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Sammanfattning 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan 

för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan inom 

stadsdelarna Nordstan och Gullbergsvass. Planområdet är beläget nordväst om 

Göteborgs Centralstation, norr om gallerian Nordstan. Området ingår i 

stadsutvecklingsprojektet Älvstaden, delområde Centralenområdet. 

Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra utbyggnad av de västra 

uppgångarna för Västlänkens station Centralen. Planen omfattar också två broramper 

för kollektivtrafik som ansluter till nya Hisingsbron. I öst-västlig riktning planeras ett 

stråk utformat som en boulevard. Detaljplanen innebär även att ny bebyggelse 

möjliggörs i form av tre kvarter norr om den framtida boulevarden samt en tillbyggnad 

på Nordstan söder om boulevarden. Byggnaderna planeras bland annat innehålla 

bostäder, verksamheter och hotell. Samråd för detaljplanen hölls februari-mars 2020. 

Planen har bedömts medföra betydande miljöpåverkan och den här miljökonsekvens-

beskrivningen tas fram som underlag inför granskning för att ge en samlad bild av 

detaljplanens påverkan på miljön. 

Planområdet domineras i dagsläget av storskaliga trafikanläggningar och saknar 

bebyggelse. Kommunens målsättning är att området ska bli en central nod med starka 

kopplingar till befintlig innerstad och vattnet. Platserna och bebyggelsen ska ge 

området en urban karaktär och stadskvaliteter som främjar liv och rörelse. Samtidigt 

kommer området att bli en viktig kommunikationsnod med entréerna till Västlänkens 

station Centralen samt nya hållplatslägen för spårvägs- och busstrafik. 

I miljökonsekvensbeskrivningen jämförs miljöpåverkan med ett nollalternativ som ska 

visa utvecklingen för planområdet om planförslaget inte förverkligas. Nollalternativet 

har definierats som att områdets användning idag kvarstår medan omgivningen 

utvecklas i enlighet med Visionen för Älvstaden och pågående planer i området. 

Den viktigaste påverkan av planförslaget bedöms vara konsekvenser för: 

Luftmiljö 

Utan åtgärder överskrids miljökvalitetsnormer (MKN) för luft i planområdet. 

Spridningsberäkningar visar att den effektivaste åtgärden för att kunna bebygga 

aktuellt planområde är tunnelventilation och en vägg längs de norra husfasaderna 

fram till Kanaltorget. Ytterligare en åtgärd, vägg längs de norra husfasaderna och tak 

som sträcker sig hela vägen fram till Kanaltorgets hållplats, har utvärderats som en 

alternativ löning. En inbyggnad av Kanaltorget rekommenderas dock inte ur 

risksynpunkt eftersom ett minsta avstånd om 40 meter erfordras mellan hållplats och 

tunnelmynning. I detta scenario ses också en förskjutning av föroreningarna mot 

befintliga kontorsfasader norr om Götaleden och mot detaljplanen för 

överdäckningen. Detta gör att det finns risk att MKN överskrids i angränsande 

planområden. Med hänsyn till dessa faktorer bedöms åtgärdsförslaget med 

tunnelventilation vara ett bättre alternativ. Andra åtgärdsförslag är inga öppningsbara 

fönster på fasader vända mot Götaleden samt att friskluftsintag och ventilation inte 

får vara lokaliserade på de norra fasaderna. Vidtagna åtgärder bedöms kunna ge en 

godtagbar inomhusmiljö. Planförslaget innebär att många fler människor kommer 

vistas i området (tillfälligt eller som boende) jämfört med nollalternativet. Uppförande 

av ett ventilationstorn förflyttar luftföroreningarna från marknivå till högre höjd där 

föroreningarna kan spädas ut och spridas vilket förbättrar luftmiljön i gatunivå. I en 

sammanvägd bedömning av den förbättrade luftkvaliteten med tunnelventilation samt 
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att många fler människor kommer vistas i området jämfört med nollalternativet 

bedöms den föreslagna planen ge måttlig negativ konsekvens med avseende på luft. 

Nollalternativet möjliggör ingen tunnelventilation vilket innebär höga 

föroreningshalter i området. Detta får till följd att andra detaljplaner inom 

Centralenområdet får problem att klara MKN för luft samtidigt som utvecklingen i 

dessa områden gör att många fler människor kommer vistas här och utsättas för de 

höga halterna. Nollalternativet bedöms ge stor negativ konsekvens på luftmiljön. 

Buller 

Planområdet är mycket bullerutsatt och en bullerutredning har genomförts med syfte 

att utreda var det är lämpligt att bygga bostäder. Resultat av utredningen visar att 

delar av de planerade byggnaderna är lämpliga för bostadsändamål där ljudnivån vid 

fasad är 60 dBA eller lägre. Utomhusmiljön i området är fortfarande mycket 

bullerutsatt och det finns nästan inga områden med ljudnivåer under 60 dBA. 

Samtidigt kommer många människor röra sig i området, speciellt utmed 

huvudstråken. Om åtgärder vidtas för att inomhusmiljön inte ska överskrida gällande 

riktlinjer bedöms planförslaget ge måttlig negativ konsekvens för aspekten med 

hänsyn till utomhusmiljön. 

Befolkning och människor hälsa 

Syftet med planförslaget är att skapa en attraktiv tät och blandad stad i Göteborgs 

centrala delar. Närhet och tillgänglighet gör att fler kan välja en hållbar livsstil. Men 

förtätning innebär också komplexa målkonflikter där behov av bostäder skall vägas 

mot exponering för luftföroreningar och buller, tillgång till natur och grönområden.  

Åtgärder för att förbättra luftkvaliteten och minska effekten av buller, stomljud och 

vibrationer inomhus planeras. Området kommer kompletteras med grönska. Problem 

med luftföroreningar och buller i utomhusmiljön kvarstår dock samtidigt som planen 

ger förutsättning för många fler människor att vistas i området. Planförslaget bedöms 

därför ge måttlig negativ konsekvens med avseende på människors hälsa. 

 

Kulturmiljö 

Planområdet ligger delvis inom riksintresseområde för kulturmiljö och innebär ingrepp 

i fornlämning i form av befästningslämningar. Konsekvenser av bebyggelse och 

anläggning av vägar m.m. medför bland annat irreversibla skador på fornlämning och 

risk för kumulativa effekter till följd av vibrationer under genomförandetiden. Det 

största ingreppet i fornlämningsområdena kommer ske vid byggnation av Västlänkens 

tunnel. Utformningen av bebyggelse har anpassats till kulturmiljöns värden och 

påverkan på riksintresse kulturmiljö bedöms som liten. Planförslaget bedöms därmed 

ge måttliga konsekvenser för områdets kulturmiljövärden.  

För följande miljöaspekter har planförslaget bedömts ge liten påverkan: 

Vattenmiljö 

Föreslagna dagvattenlösningar har potential att förbättra situationen avseende 

fördröjning och rening av dagvatten jämfört med nollalternativet och bidra till minskad 

transport av föroreningar till Göta älv. Gröna tak på byggnader, kommer ge effektiv 

fördröjning av dagvatten tillsammans med andra ekosystemtjänster som är viktiga i 

området. Att införa dagvattenrening kan dock på vissa platser inom planområdet vara 

komplext eftersom det är ont om utrymme i mark. Just nu pågår en 

genomförandestudie (GFS) som syftar till att säkerställa lösningar för dagvatten. Även 

skyfallsåtgärder utreds. Den samlade bedömningen är att planen kan genomföras med 

liten negativ konsekvens för aspekten med motiveringen att föroreningsbelastningen 

förväntas minska jämfört med nollalternativet. Dock klaras inte alla riktvärden för 
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dagvatten på de mindre föroreningsbelastade gatorna enligt Göteborgs stads krav på 

rening av dagvatten. Skyfallsåtgärd utreds i pågående GFS och kan inte bedömas i det 

här skedet. En ny lösning måste säkerställa framkomlighet på prioriterad 

väg/utryckningsväg. 

 

Vibrationer och stomljud 

Det finns risk för vibrationer och stomljud från järnväg, spårväg och vägtrafik i 

området. Riktlinjer för stomljud och vibrationer inomhus har föreslagits. På grund av 

planens komplexitet och närheten till Västlänken kan dock inte negativa konsekvenser 

helt uteslutas. Förutsatt att åtgärder vidtas i samband med grundläggning och 

uppförande av bebyggelse inom planområdet så att föreslagna riktvärden för stomljud 

och vibrationer inomhus inte överskrids bedöms aspekten kunna medföra liten 

negativ konsekvens. 

Lokalklimat 

Simuleringar visar att vindkomforten i området är god. Skuggning från planområdets 

byggnader kommer endast påverka närliggande bebyggelse vintertid. Förutsätt-

ningarna för solljus på vissa av innegårdarna är dåliga och i fortsatt arbete med 

planen bör det utvärderas vad för ändamål lokaler med liten tillgång till solljus ska ha. 

 

Planförslaget bedöms ge inga eller positiva konsekvenser för: 

Naturmiljö 

Planområdet har mycket begränsad tillgång på naturmiljöer. Befintliga naturvärden i 

området utgörs av en mindre park och en biotopskyddad trädallé som i en 

naturvärdesinventering har klassats till påtagligt naturvärde. Både planförslaget och 

nollalternativet innebär ingrepp i allén. Planförslaget medger dock en ökad andel 

grönytor, dels genom förstärkning av Bergslagsbanans park, dels genom att 

växtlighet anläggs generellt i gatunivå, på fasader och på tak, vilket bedöms ge 

positiva konsekvenser jämfört med nollalternativet. 

Stadsbild 

Planförslaget bedöms ge positiv konsekvens för stadsbilden eftersom det skapar goda 

förutsättningar att uppnå de mål och kvaliteter som har definierats för områdets 

utveckling. 

 

Naturresurser 

Detaljplanen medger förtätning av ett mycket centralt läge i staden och syftar till att 

skapa en knutpunkt för kollektiva transportlösningar vilket ska främja en hållbar 

livsstil lokalt och regionalt. Ekosystemtjänster i form av gröna tak finns beslutade i 

planförslaget. 

