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Svar på remiss - Granskning om fördjupad 
översiktsplan för Partille södra centrum  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

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

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Ett förslag till fördjupning av översiktsplan för Partille kommun avseende Partille södra 

centrum är på granskning till den 30 november 2020 och Göteborgs stads har getts 

möjlighet att yttra sig. Byggnadsnämnden yttrar sig för Göteborgs stads räkning. 

Inriktningen i fördjupningen av översiktsplanen är att Partille södra centrum ska växa och 

kompletteras med blandstad söder om E20. Kompletteringen av blandad stadsbebyggelse 

innebär i planförslaget att naturmark och redan bebyggd mark tas i anspråk för att 

möjliggöra för ca 3000 nya bostäder och ca 40 000 kvm verksamhetsmark och där 

Landvettervägen omvandlas till stadsgata och möjliggörs för metrobuss. 

Stadsbyggnadskontoret ser generellt positivt på förslaget till fördjupningen av 

översiktsplanen för Partille södra centrum. Flera av synpunkterna från samrådet som 

Göteborgs stads lämnade har behandlats och förslaget har arbetats vidare med. 

Stadsbyggnadskontoret anser att det är av stor vikt att de transporter som följer med 

bostadstillskottet inte ökar biltrafiken till Göteborg. Det är viktigt att pendeltrafiken sker 

med kollektivtrafik, där stora delar av planförslaget har tillgång till god kollektivtrafik. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Fördjupningen av översiktsplanen för Partille södra centrum ger förutsättningar för 

utbyggnad av bostäder, verksamheter och infrastruktur genom exploatering av 

naturområdet Björnekulla som i söder ansluter till Göteborgs stad Delsjöreservat. 

Exploateringen kan kommat att påverka Göteborgs stad genom ökad andel trafik, 

minskad andel grönyta och rekreationsområde, samt en marginell ökning av vatten till 

Säveån. 

Stadsbyggnadskontoret 
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Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Samverkan 
Samverkan om remissvar har skett med Stadsdelsförvaltningen Örgryte Härlanda. 

Bilagor 
1. FÖP Partille södra centrum    

https://www.partille.se/nyheter/2020/oktober/granskning-av-forslag-till-

fordjupad-oversiktsplan-for-partille-sodra-centrum/ 

 

  

https://www.partille.se/nyheter/2020/oktober/granskning-av-forslag-till-fordjupad-oversiktsplan-for-partille-sodra-centrum/
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Ärendet  
Göteborgs stad har fått fördjupad översiktsplan (FÖP) för Partille södra centrum för 

remiss från Partille kommun. Stadsledningskontoret har översänt ärendet till 

byggnadsnämnden, och även bereda SDF Örgryte Härlanda möjlighet att svara, och 

därefter direkt avge yttrande till Partille kommun.  

Partille kommun önskar svar på remissen senast 30 november 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Partille kommun har som mål att växa till en förstad vilket kommunen ser kräver en 

utveckling söder om nuvarande centrum. Partille södra centrum ligger i Partille tätort på 

ungefär 3,5 km avstånd till Göteborgs stads kommungräns. I översiktsplan Partille 2035 

pekas planområdet ut som ett utbyggnadsområde för förtätning och komplettering av 

blandstad. 

Fördjupningen av översiktsplanen avser möjliggöra för en organiska tillväxt av Partille 

centrum, där den södra och norra delen av Partille kopplas samman och E20 och 

Landvettervägen överbyggs. Planförslaget innebär en möjlighet för flera bostäder samt 

kommersiell och offentlig service i centralt läge med goda kommunikationer och 

kollektivtrafik. Planförslaget beräknas kunna ge utrymme för etappvis utbyggnad av upp 

till 3000 bostäder och 40 000 kvm verksamhetsområde. Inriktningen är att området ska 

planeras som blandstad med tät blandad bebyggelse där Landvettervägen omvandlas till 

stadsgata och att förslaget tar i anspråk en del naturmark men utvecklar delar av natur- 

och friluftsområdet Björnekulla. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på förslaget till fördjupad översiktsplan för Partille 

Södra centrum. Att fokusera på en utveckling i enlighet med GR strukturbild och 

utveckling i kollektivtrafiknära läge är positivt för Göteborg. 

Vid samrådet svarade Byggnadsnämnden på remissen med synpunkter eller medskick till 

arbetet, utifrån ett antal ämnen där förslaget berörde Göteborg. Handel och verksamheter, 

Mobilitet, Natur och Friluftsliv och Dagvatten. 

Planförslaget har nu bearbetats och flera av synpunkterna från Göteborg har arbetats 

vidare med.  

Om handel och verksamhetsinnehållet har utretts vidare framgår inte i handlingen men 

ytan har minskats från samrådet. Det är fortfarande en stor ovisshet om handel i 

Göteborgsregionen, då det planeras för utökade handelsytor på många platser i och runt 

Göteborg. 

Planförslaget är tydligt vad gäller vikten av god kollektivtrafik och i handlingen har det 

förtydligats hur utvecklingen av stadsgata och metrobussystemet i området kan ske. En 

attraktiv kollektivtrafik skapar bättre kopplingar över kommungränserna för 

arbetspendling i båda riktningarna. Göteborg uppmärksammar att stora delar av 

planförslaget ligger inom 400 meters radie till hållplatsläge med riktig god kollektivtrafik, 

men att det kvarstår delar som kommer ha längre avstånd. Det mindre lokala 

kollektivtrafiknätet tolkar vi som lokalt resande. I arbetet med Göteborgs ÖP som pågår 

är det tydligt att för att klara de lokala miljömålen så behöver biltrafiken minska. En stor 
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del av biltrafiken in till Göteborg kommer från andra kommuner i 

arbetsmarknadsregionen och det är angeläget att alla kommuner verkar för att 

arbetspendlingen sker med kollektivtrafik. 

Att planförslaget innebär att en mindre del av Delsjön – Härskogskilen försvinner till 

förmån för ny bebyggelse i ett utpekat kollektivtrafiknära läge, är en rimlig avvägning. 

Planförslaget framhåller om att tillgängligheten till att nå natur och friluftsområdet ska 

stärkas med ny entrépunkt. 

Efter samrådet har man i planförslaget arbetat vidare med dagvattenutredning. För 

Göteborgs del är det fortsatt viktigt att säkerställa minimal påverkan på Säveån. 
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