fastigheten ligger enligt redovisning av  

riksintressen i översiktsplanen nu även inom riksintresse för industriell produktion. 

I översiktsplan ligger dock ett markreservat för väg som var tänkt att skapa en  

tvärförbindelse i Torslanda mellan Hisingsleden i öster och Kongahällavägen i  

väster.  

Gällande detaljplan, Detaljplan för logistikcentrum vid Hisingsleden (Dnr. 04/1084, 

2012), anger användning Industri för den aktuella fastigheten.  

Dock ligger här ett utfartsförbud utmed hela fastighetens södra sträckning utmed 

John Bunyans väg. Detta utfartsförbud tillkom då planerna på tvärförbindelsen blev 

aktuella. Genomförandetiden sattes till 15 år för den nu gällande detaljplanen och  

pågår fortfarande och utgår först 2027-11-30.  

Under pågående genomförandetiden får detaljplan enbart ändras eller ersättas då de 

förändringar som föreslås är av stor allmän vikt eller då berörda fastighetsägare  

godkänner detta.  Då kommunen står som enda lagfarna fastighetsgranne och med 

trafikkontorets medgivande så förmodas inga invändningar mot  

ändring av detaljplanen trots pågående genomförandetid. 

 

2018-04-16 Fastigheten styckades av och köptes från kommunen.  

Som utfart anordnades servitut över grannfastigheten med servitutet gäller tills ett  

annat alternativ för utfart direkt till John Bunyans väg enligt gällande detaljplan har 

möjliggjorts. 

2018-04-24 Bygglov gavs där utfart är inritad mot John Bunyans väg med förbehållet 

att grind ska hållas stängd i avvaktan på planändring. 

 

Tidigare fattande beslut av byggnadsnämnden:  

- 2006-04-18     att godkännande av program för detaljplan logistikcentrum vid 

Hisingsleden inom stadsdelarna Björlanda och Sörred. 

I programmet gjordes bedömningen att för området vägde exploaterings- 

intresset tyngre än de natur och kulturintressen som tidigare fanns på platsen. 
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- 2012-01-26     att anta detaljplan för logistikcentrum vid Hisingsleden (dnr. 

04/1084) 

Stadsmiljö 

De direkta omgivningarna är av ren industriell karaktär. 

 

Sociala aspekter 

Då aktuellt område för detaljplanen enbart kommer beröra en del av en industri- 

fastighet och dess in-/utfarts möjligheter mot gata så påverkas inte några sociala 

aspekter, förutom då möjligtvis att det blir enklare att hitta till den aktuella  

fastigheten samt en tryggare arbetsmiljö inom industriområdet då lastfordon ges  

tydligare färdsträckor. 

 

Trafik, teknisk försörjning och mark 

Trafikkontoret har yttrat (2018-05-09) sig under förprövningsskedet och meddelar att 

dem genom ett skriftligt ”godkännande” kan acceptera förslaget med några syn-

punkter: 

Att de första fem meterna från gatan får lutningen inte överstiga 5% och att mark-

avtal (lägga en trumma vid behov) mellan sökanden och Trafikkontoret måste  

upprättas. 

 

Miljö- och hälsoaspekter  

Området är redan ianspråktaget och utbyggt utifrån tidigare ställningstaganden som 

gjorts. 

Underlag för undersökning om betydande miljöpåverkan 

Projektet bedöms preliminärt inte föranleda betydande miljöpåverkan.  

Ställningstagande till om en miljöbedömning ska göras eller inte, undersöks dock i 

planarbetet enligt 6 kap. miljöbalken. 

Miljökvalitetsnormer och trafikbuller 

Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet behöver diskuteras/utredas men det 

bedöms preliminärt inte vara ett problem som tillskapas av aktuell planansökan då 

inga nya byggrätter tillförs. 

 

Genomförande  

Det aktuella planbeskedet kommer att beröra även kommunens fastighet, Kålsered 

1:2 då in-/utfarten kommer riktas mot denna väg. 
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Ekonomi för planarbetet 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med  

intressent. 

 

Avstämning med andra förvaltningar 

Inga avstämningar har gjorts förutom med trafikkontoret, fastighetskontoret samt 

stadsbyggnadskontorets strategisk avdelningen då det inte ansetts nödvändigt då 

planområdet enbart skulle beröra en utfart mot väg. 

 