Markmiljö 

Jordarter inom planområdet utgörs till stor del av fyllnadsmassor som kan innehålla 

föroreningar ovan postglacial lera. Inom området finns också två nedlagda 

drivmedelsanläggningar. Den planerade markanvändningen kommer att utgöras av 

bostäder, verksamheter och trafikytor. Baserat på de olika användningsområdena kan 

olika riktvärden och åtgärdsmål komma att bli aktuella. I övrigt bedöms marken inom 

planområdet vara lämplig för föreslaget ändamål och det finns inget som tyder på att 

åtgärder skulle bli orimligt komplicerade eller dyra. Planen bedöms ge ingen eller 

positiv konsekvens för aspekten jämfört med nollalternativet. 
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Geoteknik 

Marken inom planområdet utgörs till stor del av fyllnadsmassor och är 

sättningsbenägen. Därför rekommenderas grundläggning av byggnader som ej 

belastar marken ytterligare, dvs pålning. Utbyggnad och grundläggning av de tre nya 

kvarteren inom planområdet kräver nära samverkan med projekten Hisingsbron och 

Västlänken och måste utredas vidare i detalj. Om grundläggning inte går att 

genomföra i de kritiska områdena där projekten överlappar ger det en mindre 

exploatering än vad planförslaget medger. Förutsatt att grundläggning utreds vidare i 

detalj och åtgärder vidtas i den utsträckning som krävs för att säkra samtliga projekt 

inom området bedöms planförslaget inte ge någon konsekvens för markstabiliteten. 

 

Risk för hälsa och säkerhet 

En riskanalys har genomförts och identifierat och riskvärderat ett 20-tal 

skadehändelser. De skadehändelser som har bedömts kräva åtgärder är de som avser 

buss och spårvagnstrafik genom byggnader samt gasreglerstation. Åtgärdsförslag har 

tagits fram för respektive skadehändelse. Om förslagna säkerhetshöjande åtgärder tas 

i beaktande i detaljplaneringen och vid detaljprojekteringen av byggnader bedöms 

föreslagen exploatering vara möjlig och acceptabel ur ett personriskperspektiv. I 

scenario 6 i luftutredningen föreslås tunneln förlängas vid Kanaltorget med vägg och 

tak fram hållplatsläget. En sådan förlängning är inte möjlig enligt riskanalysen där ett 

minsta avstånd om 40 meter erfordras mellan hållplatser och respektive 

tunnelmynning. 

 

Påverkan under byggtiden 

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs även påverkan på miljö och hälsa under 

byggtiden. Aspekter som beskrivs är luftmiljö, hantering av förorenade massor och 

länsvatten samt buller och vibrationer från byggarbetsplatser. 

Kumulativa effekter 

Hållbart resande – Förtätningen innebär att betydligt fler människor kommer röra sig i 

området vilket innebär en högre belastning på befintliga trafiksystem. Kollektivtrafiken 

kan gynnas av ett större underlag resenärer vilket i sin tur gör kollektivtrafiken mer 

attraktiv. Om tätheten ökar ligger fler målpunkter närmare varandra, på gång-, cykel- 

eller kollektivtrafikavstånd, vilket i bästa fall kan leda till minskad biltrafik. 

Luftmiljö – Planen medför att spridningen av luftföroreningar begränsas till ett mindre 

område. Till följd av detta visar luftutredningen att en förskjutning av föroreningarna 

mot befintliga kvarter norr om Götaleden och mot de nya planerade kvarteren på 

överdäckningen. 

Människors hälsa – Förtätning skapar mer levande, blandade och hållbara stadsmiljöer 

med närhet mellan målpunkter och förutsättningar för hållbara transporter. Aktuell 

plan är mycket komplex och många funktioner ska rymmas inom en mycket begränsad 

yta. De behov som inte kan lösas (tillgång till parker, lekplatser, motionsområden, 

skola, förskola, vård, service etc.) inom planområdet måste säkerställas inom 

närliggande planer för att god bostadsmiljö ska uppnås. 

Skyfall – Beroende på resultaten av den pågående genomförandestudien för dagvatten 

och översvämningshantering kan aktuell detaljplan komma att kräva lösningar inom 

andra närliggande planer för bortledning av vatten vid skyfall. 
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Naturmiljö – I planförslaget föreslås gröna tak på 50 % av byggnadernas tak. Utöver 

fördröjning och rening av dagvatten ger gröna tak andra ekosystemtjänster som 

förbättrad luftmiljö, bullerdämpning, avkylande effekter samt binder koldioxid. Gröna 

tak kan också skapa habitat för fåglar och nyttoinsekter. 

Kulturmiljö – Kring planområdet pågår flera planer som direkt eller indirekt kan 

påverka området och dess kulturvärden. I samband med de stora förändringar som 

planeras i området skulle det mycket väl finnas utrymme att tydliggöra och förstärka 

berättelsen om den befästa staden och vallgraven. Funktionen som stationsmiljö 

kommer att utökas och förstärkas med byggandet av Västlänken. 

 

Miljö- och hållbarhetsmål 

I arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen har en bedömning av planens påverkan 

på de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, gjorts. Sammantaget bedöms 

detaljplanen vara i linje med de globala målen och det finns stor potential vad gäller 

hållbara transportsystem och inkluderande och hållbar urbanisering. I delar av 

planområdet förekommer höga nivåer av buller och luftföroreningar varför flera 

anpassningar har gjorts i planen, bland annat införande av ett ventilationstorn för att 

förbättra luftmiljön.  

 

Planförslaget ligger i linje med nationella och lokala miljömål och ger goda 

förutsättningar för att bidra till en hållbar stadsmiljö avseende resande samt 

resursutnyttjande i övrigt. Planen ger förutsättningar för att förbättra parkmiljöer och 

anlägga mer grönska i stadsmiljön. Med föreslagna åtgärder beräknas luftmiljön klara 

miljökvalitetsnormer för luft i planförslaget, men bedöms inte kunna uppfylla 

miljökvalitetsmålen för kväveoxider och partiklar. Föreslagna dagvattenlösningar 

bedöms ge minskade utsläpp av föroreningar till Göta älv. Dock klaras inte alla 

riktvärden för dagvatten på de mindre föroreningsbelastade gatorna enligt Göteborgs 

stads krav på rening av dagvatten. 
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1 Inledning 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har utarbetats av AFRY i dialog med 

Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad. Rapporten utgör en MKB enligt PBL och de 

kompletterande bestämmelserna i Miljöbalken (MB) samt Miljöbedömningsförord-

ningen (2017:966). MKB:n syftar till att utgöra underlag för miljöbedömning av en ny 

detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan 

inom stadsdelarna Nordstan och Gullbergsvass. 

 Bakgrund 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan 

för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan inom 

stadsdelarna Nordstan och Gullbergsvass. Planområdet är beläget nordväst om 

Göteborgs Centralstation, norr om gallerian Nordstan. Området ingår i stads-

utvecklingsprojektet Älvstaden, delområde Centralenområdet. 

 

Figur 1-1. Bilden visar detaljplanens lokalisering (blå markering) samt Centralenområdets 
utbredning (orange markering) i centrala Göteborg 

Centralenområdet i Göteborgs stadskärna är ett av Göteborgs största utvecklings-

områden. Idag domineras området av olika trafiklösningar men planer för ny 

bebyggelse, platser och stråk ska bidra till utveckling av stadens centrala kärna. Idag 

pågår flera stora infrastrukturprojekt inom Centralenområdet; tågtunnel för 

Västlänken, Nya Hisingsbron och nedsänkning och överdäckning av E45. Dessa projekt 

kommer att ha en genomgripande påverkan, inte bara på området utan även på 

staden i sig. Området kommer att utgöras av ett antal detaljplaner, flera av dessa 

planprocesser pågår redan parallellt. Utgångspunkten för området är stadsbebyggelse 

med blandade funktioner; bostäder, verksamheter och handel samt utrymme för 

kultur, grönområden och ett rikt folkliv. 



 

 

MKB DP Norr om Nordstan  

Sida 11 av 105 

 

Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra utbyggnad av de västra 

uppgångarna för Västlänkens station Centralen. Planen omfattar också två broramper 

för kollektivtrafik som ansluter till nya Hisingsbron. I öst-västlig riktning planeras ett 

stråk för kommunikationer, utformat som en boulevard, vilket bidrar till att stadsdelen 

Gullbergsvass kopplas samman med de västra delarna av staden. Detaljplanen innebär 

även att ny bebyggelse möjliggörs i form av tre kvarter norr om den framtida 

boulevarden samt en tillbyggnad på Nordstan söder om boulevarden. Byggnaderna 

planeras bland annat innehålla bostäder, verksamheter och hotell. 

Planområdet avses bli central nod med starka kopplingar till befintlig innerstad och 

vattnet. Platserna och bebyggelsen ska ge området en urban karaktär och 

stadskvaliteter som främjar liv och rörelse. Samtidigt kommer området att bli en viktig 

kommunikationsnod i och med entréerna till Västlänkens station Centralen samt nya 

hållplatslägen för spårvägs- och busstrafik. 

Samråd för detaljplanen har hållits mellan 19 februari och 31 mars 2020. Föreliggande 

MKB tas fram som underlag inför granskning av planen.  

 

Figur 1-2. Schema för planprocessen  

 Nuläge 

Planområdet domineras i dagsläget av storskaliga trafikanläggningar och saknar 

bebyggelse. Befintliga anläggningar utgörs huvudsakligen av hårdgjorda ytor (vägar) 

och anlagda gräsytor mellan vägarna. Gatorna Kanaltorgsgatan, Södra Sjöfarten, Nils 

Ericsonsgatan, och Bergslagsgatan löper inom området och ansluter mot Götaälvbrons 

ramper. Ramperna delar sig inom området och ansluter till gator åt väst och syd samt 

till bron i norr.  

Områdets läge intill Nordstans parkeringshus, Götatunneln och väg E45 ger området 

karaktären av en baksida som kan upplevas som otrygg. Trafikanläggningarna utgör 

barriärer för gående och cyklister som ska passera och påverkar tillgängligheten till 

vattnet och andra målpunkter norr om väg E45. I närheten av planområdet finns ett 

stort utbud av handel, service och kommunikationer (Nordstan, Göteborgs 

Centralstation, Nils Ericsonsterminalen) men inom planområdet saknas sådana 

funktioner helt. Figur 1-3. Flygfoto över planområdet (markerat med grön linje) och 

markanvändningen i nuläget. 
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Figur 1-3. Flygfoto över planområdet (markerat med grön linje) och markanvändningen i nuläget. 

 Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen 

Samråd avseende behovsbedömningen, i enlighet med Plan- och bygglagen 

(2010:900) 5 kap 11, 11 a § och Miljöbalken (1998:808) 6 kap 6 §, har hållits med 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 2016-10-07 (Dnr 402-37662-2016). Länsstyrelsen 

bedömde då att detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en 

miljökonsekvensbeskrivning tas nu fram för att ge en samlad bild av planens påverkan 

på miljön. 

Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och 

beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen ska identifiera, 

beskriva och bedöma direkta eller indirekta effekter, positiva eller negativa, tillfälliga 

eller bestående, kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång 

eller lång sikt med avseende på befolkning och människors hälsa, natur, mark, vatten, 

luft, klimat, landskap, kulturmiljö och hushållningen naturresurser.  

