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Planbesked samt uppdrag, samråd och 
granskning för utfart vid John Bunyans väg 
(Kålsered 1:110) inom stadsdelen Björlanda  

 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för utfart 

vid John Bunyans väg (Kålsered 1:110) inom stadsdelen Björlanda.  

 

2. Planarbetet påbörjas år 2022. 

 

3. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för utfart vid John 

Bunyans väg (Kålsered 1:110) inom stadsdelen Björlanda (förfarandet kan 

möjligen behöva gå med ett utökat förfarande då planen strider mot 

översiktsplanens strategier om tvärförbindelse. 

 

4. Att genomföra samråd för detaljplan för utfart vid John Bunyans väg (Kålsered 

1:110) inom stadsdelen Björlanda. 

 

5. Att låta granska detaljplan för utfart vid John Bunyans väg (Kålsered 1:110) inom 

stadsdelen Björlanda. 

 

 

Sammanfattning 
Åtgärd som föreslås är att möjliggöra för in-/utfart från fastigheten Kålsered 1:110 till 

angränsande gata. I nu gällande detaljplan ligger här ett utfartsförbud mot gatan som 

tillkommit genom strategier som redovisas i översiktsplanen (ÖP 2009) om en 

tvärförbindelse som skulle koppla samman Hisingsleden med Kongahällavägen. 

I samtal med Trafikkontoret har det dock nu klarlagts att trotts tidigare ställningstaganden 

så anser man nu att en utfart mot John Bunyans väg kan tillåtas. Trafikkontoret framhåller 

att även om det skulle bli en tvärledsförbindelse så kommer sträckan vara 

hastighetsbegränsad till 50 km/h och enligt input så är det rimligt att den förförväntade 

trafikbelastningen inte blir högre än att den klarar av situationen. Skulle det uppstå 

problem i framtiden skulle gatan kunna kompletteras med vänstersvängfält. 

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2019-06-26  

Byggnadsnämnden 2020-11-17 

Diarienummer 0423/18 

 

Handläggare 

Matti Örjefelt 

Telefon: 031-368 15 65 

E-post: matti.orjefelt@sbk.goteborg.se 
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Dock pågår fortfarande den gällande detaljplanens genomförandetid så här behöver man 

komma fram med ett godkännande från berörda fastighetsägare för att få igenom en 

planändring. 

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

intressent. 

Barnperspektivet 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån detta perspektiv.   

Mångfaldsperspektivet 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån detta perspektiv.   

Jämställdhetsperspektivet 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån detta perspektiv.   

Miljöperspektivet 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån detta perspektiv. 

Området är redan ianspråktaget och utbyggt utifrån tidigare ställningstaganden 

som gjorts och inga nya byggrätter tillförs. 

Omvärldsperspektivet 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån detta perspektiv. 

Planläggningen kan hjälpa till att effektivisera trafikföringen för de logistiska företagen 

på plats och på så sätt vara med att stärka Göteborg som nordiskt logistikcentrum. 

Bilagor 
1. Ansökan  

2. Ansökan, skiss 

3. Godkännande från Trafikkontoret 

4. Förprövningsrapport 
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Ärendet  
Åtgärder som föreslås är att möjliggöra för infart och utfart till och från John Bunyans 

väg från den aktuella industrifastigheten. 

Beskrivning av ärendet 
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 

samt Kålsered 1:5 i norr och Kålsered 1:4 i väster som båda 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. 

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. 

Detaljplanen antas vara okomplicerad och enkel att ta fram, det vill säga ett lite 

planarbete. 

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. 

 

Bakgrund 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

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. 

 

2012-01-26     att anta detaljplan för logistikcentrum vid Hisingsleden (dnr. 04/1084) 

Detaljplan för logistikcentrum vid Hisingsleden, dnr. 04/1084, med samrådsredogörelse 

går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

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

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. 

Trafikkontoret har yttrat sig under förprövningsskedet och meddelar att dem kan  

acceptera förslaget med några synpunkter: 

Villkoret att de första fem meterna från gatan får lutningen inte överstiga 5% och att 

markavtal mellan sökanden och Trafikkontoret måste upprättas. 

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör  

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