MKB:n ska även innehålla uppgifter om lokalisering, utformning och omfattning, 

förslag på alternativa lösningar, uppgifter om rådande miljöförhållanden, 

nollalternativet (dvs. om planen inte genomförs) samt vilka åtgärder som planeras för 

att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa miljöeffekterna. 

Genom miljölagstiftningens krav på att upprätta en MKB för planer som kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan förväntas följande behov bli tillgodosedda:  

- att så miljöanpassade lösningar som möjligt eftersträvas. 

- att allmänhetens insyn och möjligheter att påverka projektet säkerställs. 

- att förväntade effekter och konsekvenser av planens miljöpåverkan redovisas 

öppet och fullständigt innan ansvariga myndigheter beslutar om projektets 

genomförande. 
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Den första punkten förutsätter att miljöfrågorna hanteras löpande och integrerat under 

projektets gång. Allmänhetens insyn och möjlighet att påverka tillgodoses i första 

hand genom att samråd hålls och att planhandlingar och MKB görs tillgängliga för 

allmänheten. 

 

2 Beskrivning av planförslaget 

 Lokalisering 

Planområdet omfattar cirka 4 hektar och tillhör stadsdelarna Nordstaden och 

Gullbergsvass. Området gränsar till gallerian Nordstan i sydväst, Götatunneln i norr, 

Nils Ericsonterminalen i sydöst och Nya Regionens hus i öst. I närområdet ligger 

Göteborgs centralstation, Göteborgsoperan och Lilla Bommen samt det framtida 

utvecklingsområdet Gullbergsvass. 

Planområdet omfattar fastigheterna Gullbergsvass 19:1 samt del av Gullbergsvass 

703:7, Gullbergsvass 703:44, Gullbergsvass 703:45, Gullbergsvass 703:61, 

Nordstaden S:5 och Nordstaden 702:32. Marken ägs i huvudsak av Göteborgs Stad. 

Västra Götalands Läns Landsting äger fastigheten Gullbergsvass 703:61. Nordstaden 

S:5 är samägd av flera fastigheter och förvaltas av Nordstans samfällighetsförening. 

 Planförslaget 

Den föreslagna detaljplanen kommer innehålla en av tre uppgångar till Västlänkens 

station Centralen (den västra uppgången vilken har två entréer, norra och södra 

entrén), två broramper för kollektivtrafik som ansluter till den nya Hisingsbron, ett 

huvudstråk som utformas som boulevard som ska löpa i öst-västlig riktning samt en 

förlängning av Nils Ericsonsgatan som löper i nord-sydlig riktning. Allmänna platser 

kommer att utformas vid Kanaltorget och utmed Nils Ericsonsgatan närmast Nordstan. 

Bebyggelse kommer utformas i tre kvarter belägna norr om den framtida boulevarden. 
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Figur 2-1. Illustration över planförslaget. A-B-C visar de tre kvarterens lokalisering. 

Föreslagen detaljplan möjliggör en av de västra uppgångarna som planeras i 

anslutning till Västlänkens station Centralen. Den ena entrén är belägen norr om den 

framtida boulevarden och integrerad i den bebyggelse som avses uppföras där (i 

kvarter A). Kvarter A har av fastighetskontoret anvisats till Castellum som har för 

avsikt att uppföra byggnad för kontorsändamål och eventuellt bostäder. Den andra 

entrén är belägen söder om boulevarden och integrerad i den del av Nordstan som 

avses byggas ut. Uppgångens mellanplan under mark kommer förses med dagsljus 

genom lanterniner som placeras i marknivå. 

De båda kollektivtrafikramper som ska ansluta till den nya Hisingsbron kommer löpa 

från Nils Ericsonsgatan och från Kanaltorget. Rampen från Nils Ericsonsgatan utgör en 

bro över boulevarden och skär genom den planerade bebyggelsen norr om 

boulevarden. Rampen från Kanaltorget löper parallellt med Södra Sjöfarten och under 

planerad bebyggelse norr om boulevarden. Vid Kanaltorget planeras en ny hållplats för 

kollektivtrafik. Kanaltorget ska därutöver utvecklas till en tillåtande och aktiv plats 

med anslutning till vattnet. Platsen utmed Nils Ericsonsgatan, längs med Nordstan, ska 

utvecklas avsedd för gång- och cykeltrafik. Föreslagen gatustruktur och trafikering 

inom planområdet syftar till att förbättra tillgängligheten och ska utformas med den 

gående och cyklande människan i centrum. 

Den planerade bebyggelsen i form av tre kvarter norr om boulevarden kommer ha en 

totalhöjd som varierar mellan 5,0 och 74,2 meter. Byggnaderna kommer 

huvudsakligen innehålla bostäder, centrumverksamhet, kontor, gymnasieskola och 

hotell. Bruttoarean för bebyggelsen är ca 80 000 kvm. I anslutning till det västligaste 

kvarteret (i planen benämnt kvarter A) medges ett ventilationstorn för väg E45 

A 

B 

C 
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(Götaleden i tunnel). Syftet med tornet är att ventilera väg E45 och att motverka 

luftföroreningar. Höjden regleras till minst 30,0 och max 50,0 meter över nollplan. 

Detaljplaneområdet omfattar i nordost del av en befintlig park, Bergslagsparken, 

vilken avses kompletteras med mer grönska och inslag av vatten genom öppen 

dagvattenhantering. I parken ges också en byggrätt för en teknisk anläggning, en 

gasreglerstation. 

 Planförhållanden 

2.3.1 Översiktsplan 

I gällande översiktsplan för Göteborg (antagen av KF 2009-02-26) anges att stadens 

utbyggnad ska ske med utgångspunkt i den regionala tillväxtstrategin Uthållig tillväxt 

(GR 2006). Inriktningen innebär att staden Göteborg ska byggas inifrån och bli en 

regionkärna där alla människor kan mötas och känna tillhörighet. Området kring 

Göteborgs centralstation, i vilket aktuellt detaljplaneområde ingår, spelar en viktig roll 

för stadens önskade utveckling. I översiktsplanen är området utpekat som strategisk 

knutpunkt, med kollektivtrafik, handel, arbetsplatser, service m.m. För bebyggelsen 

anges att den kan rymma bland annat bostäder, arbetsplatser, service, handel. 

2.3.2 Gällande detaljplaner 

Detaljplaneområdet omfattas av flera gällande detaljplaner vilka delvis kommer att 

ersättas av aktuell detaljplan när den vunnit laga kraft. Planområdet berörs även av 

detaljplan för Hisingsbron och detaljplan för Västlänkens järnvägstunnel som nu är 

under genomförande. Detaljer kring gällande detaljplaner redogörs för i 

planbeskrivningen. 

2.3.3 Pågående detaljplaner i närområdet 

Området kring centralstationen är ett område i kraftig omvandling och parallellt med 

aktuell detaljplan pågår flera andra planprocesser: 

- I öst gränsar planområdet till Detaljplan för Västlänken, station Centralen, 

inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra två av tre uppgångar för Västlänkens station Centralen, bebyggelse 

för kontor och bostäder samt allmän platsmark i form av huvudgata, lokalgator 

och ytor för torg och angöring.  

- I öst, direkt norr om Göteborgs centralstation, gränsar planområdet också till 

Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen 

inom stadsdelen Gullbergsvass. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 

bebyggelse i upp till 30 våningar som innehåller bland annat 

stationsfunktioner, handel, kontor, hotell, bostäder. 

- I nordost gränsar planområdet till Detaljplan för överdäckning av Götaleden 

inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg. Syftet med detaljplanen är att 

möjliggöra överdäckning av Götaleden mellan Stadstjänaregatan och 

Torsgatan samt bebyggelse i fyra kvarter ovanpå och ett väster om 

överdäckningen som avses innehålla bl.a. bostäder, handel, kontor, 

förskola/skola och bilparkering. 
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Figur 2-2. Pågående planer i Centralenområdet och Gullbergsvass. 

2.3.4 Program 

Detaljplanen berörs av följande program som har tagits fram i samband med 

projektering av Västlänken och utveckling av Centralenområdet inom Vision Älvstaden: 

- Stadsutvecklingsprogram för Centralenområdet 2.0 (Göteborgs Stad och 

FOJAB mars 2016) – Av programmet framgår att inriktningen för utveckling av 

Centralenområdet är en utvidgning av stadskärnan med centrumfunktioner, 

handel och arbetsplatser. Med utgångspunkt i de tre byggstenarna stråk, 

platser och bebyggelse anges hur Centralenområdet kan kopplas till vattnet, 

öppna upp för en utveckling av Gullbergsvass och sammanlänkas med befintlig 

stadskärna och framtidens utvidgade innerstad på älvens ömse sidor. Till 

stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet hör ett gestaltnings-

program. 

- Kvalitetsprogram för detaljplaner för Västlänken, järnvägstunnel och 

stationerna Centralen, Haga, Korsvägen (White 2014) - Programmet syftar till 

att vägleda arbetet med såväl detaljplaner som gestaltning för de stadsrum 

där järnvägen möter staden. Den vision för stadsbyggandet som presenteras 

är mötet mellan staden och järnvägen som ska stärka och berika regionens 

urbana kärna. 

- Program för detaljplaner Västlänken - en tågtunnel under Göteborg (Göteborgs 

Stad 2006) – Syftet med programmet är att utgöra grunden för de nya 

detaljplaner som parallellt med Banverkets (numera Trafikverket) 

Järnvägsplan är de planmässiga förutsättningarna för ett genomförande av 

Västlänken. Programmet är en komplettering av kommunens översiktsplan – 

ÖP 99. 
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 Riksintressen och skyddade områden 

2.4.1 Riksintressen 

I miljöbalken 3 kap. finns ett antal grundläggande bestämmelser för hushållning med 

mark- och vattenområden av betydelse för vissa allmänna intressen. Hushållnings-

bestämmelserna rör främst mark- och vattenområden, men kulturmiljö och 

friluftslivet.  

Det aktuella planområdet berörs av riksintresse för kulturmiljö, 3 kap. 6 § miljöbalken 

och riksintresse för kommunikationer, 3 kap. 8 § miljöbalken. I miljöbalken anges att 

områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 

eller försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av riksintresset. Planförslagets 

konsekvenser på riksintressena beskrivs i kapitel 5.8 Risk för hälsa och säkerhet och 

kapitel 5.11 Kulturmiljö. 

2.4.2 Skyddade områden 

I miljöbalken 7 kap. finns bestämmelser om skyddade områden, till exempel 

naturreservat, biotopskyddsområde eller nationalpark. Det finns också så kallat 

generellt biotopskydd för vissa lätt identifierbara naturtyper, bland annat alléer, 

stenmurar och småvatten i jordbruksmark och åkerholmar. Inga verksamheter eller 

åtgärder som kan skada naturmiljön får vidtas inom skyddade områden. Om det finns 

särskilda skäl, får dispens ges i det enskilda fallet. Sådana dispenser prövas av den 

myndighet som har beslutat om skyddet. Dispens från det generella biotopskyddet 

prövas alltid av länsstyrelsen. 

Inom planområdet finns en lindallé belägen längs med Nils Ericsonsgatan närmast 

Nordstan. Alléer omfattas av det generella biotopskyddet, miljöbalken 7 kap. 11 §. 

Planens konsekvenser i relation till det skyddade området analyseras under kapitel 5.1 

Naturmiljö. 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Plan- och bygglagen 2 kap. 10 § anger att planer ska följa de miljökvalitetsnormer 

(MKN) som meddelats med stöd av miljöbalken 5 kap. eller tillhörande föreskrifter. 

Miljökvalitetsnormer finns för luft, vatten och buller och syftar till att skydda 

människors hälsa och miljön genom att ange vilka föroreningsnivåer eller 

störningsnivåer som kan godtas utan fara för olägenheter. 

För den här MKB:n är det miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, fisk och 

musselvatten, luft samt buller som är relevanta och dessa miljökvalitetsnormer 

beskrivs och behandlas under kapitel 5.4 Vattenmiljö, 5.5 Luftmiljö och 5.6 Buller och 

vibrationer. 
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3 Alternativ 

 Nollalternativ 

Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900) ska planförslaget i MKB:n jämföras med ett så 

kallat nollalternativ. Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling ifall 

den föreslagna detaljplanen inte genomförs. 

Centralenområdet i Göteborg är ett område i kraftig omvandling genom flera stora och 

parallella projekt. Den definition av nollalternativet som har valts för denna MKB 

innebär att de övriga projekt som pågår parallellt genomförs som planerat, men att 

aktuellt planområde inte omvandlas. 

Nollalternativet definieras därför som att planområdets användning idag kvarstår 

medan omgivningen utvecklas i enlighet med Visionen för Älvstaden och pågående 

planer i området: Utveckling av Gullbergsvass, nedsänkning och överbyggning av E45, 

Hisingsbron, Västlänken och utveckling av området kring Centralstationen. Eventuella 

andra planer där planprocessen inte påbörjats eller det inte finns beslut på projektet 

har inte räknats med i beskrivningen av nollalternativet, detta gäller exempelvis för 

genomförande av Bangårdsviadukten. Bedömning av nollalternativets 

miljökonsekvenser beskrivs under respektive avsnitt. 

Nuvarande markanvändning utgörs av storskaliga trafikanläggningar, dvs. gator och 

vägar för bil- och kollektivtrafik. För jämförelsen mellan nollalternativ och planförslag 

har ett antal faktorer som utbyggnaden av planen direkt eller indirekt ger upphov till, 

identifierats. Dessa faktorer är främst:  

- Ökat antal boende och personer som vistas inom området för att handla, 

arbeta, mötas. 

- Större andel människor i området för att resa, knutpunkt för resande med 

kollektivtrafik 

- Större möjligheter att nå handel, arbetsplatser, mötesplatser som gående, 

eller med cykel och kollektivtrafik 

- Ökat antal transporter med kollektivtrafik och minskad andel biltrafik till följd 

av områdets omvandling 

Generellt sett är de största konsekvenserna av nollalternativet att en mycket central 

och strategisk yta i staden inte utvecklas och nyttjas. Området riskerar att utgöra 

barriär för kringliggande områden som utvecklats i linje med visionen för staden. Även 

förutsättningarna för hållbara transporter försämras då viktiga noder och stråk inom 

planområdet inte utvecklas. De otrygga miljöer som upplevs i området idag riskerar 

att kvarstå och påverka kringliggande områden. 
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 Alternativ utformning 

Inför samråd redovisades i planbeskrivningen två alternativ på det underjordiska 

utrymme som krävs för ventilation för väg E45, se 

 

Figur 3-1 nedan. Efter samrådet har beslut tagits om att gå vidare med alternativ 1 

som säkerställer nuvarande placering och ger möjlighet för att utöka nuvarande 

byggrätt. Utformningen överensstämmer med Västlänken och 

stadsutvecklingsprogram för Centralenområdet. 
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Figur 3-1. Alternativa utformningar (alternativ 1 och 2) av ventilationsutrymme för väg E45. 

 

 

 

 

 

 

4 Miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och 

metod 
I enlighet med 6 kap 12 § miljöbalken redovisas här de uppgifter som krävs för att 

bedöma projektets inverkan på människors hälsa, miljö och hushållning med 

naturresurser. MKB:n beskriver de miljökonsekvenser som den nya markanvändningen 

ger upphov till, både positiva och negativa. Avgränsningen av MKB:n har stämts av 

med Länsstyrelsen i Västra Götaland 2016-10-07. 

 Geografisk avgränsning 

Utbredningsområdet består av planområdet, vilket är ytan som detaljplanen anger. 

Påverkansområdet eller influensområdet antas vara den geografiska yta i planens 

närområde som direkt och indirekt kan påverkas av planens genomförande. Radien på 

ytan som antas påverkas är i utgångsläget ca 500 m från planområdet åt alla håll. Den 

geografiska avgränsningen kan dock variera beroende på vilken aspekt som påverkas. 

I det fall påverkan bedöms uppstå på längre avstånd från planområdet beskrivs det i 

kapitel 3 för den aktuella aspekten. 

 Tematisk avgränsning 

De konsekvenser av planen som bedömts vara viktigast att belysa i MKB:n är 

störningar i form av buller och vibrationer samt luftföroreningar för planerade 
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bostäder, men även de kumulativa effekter som medförs på riksintresset för 

kulturmiljövård inom projektet Västlänken där aktuell detaljplan utgör en del. 

Därutöver kommer effekter med avseende på natur, mark, vatten, hälsa och säkerhet 

att beskrivas och bedömas. Även konsekvenser under byggtiden beskrivs. 

Bedömningarna i MKB:n kommer göras mot nationella, regionala och lokala miljömål 

samt mot miljökvalitetsnormer för luft, vatten och buller. Bedömningarna kommer 

även att inkludera eventuell påverkan på riksintressen och skyddade områden enligt 3, 

4 och 7 kap miljöbalken. 

 Tidsmässig avgränsning 

För bedömning av miljöeffekterna av detaljplanen utgås i första hand från år 2027 då 

den största delen av aktuell detaljplan och flera andra stora projekt i området planeras 

vara genomförda. 

De delar av planen som kan genomföras till 2027 är Västlänken och Västlänkens 

uppgångar, broramper, tryckutjämningsbyggnad och tilluftsbyggnad under brorampen 

samt eventuellt Nordstans tillbyggnad. Kvarter B och C kan också byggas. Ur 

luftmiljösynpunkt är förhoppningen att även ventilationstornet ska kunna uppföras och 

tas i bruk till år 2027.  

För det aktuella planområdet bedöms byggtiden totalt till cirka åtta år, från det att 

byggnation påbörjas ca 2022 till det att sista kvarteret har färdigställts ca 2029-2030. 

Byggnation av Kvarter A bedöms kunna påbörjas tidigast år 2026 då Trafikverkets 

användning av området för byggnation av Västlänken beräknas vara klar. Byggnation 

kommer därmed att ske i etapper. Tidplan för att uppföra byggnader inom planen 

kommer styras av berörd fastighetsägare/exploatör.  

 Metodik 

MKB:n redovisar både konsekvenser inom planområdet och, när det är relevant, 

konsekvenser utanför planområdet. En MKB ska redovisa aspekter som påverkar miljö, 

människors hälsa och möjligheten att hushålla med naturresurser som är av relevans 

för aktuellt projekt. Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för luft, buller och 

vatten beskrivs under respektive miljöaspekt.  

Miljökonsekvenser av planförslaget jämförs med planens nollalternativ. Någon 

jämförelse mot nuläget har inte bedömts vara realistiskt då hela Centralenområdet är 

under stor omvandling. Bedömningarna omfattar tillfälliga och bestående effekter som 

uppstår på kort och lång sikt. I bedömningen inkluderas indirekta (sekundära) och 

kumulativa (samverkande) effekter, både positiva och negativa konsekvenser 

redovisas. Bedömningarna görs utifrån förutsättningen att detaljplanen genomförs fullt 

ut.  

4.4.1 Bedömningsgrunder 

I arbetet med konsekvensbedömning vägs värdet på berörda intressen samman med 

påverkan och/eller effekt. Intressets antagna värde och miljöeffektens antagna 

påverkan/effekt vägs samman i en matris, varifrån en konsekvens kan utläsas, se 

Tabell 4-1 nedan.  

Konsekvensbedömningen av respektive aspekt genomförs utifrån en fyrgradig skala; 

• Stora negativa konsekvenser  

• Måttliga negativa konsekvenser  
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• Små negativa konsekvenser  

• Ingen eller positiv konsekvens  

Tabell 4-1. Matris som illustrerar bedömningsmetodik i MKB 

Intressets värde Miljöeffekt, ingreppets/störningens omfattning 

 Stor negativ 

påverkan/effekt 

Måttlig negativ 

påverkan/effekt 

Liten negativ 

påverkan/effekt 

Ingen eller positiv 

påverkan/effekt 

Högt värde Stor negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Ingen eller positiv 

konsekvens 

Måttligt värde Stor negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Ingen eller positiv 

konsekvens 

Lågt värde Måttlig negativ 

konsekvens 

Liten negativ 

konsekvens 

Liten negativ 

konsekvens 

Ingen eller positiv 

konsekvens 

 

I denna MKB används begreppen påverkan, effekt, konsekvens och åtgärd. Med 

påverkan avses den förändring av miljö- och hälsoaspekter som planen medför i 

jämförelse med nollalternativet. Med effekt avses direkta eller indirekta effekter som 

är positiva eller negativa, tillfälliga eller bestående, kumulativa eller inte kumulativa 

och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt till följd av påverkan. Med 

konsekvens avses resultatet av påverkan och graden av påverkan. Påverkan och/eller 

konsekvensen kan vara av direkt och indirekt art på en nationell, regional och/eller 

lokal nivå. För att undvika eller för att minska negativa konsekvenser föreslås olika 

åtgärder. 

I kapitel 5 redovisas miljökonsekvenser för respektive miljöaspekt. Avsnitten är 

uppbyggda så att förutsättningarna för föreslagen detaljplan beskrivs. Därefter 

bedöms konsekvenser av nollalternativet, dvs. om planen inte genomförs, och 

konsekvenser av planförslaget. Avsnittet avslutas med förslag på åtgärder som syftar 

till att minska de negativa effekterna av planförslaget samt en sammantagen 

bedömning utifrån matrisen med bedömningsskalan. 

I kapitel 6 redovisas planens påverkan på kommunala, regionala och nationella 

miljömål samt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. En samlad bedömning av 

planens miljöpåverkan, d.v.s. när samtliga aspekter vägs samman, görs i kapitel 7. 

För aspekten Risk för hälsa och säkerhet görs bedömningen inte enligt 

bedömningskriterierna ovan utan utifrån de riskkriterier som är standard för 

riskanalys. 

5 Miljökonsekvenser 
I det här kapitlet beskrivs de miljökonsekvenser som föreslagen detaljplan bedöms 

medföra för varje enskild miljöaspekt. För varje aspekt beskrivs förutsättningarna för 

aspekten inom planområdet, bedömning av konsekvenser samt åtgärdsförslag för att 

minska effekterna av påverkan. I vissa fall är åtgärdsförslagen inte möjliga att 

omhänderta i planprocessen utan beskriver då en möjlighet att i senare skede hantera 

en miljökonsekvens. 

Konsekvensbedömningen av planförslaget görs mot nollalternativet som beskrivs i 

kapitel 3.1. En samlad bedömning av planens miljöpåverkan, d.v.s. när samtliga 

aspekter vägs samman, görs i kapitel 7. 
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 Naturmiljö 

5.1.1 Förutsättningar 

Planområdet utgörs idag i stort av hårdgjorda ytor och domineras av vägytor. Gator 

och trafikleder utgör barriärer och påverkar framkomligheten för fotgängare och 

cyklister. Planområdet saknar sociala vistelseytor. De grönytor som finns i området 

idag är resterna av den park som finns kvar vid före detta Bergslagsbanans 

stationshus, en lindallé som löper längs med Nils Ericsonsgatans östra sida samt 

gräsbevuxna ytor i de mellanrum som uppstår i trafikmiljön. Bergslagsbanans park 

utgör en rogivande plats i den annars hårdgjorda stadsmiljön men har i dagsläget låg 

besöksfrekvens. Närheten till Göta älv och älvstranden tas idag inte tillvara i någon 

hög utsträckning då kopplingar till älven begränsas av vägbarriärer.  

Grönska har ett naturvärde genom att kunna skapa biotoper, revir och spridnings-

korridorer. En naturmiljöutredning genomfördes för Västlänken år 2013 av Calluna, 

(Calluna, 2013). Naturmiljöutredningen tillsammans med tidigare utredningar av träd i 

planområdet (Stadsbyggnadskontoret, Göteborg, 2014) ligger till grund för bedömning 

av planens påverkan på naturmiljön. Nedan beskrivs de naturmiljöer som återfinns i 

området idag. 

 

Lindallé 

På Nils Ericsonsgatan löper en lindallé med påtagligt naturvärde. Allén består av åtta 

lindar och är viktig för förståelse av det forna gröna resenärsstråket som en gång i 

tiden band samman Centralstationen och Bergslagsbanans stationshus med stadens 

centrum. (Stadsbyggnadskontoret, Göteborg, 2014). Lindallén har naturvärdesklass 2 

(påtagligt naturvärde), se Figur 5-1 nedan. Träden har en stamdiameter på 60-70 cm, 

är välmående och har ganska vida kronor och grov bark (Calluna, 2013). Flera träd 

har håligheter eller början till hål. Områden med gamla ädellövträd och håligheter 

gynnar t.ex. kryptogamer och vedlevande insekter. Allén är biotopskyddad, se Figur 

5-2 nedan, enligt Miljöbalken 7 kap 11§ ”lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad 

som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i 

ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd.” 

Ingrepp i biotopskyddade miljöer är inte tillåtna men dispens kan sökas hos 

länsstyrelsen om det finns särskilda skäl. Kompensationsåtgärder kan krävas vid 

beviljande av dispens. 

Bergslagsbanans stationspark 

Bredvid byggnadsminnet Bergslagsbanans stationshus ligger en park av 

kulturmiljövärde. Träden väster om stationshuset ingår i byggnadsminnet. Parken är 

en del av den tidigare större Bergslagsbanans stationspark. Parken har påtagliga 

naturvärden (naturvärdesklass 2) och upplevelsevärden knutna till de gamla träden, se 

Figur 5-1. Bergslagsbanans stationsmiljö är parkhistoriskt värdefull och förståelsen av 

stationsbyggnaden är förknippad med resterna av stationsparken (Antiquum, 2014). I 

området växer ett större antal grova, vidkroniga och gamla träd av alm, lönn, lind, 

oxel och kastanj. Den dominerande stamdiametern är 50-80 cm och enstaka träd 

mäter 100 cm i diameter (Calluna, 2013). I träden förekommer enstaka håligheter. På 

träden växer kyrkogårdslav, dvärgkranslav och citronlav. De två förstnämnda arterna 

är relativt ovanliga i västligaste Sverige, i synnerhet dvärgkranslav. De gamla 

ädellövträden har håligheter som gynnar t.ex. kryptogamer och vedlevande insekter. 

Almen och asken är rödlistad (VU). 
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De två naturvärda objekten inom planområdet Bergslagsbanans park och lindallén har 

sannolikt viss betydelse för lavar och andra trädanknutna arter men har ringa 

betydelse för fåglar och fladdermöss (Calluna, 2013). 

 

Figur 5-1. Naturvärdesområden i planområdet (Calluna, 2013), Bergslagsbanans stationspark 
2:163, Lindallén 2:164. 
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Figur 5-2. Biotopskyddade alléer inom Centralen-området (Calluna, 2013), Lindallén längs med 
Nils Ericsonsgatan inringad i gult. 

5.1.2 Konsekvens av nollalternativet 

Befintlig utformning av planområdet har mycket begränsad tillgång på naturmiljöer. 

Befintliga naturvärden i området utgörs av en mindre park och en trädallé. Därutöver 

utgörs området i stort av hårdgjorda ytor och präglas av trafikleder. Sammantaget 

bedöms området ha låga naturvärden. I nollalternativet kommer två eller tre av träden 

i den biotopskyddade lindallén som löper utmed Nils Ericsonsgatan att tas bort på 

grund av dragningen för Västlänken och byggnation av lastgata till Nordstan. Allén har 

klassats till påtagligt naturvärde (klass 2) och påverkan bedöms som måttlig på grund 

av att naturvärden minskar i ett område med i övrigt låga naturvärden. Sammantaget 

bedöms nollalternativet medföra måttlig negativ konsekvens för aspekten. 

5.1.3 Konsekvens av planförslaget 

Planområdet har låga naturvärden och föreslagen detaljplan möjliggör förstärkning av 

naturmiljöer och förutsättningar för att skapa nya gröna miljöer samt att minska 

barriäreffekter i området. Möjligheten att komplettera växtligheten inom planområdet 
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styrs dock till viss del av Västlänkens tunnel samt ledningar i mark. Inom Göteborgs 

stad gäller som grundregel vid trädplantering att ett skyddsavstånd på minst 4 m 

mellan trädets rothals och markförlagda ledningars ytterkant ska hållas (Kretslopp och 

vatten). Avsteg från grundregeln kan göras endast i speciella fall och efter 

godkännande från Kretslopp och vatten. Där Västlänkens tunnel löper genom området 

kommer jordlagren ovanför tunneln att vara mycket begränsade, vilket gör att större 

träd inte kan planteras här. 

 

Gröna inslag kommer att implementeras i stadsbilden med träd på båda sidor om 

boulevarden och en dubbel trädrad längs västra sidan av Stadstjänaregatan. 

Västlänkens uppgångar och hållplats på Kanaltorget kommer att gestaltas med 

grönska. Planförslaget omfattar även en utökning av Bergslagsbanans park, vilket ger 

mer grönska och ger en förstärkning av naturmiljön. Befintliga träd kommer bevaras 

och inga ingrepp kommer ske i den del av parken som tillhör byggnadsminnet.  

Planförslaget medför inte några ändrade markförhållanden inom parken. 

Två eller tre av träden i början och i slutet av den biotopskyddade lindallén utmed Nils 

Ericsonsgatan kommer behöva tas bort även i nollalternativet på grund av dragningen 

för Västlänken samt för byggnation av lastgata till Nordstan. Dispens kommer sökas 

för åtgärder i allén och planförslaget ger utrymme för att införa mer grönska i området 

och möjligheter till kompensation för borttagna träd, till exempel genom utökning av 

Bergslagsbanans park och plantering av träd längs västra sidan av Stadstjänaregatan. 

Inga åtgärder som följer av den aktuella planen medför ytterligare påverkan på allén 

jämfört med nollalternativet. 

Negativa konsekvenser av planen är de träd som kommer behöva tas bort inom andra 

ytor. Men planförslaget ger en ökad andel grönytor jämfört med nollalternativet, dels 

genom en förstärkning av Bergslagsbanans park, dels genom att växtlighet anläggs 

generellt i gatunivå, på fasader och på tak. Sammantaget bedöms naturvärdena inom 

planområdet kunna förbättras och planförslaget bedöms medföra en positiv 

konsekvens för naturmiljön jämfört med nollalternativet. 

5.1.4 Åtgärdsförslag 

- Vid borttagning av träd kan kompensationsåtgärder för att ersätta förlorade 

naturvärden krävas. Förslag på kompensationsåtgärder är ny park eller 

platsbildning/torg med mycket vegetation och höga vistelsevärden, framförallt 

i anslutning till kollektivtrafikens anläggningar. Utformning bör ske så att det 

kan uppstå lugna oaser där bullernivån är väsentligt lägre än i omgivningen. 

- Att Opera-området och Kanaltorget nyttjas för rekreation visar på ett behov av 

grönområden i stadsdelen, kompensera genom att öka kvaliteten i grönstråket 

i anslutning till Operan. 

- Områdets värden består av de äldre lövträden, därför av stor vikt att skydda 

värdefull naturmiljö under byggfasen genom instängsling.  

- Den planerade bebyggelsen riskerar att ge kumulativa effekter i form av att 

skador på de äldre trädens rotsystem uppstår under byggskedet, eller att 

områdets grundvattennivåer ändras, därför bör försiktighetsåtgärder vidtas 

under byggskedet. 

- God planering vid växtval för ökad biologisk mångfald och spridnings-

möjligheter. 

- Vidare utredning vid projektering av boulevard för att val av träd och annan 

växtlighet som är bäst lämpad för aktuella förutsättningar. Exempelvis kan 

plantering över Västlänken ske i flyttbara lådor. 
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 Markmiljö 

5.2.1 Förutsättningar 

I arbetet med den nya detaljplanen har en översiktlig miljöteknisk markundersökning 

inklusive historisk inventering genomförts (Sweco, 2018). Den genomförda under-

sökningen har omfattat inventering av tidigare potentiellt förorenande verksamheter 

samt inventering och sammanställning av tidigare utförda miljötekniska mark-

undersökningar inom och i anslutning till planområdet. Utifrån materialet har en 

bedömning av risker gjorts och rekommendationer gällande behov av kompletterande 

undersökningar har tagit fram. 

Under arbetet med MKB:n har fastighetskontoret som äger marken beställt en 

miljöteknisk markundersökning som kommer utföras under hösten 2020. Resultatet av 

undersökningen kommer redovisas tillsammans med övriga planhandlingar när 

detaljplanen går till granskning. 

Historik 

Planområdets östra del ligger inom utfyllda vassområden och den västra delen 

sammanfaller med tidigare lägen för stadens gamla försvarsverk och vallgraven. Enligt 

SGU:s jordartskarta utgörs undersökningsområdets ytliga jordarter av fyllnadsmassor 

ovan postglacial lera. Från slutet av 1800-talet och framåt dominerades området av 

hamn- och järnvägsverksamhet. En stor del av området har utgjorts av banvallar och 

bangårdsområde. Utöver godshantering och passagerartrafik kom området även att 

innehålla verksamheter som verkstäder, smedjor och snickerier. Efter att Götaälvbron 

byggdes, år 1937–1939, har större delen av planområdet varit ett trafikområde.  

De potentiellt förorenade områden som har identifierats är i östra delen av 

planområdet där två drivmedelsanläggningar tidigare varit belägna, se Figur 5-3. 

Marken inom den tidigare Shell-anläggningen sanerades i samband med rivning. 

 

Figur 5-3 Potentiellt förorenade områden inom och i närheten av planområdet, utdrag ur EBH-
databasen (Sweco, 2018). 
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Tidigare utredningar 

Med anledning av de stora infrastrukturprojekt som pågår kring centralen är marken 

inom och i anslutning till det nya planområdet undersökt i flera olika utredningar; 

Hisingsbron, Västlänken, Sänkning av E45 samt rivning och sanering av mark vid 

Shells drivmedelsanläggning (se Figur 5-4). 

 

Figur 5-4 Projekt inom och i anslutning till planområdet där markundersökningar har genomförts. 
Röd streckad linje visar Västlänkens utredningskorridor. Gul streckad linje visar planområdets 
gräns (Sweco, 2018). 

Resultaten från i tidigare utredningar visar att marken i området till stor del består av 

fyllnads- och muddermassor, exempelvis tegel, glas, kol och slagg. Fyllnadsmassorna 

innehåller föroreningar med avseende på metaller, PAH och till viss del 

petroleumkolväten över KM (känslig mark) och i vissa fall även över MKM (mindre 

känslig mark). De saneringsinsatser som genomförts har haft MKM som åtgärdsmål 

varför föroreningsnivåer ovan det generella riktvärdet för KM kan finnas kvar även 

inom områden där saneringsarbeten redan utförts. Även andra markarbeten har 

utförts, ledningsarbeten och trafikomläggningar i samband med större entreprenader 

såsom Götatunneln och E45 där MKM huvudsakligen tillämpats som åtgärdsmål. 

Bedömningen görs således att det finns en risk för att massor med föroreningshalter 

över både KM och MKM kan förekomma. 

 

Kompletterande utredning 2020-11-04 

Relement Miljö Väst AB har på uppdrag av Fastighetskontoret, Göteborgs stad 

genomfört en inventering av tre fastigheter (Nordstaden 2:16, Nordstaden 25:23, 

Nordstaden 33:4) i nära anslutning till planområdet (Relement Miljö Väst AB, 2020). 

Inventeringen har gjorts med syfte att undersöka om det kan förekomma förorening 

av klorerade lösningsmedel kopplad till någon av de tidigare verksamheterna i den 

utsträckning att det kan påverka aktuellt planområde. 
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I inventeringen har en genomgång av tillgängliga MIFO-underlag, genomförda 

undersökningar, bygglovshandlingar m.m. genomförts för fastigheterna. 

Sammanfattningsvis finns det inget som tyder på förekomst av källområden med 

klorerade lösningsmedel i mark kopplat till någon av de tidigare verksamheterna och 

inga ytterligare undersökningar avseende klorerade lösningsmedel behöver utföras 

inför fortsatt arbete med planen. 

5.2.2 Konsekvens av nollalternativet 

Eftersom nollalternativet innebär att ingen exploatering av planområdet sker antas att 

förorenade massor får ligga kvar i marken. De stora entreprenader som sker inom 

andra projekt i området medför dock att vissa åtgärder kommer krävas, men 

huvudsakligen med MKM som åtgärdsmål då det rör sig om infrastrukturprojekt. 

Nollalternativet skulle i så fall innebära risk för högre föroreningshalter i området 

jämfört med planförslaget. Sammantaget bedöms därför nollalternativet medföra liten 

negativ konsekvens för aspekten.  

5.2.3 Konsekvenser av planförslaget 

Den planerade markanvändningen kommer att utgöras av bostäder, verksamheter och 

trafikytor. Baserat på de olika användningsområdena kan olika riktvärden och 

åtgärdsmål komma att bli aktuella. Eftersom risk för föroreningar i området 

förekommer innebär det att åtgärder kommer bli nödvändiga i samband med 

exploatering. Under förutsättning att föreslagna åtgärder genomförs bedöms 

effekterna ge ingen eller positiv konsekvens för aspekten jämfört med nollalternativet, 

då förekomsten av föroreningar i mark kommer minska i planförslaget. I övrigt 

bedöms marken inom planområdet vara lämplig för föreslaget ändamål och det finns 

inget som tyder på att åtgärder skulle bli orimligt komplicerade eller dyra. 

5.2.4 Åtgärdsförslag 

- Kompletterande undersökningar bör utföras i samband med detaljprojektering. 

En provtagningsplan upprättas som kommuniceras med tillsynsmyndigheten 

innan fältundersökningen genomförs. 

 Geoteknik 

5.3.1 Förutsättningar 

Ett geotekniskt PM har tagits fram för planområdet (ÅF, 2018). 

Markytan inom det aktuella planområdet är relativt plant med nivåer mellan +2 till +3 

meter över havet. Jordlagren utgörs överst av 2-3 meter fyllnadsmaterial. Under 

fyllningen finns naturligt avsatt lera till stort djup, cirka 90 till 100 meter. Leran vilar 

på friktionsjord ovan berg. Grundvattenytan varierar under året beroende på 

nederbördsmängd och påverkas lokalt av topografiska förhållanden samt av vegetation 

och jordlagerföljd. Mätningar av den övre grundvattennivån har utförts i öppna 

grundvattenrör och varierar mellan ca -0,5 och +1,5 vilket korrelerar med Göta älvs 

vattenstånd. 

Marken inom området bedöms generellt vara sättningsbenägen. Stora delar av det 

aktuella planområdet utgjordes då staden Göteborg grundades av sankmark och vass. 

Under senare del av 1800-talet muddrades området och fylldes ut. Utfyllnaderna har 

medfört att det idag pågår marksättningar inom aktuellt planområde. 
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Marknivån inom aktuellt område är relativt plan. Stabiliteten bedöms därför vara 

tillfredställande. Stabiliteten ner mot angränsande E45 är kontrollerad i en sektion i 

fastslagen detaljplan ”Västlänken, Station Centralen, Inom stadsdelen Gullbergsvass – 

Geoteknisk utredning för detaljplan” (SWECO, 2014). Sektionen anses representativ 

för nivåskillnader ner mot E45 inom aktuellt detaljplaneområde och stabilitets-

utredningen påvisar att stabiliteten är tillfredställande. 

Stora delar av marken inom det aktuella området klassas som lågriskområde enligt 

SGU:s radonriskkarta. Östra delarna av området klassas som normalriskområde. 

Berggrunden i Göteborgsområdet innehåller generellt måttliga till höga halter av 

radon. Marken inom det aktuella området utgörs av lera till stort djup vars egenskaper 

medför att transporten av radongas försvåras. 

5.3.2 Konsekvens av nollalternativet 

Stabiliteten inom området bedöms under befintliga och framtida förhållanden vara 

tillfredställande med avseende på marklutning, djup till fast botten och jordlagerföljd. 

Stora utfyllnader finns inom området, med pågående sättningar som följd.  

Sammantaget bedöms nollalternativet ge ingen konsekvens för de geotekniska 

förhållandena i området. 

5.3.3 Konsekvens av planförslaget 

Grundläggningsmetoderna för samtliga byggnationer i planområdet kommer att 

anpassas till markstabiliteten. Då grundläggningsmetod som ej belastar marken 

ytterligare rekommenderas, bedöms stabiliteten för planerade förhållanden vara 

tillfredsställande med avseende på marklutning, djup till fast botten och jordlagerföljd. 

Marken inom planområdet är sättningsbenägen vilket orsakas av de utfyllnader som 

tidigare har utförts inom området. Rådande spänningssituation i marken innebär att all 

form av tillskottslast som ökar effektivspänningarna i marken, exempelvis genom 

uppfyllnader eller grundvattensänkning, innebär ökad magnitud och hastighet på 

sättningar. Grundläggning av byggnader rekommenderas därför att utföras genom 

pålning. 

För att utbyggnad ska kunna genomföras i den omfattning som planförslaget ger krävs 

nära samverkan mellan de projekt som pågår i området avseende grundläggning. En 

utredning har gjorts för att undersöka förutsättningarna för utbyggnad i området 

(Kjellgren Kaminsky & COWI, 2019). Utredningen sammanfattas nedan. I Figur 5-5 

illustreras de olika projektens grundläggningsområden och hur de påverkar varandra. 
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Figur 5-5. Olika byggnadsverks påverkan på varandras grundläggning (Kjällgren Kaminsky & 
COWI) 

För att bygga ut kvarter A i enlighet med planens ambition krävs samverkan med 

Västlänken och Hisingsbron. Under den södra delen av kvarter A går Västlänkstunneln 

några meter under mark. Byggnadshöjden här har anpassats så att byggnadens tyngd 

ska motsvara tyngden på den fyllnadsmassa som hade legat på tunneltaket om ingen 

byggnad placerats där. På så sätt kan byggnaden placeras ovan tunneln utan ökad 

belastning. Utredning av stomljud och vibrationer visar att det finns risk för både 

stomljud och vibrationer från Västlänken och därför behöver stomljudsisolerande 
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åtgärder utredas vid projektering av byggnader i anslutning till Västlänkens tunnel (se 

vidare under avsnitt 5.6 Buller och vibrationer).   

För att grundlägga den norra delen av byggnaden som kragar ut över Hisingsbrons 

ramp behöver pelare för husen placeras i utrymmet som finns mellan brons västra 

ramp och Södra sjöfarten. Utrymmet är begränsat och innehåller ett säkerhetsavstånd 

för åtkomst till brorampen, men det är möjligt att placera pelarstöd för byggnaderna 

mellan vägkant och säkerhetsavstånd, i linje med detaljplanens ambitioner. Samtidigt 

är Södra sjöfarten ett stort ledningsstråk och ledningarnas placering är avgörande för 

grundläggningsmöjligheter i området kring vägen. 

För utbyggnaden av Kvarter B krävs samordning vid grundläggning av Hisingsbrons 

båda ramper och de nya kvarteren. Utrymmet mellan Kvarter A och Kvarter B är 

begränsat, då förlängningen av Nils Ericsonsgatan ska rymmas här. Om samordning 

vid grundläggning inte kan ske så är endast en byggnad till en höjd som inte kräver 

pålning möjlig, och överbyggnaden över rampen går ej att bygga. 

Kvarter C är mindre påverkat av grundläggningen av Hisingsbron och Västlänken, 

förutom byggnad närmast rampen, då det i övrigt är möjligt att grundlägga 

byggnaderna utan att överlappa pålningsområdena för Västlänken och Hisingsbron. 

Sammanfattningsvis är utbyggnad och grundläggning av de tre nya kvarteren inom 

planområdet avhängig av nära samverkan med Hisingsbron och Västlänken. 

Grundläggning i området är tekniskt komplicerad och måste utredas vidare i detalj. 

Om grundläggning inte går att genomföra i de kritiska områdena ger det en avsevärt 

mindre exploatering och överbyggnad av broramperna blir inte möjlig. 

Planförslaget bedöms kunna utföras utan att påverka stabilitetsförhållandena i 

området. Under förutsättning att grundläggning utreds vidare i detalj och åtgärder 

vidtas i den utsträckning som krävs för att säkra samtliga projekt inom området 

bedöms planförslaget ge ingen konsekvens för aspekten jämfört med nollalternativet. 

5.3.4 Åtgärdsförslag 

- För att inte belasta marken ytterligare rekommenderas grundläggning av 

byggnader att utföras genom pålning. 

- För att hantera sättningsdifferenser mellan pålade konstruktioner och 

omkringliggande mark rekommenderas att utjämningsåtgärder nyttjas vid 

övergångar. För utjämning kan exempelvis lättfyllnadsmaterial eller länkplattor 

användas. Länkplattor mellan Västlänkens tunnel och boulevard är en teknisk 

lösning som utreds. 

- Ledningar som ansluter till pålade byggnader bör förses med 

länkplattor/flexibla kopplingar för att förhindra skador på ledningen. 

- En tillfälligt eller permanent sänkt grundvattenyta kan leda till sättningar i 

omgivande mark. Sänkning av grundvattenytan bör därför inte tillåtas. 

- Arbeten som genererar rörelser eller vibrationer i mark, till exempel 

pålslagning, spontning, packning, spontdragning, proppdragning med mera, 

kan generera skadliga rörelser eller vibrationer. Krav från omgivande 

konstruktioner och anläggningar på begränsning av rörelser och vibrationer 

bör identifieras och beaktas inför planerad byggnation. 

- Vid detaljprojektering ska radonhalten i fyllnadsmassorna inom området 

mätas, för att kunna uppföra planerad byggnation i rätt utförande med 

avseende på radon. 
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 Vattenmiljö 

5.4.1 Förutsättningar 

I planområdet finns inga vattendrag eller klassade grundvattenförekomster. Närmaste 

vattenförekomst är Göta älv som är recipient för dagvatten. De frågor som i 

planförslaget bedöms beröra vatten är hantering av dagvatten och miljökvalitets-

normer (MKN) för Göta älv, översvämningsrisker samt vatten och avlopp (VA). 

Dagvatten 

Planområdet består idag till stor del av hårdgjorda ytor. En dagvattenutredning för 

planområdet har tagits fram i syfte att klarlägga förutsättningarna för dagvatten-

hantering inom planområdet med hänsyn till planerad byggnation (Ramböll, 2017). 

Det befintliga systemet består av dagvattenledningar, spillvattenledningar och 

dricksvattenledningar. I Figur 5-6. visualiseras flödesriktningar för dagvattnet inom 

planområdet. Dagvattnet avleds via dagvattenledningar till recipienten Göta älv. 

Dagvattnet i området öster om Nils Ericsonsgatan avvattnas åt nordöst via en ledning 

på en nivå av 1,5 meter under nollplan. Väster om Nils Ericsonsgatan leds dagvattnet 

åt nordväst och avvattnas västerut i en ledning som passerar under Götatunneln på en 

nivå av 0,75 meter under nollplan.  

 

Figur 5-6. Dagvattenflödet i planområdet i nuläget. 

Miljöförvaltningen i Göteborgs stad ställer krav på rening av dagvatten i enlighet med 

miljöbalken och EU:s vattendirektiv. Dagvatten ska avskiljas från föroreningar och 

renas så att det klarar de krav som anges i ”Miljöförvaltningens riktlinjer och 

riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient och dagvatten” (Göteborgs stad, 

2013). I PM Reningskrav för dagvatten (Göteborgs stad, 2017) redovisas vilka krav på 

rening som ställs utifrån planerad markanvändning och recipientens känslighet. Enligt 

PM:et klassas Göta älv söder om råvattenintaget som mindre känslig och endast 

målvärden för ämnena Fosfor (P), Kväve (N), Koppar (Cu), Zink (Zn), Suspenderat 

material (SS) och TOC behöver uppnås efter rening. 



 

 

MKB DP Norr om Nordstan  

Sida 34 av 105 

 

Den planerade markanvändningen i planområdet kommer enligt dagvattenutredningen 

innebära varierad belastning i olika delar av området vilket medför att olika krav på 

rening ställs. Följande dagvattenlösningar är aktuella inom planområdet: 

• Fördröjning - stadens krav på fördröjning om minst 10 mm per kvadratmeter 

hårdgjord yta på kvartersmark ska uppfyllas, exempel på godtagbara 

dagvattenlösningar är rörmagasin, kassettmagasin, krossmagasin, 

regnvattentunnor, gröna tak. 

• Enklare rening - avskiljning av partiklar företrädesvis översilning genom 

växtlighet eller fördröjning, exempel på godtagbara dagvattenlösningar är 

översilning och gräsdike, brunnsfilter, torra dammar, olika typer av magasin 

med väl dimensionerade sandfång och driftmöjligheter. 

• Rening - sedimentation + infiltration/filtrering, exempel på godtagbara 

dagvattenlösningar är krossdike, biofilter, magasin med filter. 

 

Utifrån förutsättningarna föreslås i dagvattenutredningen att det på kvartersmark 

utförs fördröjning och rening av dagvatten antingen genom översilning i ytliga magasin 

på innergårdarna eller med gröna tak, alternativt med en kombination av dessa. På 

mindre föroreningsbelastade gator och ytor där enkel rening förordas föreslås att 

vattnet fördröjs och renas med rörmagasin och väl utformade sandfång. På de mer 

föroreningsbelastade gatorna, Boulevarden och Stadstjänaregatan, där rening förordas 

föreslås makadammagasin alternativt filterbrunnar. 

 

Sedan dagvattenutredningen genomfördes har detaljplanen ändrats något. Den största 

skillnaden är att en byggnad längs med östra sidan av Nils Ericsonsgatan, mittemot 

Nordstan, har tagits bort. Ändringen innebär att områdets rening bör hanteras enligt 

principerna för mindre föroreningsbelastade gator, dvs enklare rening. Därtill har den 

tidigare föreslagna gång- och cykelbron över väg E45 tagits bort från planförslaget. 

 

För att kunna bedöma förändringen som planförslaget innebär avseende dagvatten-

avrinning har en jämförelse med nuläget gjorts. I nuläget genereras ungefär 642 l/s i 

området vid ett dimensionerande regn1. Efter exploatering kommer flödet att öka till 

919 l/s. Ökningen beror främst på att beräkningarna utförs med en klimatfaktor på 

25%2. Göteborgs stad ställer också krav på en fördröjning om minst 10 mm per 

kvadratmeter hårdgjord yta på kvartersmark vilket motsvarar ett 30-årsregn. 

Dimensioneringen av dagvattensystemet måste således ta hänsyn dels till beräknade 

klimatfaktorer, dels till stadens krav på fördröjning. 

Resultat av beräkningar visar att med föreslagna reningsmetoder kommer: 

- De mindre föroreningsbelastade gatorna att klara målvärdena men inte 

riktvärdena för Kvicksilver, TBT och PCB7. 

- De mer föroreningsbelastade gatorna, Boulevarden och Stadstjänaregatan, 

klara samtliga målvärden samt riktvärden för resterande ämnen. 

- Kvartersmark klara målvärden och resterande riktvärden för samtliga ämnen 

då ytlig fördröjning används som reningsmetod. Med rening med gröna tak 

klarar kvartersmarken inte gränserna för fosfor, kväve, kadmium, TBT, TOC, 

och PCB7.  

 
1 10 års-flöde i = 228 l/(s*ha) 10 min 10-årsregn, Klimatfaktor = 1.0 
2 10 års-flöde i = 285 l/(s*ha) 10 min 10-årsregn, Klimatfaktor = 1.25 
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Beräknade föroreningsmängder före och efter exploatering redovisas i Tabell 5-1 

nedan. 

Förklaringen till de högre halterna med gröna tak är att sådana tak behöver gödslas. 

Anläggandet av sedummattor har dock andra miljövinster så som rening av såväl 

vatten som luft. Beräkningar har visat att 10 meter torktåliga gröna tak tar upp 

samma mängd koldioxid som ett träd. Vegetation med blandade sedum- och 

mossarter håller dessutom bladmassa året runt och är därför aktiva partikelrenare 

även på vintern när föroreningsbelastningen är som högst. Gröna tak kan också ge 

bullerdämpande och kylande effekt samt utgöra habitat för insekter och fåglar. I 

föreslagen plan finns en bestämmelse om att minst 50% av takytan ska utgöras av 

gröna tak. 

Tabell 5-1. Beräknade föroreningsmängder i dagvatten före och efter exploatering. Kolumn 2 
visar beräknad föroreningsbelastning före exploatering, kolumn 3 visar total beräknad 
föroreningsbelastning från området efter exploatering, kolumn 4-9 visar beräknad 
föroreningsbelastning från delområden; A1, A2, K1 och K2 (A=allmän platsmark, 
K=kvartersmark). A1 och K1 är södra delen av planområdet, A2 och K2 är norra delen av 
planområdet (Ramböll 2017) 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten regleras i 5 kap. miljöbalken, och både ytvatten 

så som vattendrag, sjöar och kustvatten samt grundvatten omfattas. 

Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som en vattenförekomst ska uppnå vid 

en viss tidpunkt. Alla vattenförekomster ska uppnå normen god status eller god 

potential. Om vattnet inte uppfyller god status vid angiven tidpunkt, kan tidsfristen 

skjutas framåt alternativt att kvalitetskravet sänks (Vatteninformationsystem Sverige, 

2020b). Miljökvalitetsnormerna anger en lägstanivå, vilket innebär att en verksamhet 

inte får påverka vattenförekomsten så att kvaliteten blir sämre än den status som 

anges i miljökvalitetsnormen (Vattenmyndigheterna, 2020). 

Recipient för planområdet är Göta älv. År 2019 klassades den aktuella delen av Göta 

älv till måttlig ekologisk potential samt att kemisk ytvattenstatus ej uppnås 

(Vatteninformationssystem Sverige, 2020). Kvalitetskraven (MKN) för vatten-
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förekomsten är att den ska ha god kemisk status 2021 och uppnå god ekologisk 

potential 2027. Vad gäller god kemisk status har vattenförekomsten mindre stränga 

krav för kvicksilver och bromerad bifenyleter och ett vad gäller undantag gällande 

tidsfrist för tributyltenn. Göta älv har på aktuell sträcka miljöproblem i form av 

miljögifter, fysisk påverkan och intrång av främmande arter. Det har bedömts att den 

fysiska påverkan i form av kajer, farled och förekomst av föroreningar i sedimenten 

har stor betydelse för älvens ekosystem. 

Planområdet ligger inte i direkt anslutning till Göta älv men påverkan på vattendraget 

kan ändå ske genom avrinning av förorenat dagvatten. Beräkningar gjorda i samband 

med dagvattenutredning visar att de utsläppsmängder som avleds till älven från 

planområdet idag är högre än vad de beräknas bli efter utbyggnaden med 

dagvattenrening. De reningsåtgärder som föreslås i rapporten, gröna tak, ytlig 

fördröjning, rörmagasin med sandfång samt makadammagasin, kommer enligt 

utredningen rena till en sådan grad att föroreningsbelastningen blir mindre än i 

nuläget. 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten redovisas i förordningen SFS 

2001:554. Gräns- och riktvärden finns för vattnets temperatur, pH, syreinnehåll och 

halter av slam, nitriter, kolväten från mineraloljor, olika metaller med mera. 

Göta älv ingår i Naturvårdsverket förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt 

förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 

Fiskvattnen i förteckningen har klassificerats i laxfiskvatten och andra fiskvatten. Göta 

älv klassificeras som laxfiskvatten, dvs fiskvatten där fiskar som lax, öring etc. ska 

kunna leva. Miljökvalitetsnormerna i Göta älv gäller från mynningen (Röda sten, strax 

nedströms Älvsborgsbron) upp till slussarna i Trollhättan. Lek- och uppväxtområden 

för lax och öring förekommer främst i uppströmsliggande vattendrag som mynnar i 

Göta älv, bland annat i Säveån. Göta älv i höjd med aktuell detaljplan nyttjas dock för 

uppströms- och nedströmsvandring. Föreslagen detaljplan kommer inte påverka 

vattenförekomsten fysiskt på något sätt som kan komma att påverka 

förutsättningarna för vandrande fisk. 

Översvämning 

Planområdet ligger på en ö som omfattar områdena mellan Nordstan, Gullbergsvass 

och Stampen. Området är flackt och utgörs av en stor andel hårdgjorda ytor.  

För att få en samlad bild av översvämningsrisken för hela området genomfördes 2018 

en utredning av översvämningsrisker i Centralenområdet och Gullbergsvass (SWECO, 

2018). I utredningen har några områden med risk för översvämning identifierats. I 

Figur 5-7. visas vilka områden som riskerar att översvämmas vid ett 100-års regn med 

dagens förutsättningar. Inom planområdet är det främst områden vid Göta älvbrons 

ramper intill Nordstan som är utsatta. 
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Figur 5-7. Skyfall, maximalt översvämningsdjup vid 100-årsregn år 2100 med dagens 
förutsättningar (SWECO, 2018). Riskområde inom planområdet inringat i rött. 

I rapporten Översvämningsrisker i Centralenområdet och Gullbergsvass (SWECO, 

2018) beskrivs flera åtgärdsförslag. För planområdet föreslås skyfallsvatten ledas från 

lågpunkt på Kanaltorgsgatan till Norra Sjöfarten via en planerad gång- och cykelbro 

över Götaleden. Eftersom detaljplanen inte längre omfattar gång- och cykelbron 

behöver alternativ lösning för att hantera skyfallsvatten säkerställas. 

Just nu pågår en genomförandestudie (GFS) som ska färdigställas under våren 2021. 

Enligt studien föreslås vatten vid skyfall ledas mot Stadstjänaregatan, över Götaleden 

och sedan via Norra Sjöfarten mot hamnbassängen vid Lilla Bommen. Skyfallsåtgärden 

kommer fastställas i den pågående GFS:en. 

Stigande havsnivå 

År 2040 ska Göteborg skyddas för högsta högvatten på 2,30 meter över nollplan. 

Konsekvenserna av högvatten inom utredningsområdet begränsas av pågående planer 

och projekteringar samt av Trafikverkets skydd. När pågående projekt byggts ut i 

Centralenområdet och Gullbergsvass så översvämmas endast älvkantskvarteren. Detta 

avses åtgärdas utan att aktuellt detaljplaneområde påverkas. Sammanfattningsvis 

anges i utredningen Översvämningsrisker i Centralenområdet och Gullbergsvass 

(SWECO, 2018) att de åtgärder som krävs för aktuellt detaljplaneområde är avledning 

av vatten från Norra Sjöfarten och Kanaltorgsgatan (framtida boulevarden). 

Området har idag en höjdrygg som hindrar att en vattennivå i älven på +2,3 

översvämmar större delen av området. För området kommer bebyggelsen att 
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ytterligare säkra området då marknivån planeras höjas till +2,8. Inom området kan 

det finnas lokala lågpunkter, t ex i vägsektionen men eftersom kanterna då kommer 

vara högre kommer inte älven kunna svämma över dessa områden. 

I ett längre tidsperspektiv planeras för ett yttre högvattenskydd för att skydda de 

centrala delarna av Göteborg. Förslag på älvkantskydd är vallar eller vallar och slussar 

kombinerat. Alternativen har tagits fram tillsammans med den fördjupade 

översiktsplanen för centrala Göteborg och ska klara högvatten högre än +2,70 år 

2070. 

Riktlinjer vid risk för översvämning  

För att hantera skyfall och stigande havsnivåer gäller riktlinjer enligt Göteborgs stads 

TTÖP, Översvämningsrisker - tematiska tillägg till översiktsplanen 

(Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad, 2019). TTÖP beskriver riktlinjer för hur 

byggnaders funktion och tillgänglighet samt gators framkomlighet ska säkras.  

Planeringsnivåer och säkerhetsmarginaler angivna i TTÖP som ska tillämpas: 

- Färdigt golv på byggnader ska vara minst +2,8 meter och samhällsviktiga 

anläggningar ska vara minst +3,8 meter. 

- Risker för planerad bebyggelse: vid skyfall och höga flöden ska finnas marginal 

om minst 0,2 m mellan vattenyta och färdigt golv. Vid högvatten gäller 

marginal om minst 0,5 m till färdigt golv. 

- Framkomlighet till byggnader samt på prioriterade vägar och utryckningsstråk: 

maximala djupet får inte överskrida 0,2 m 

- Risker för befintlig bebyggelse: får ej förvärras till följd av exploatering 

(framkomlighet och nivå vid bebyggelse) 

Vatten och avlopp 

I dagsläget finns ingen bebyggelse i planområdet. Allmänt vatten- och avlopps-

ledningsnät finns till största delen utbyggt under Nils Ericsonsgatan direkt öster om 

Nordstan samt i Södra Sjöfarten. 

5.4.2 Konsekvens av nollalternativet 

I nollalternativet kvarstår nuvarande utformning där rening och fördröjning av 

dagvatten saknas. Nollalternativet innebär vidare att översvämningsrisker kvarstår i 

området vid Göta älvbrons ramper intill Nordstan vilket kan påverka framkomligheten 

på prioriterade vägar negativt. Inga lösningar för avledning av vatten vid 

översvämning genomförs vilket kan ha negativ påverkan även för närliggande 

områden. Nollalternativet bedöms medföra måttlig negativ konsekvens avseende 

vattenmiljö då orenat dagvatten avleds till recipient samt att dagens 

översvämningsrisker kvarstår. 

5.4.3 Konsekvens av planförslaget 

Dagvatten 

Planförslaget medför inte att den totala arealen hårdgjorda ytor ökar, dock förändras 

höjdsättningen och placering av byggnader i planområdet vilket förändrar 

avrinningsförutsättningarna. Dagvattnet från planområdet bedöms bli mindre förorenat 

efter exploatering jämfört med nuläget. Detta på grund av att området idag till stor del 

består av trafikytor. Denna typ av markanvändning förorenar dagvattnet mer än den 

planerade markanvändningen i planförslaget. I dagvattenutredningen föreslås åtgärder 

för att rena och fördröja av dagvattnet. Beräkningar visar att föreslagna åtgärder ger 

effektiv rening jämfört med nollalternativet. Planförslaget bedöms medföra positiva 
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konsekvenser avseende dagvatten då rening sammantaget kommer innebära 

minskade föroreningshalter samt att förutsättningarna för fördröjning ökar. 

Just nu pågår en GFS där lösningar för fördröjning och rening av dagvatten inom 

planområdet ska säkerställas. Ett fördröjningsmagasin planeras i Stadstjänaregatan. 

GFS:en kommer färdigställas under våren 2021.  

Miljökvalitetsnormer 

Halten föroreningsämnen från dagvatten får inte öka i recipienten Göta älv eftersom 

gränsvärdena för MKN för vatten då riskerar att överskridas. Därför är det viktigt att 

planområdet kan omhänderta dagvatten även vid förhöjda vattenflöden och att vid 

behov system för rening finns. Halterna av luftföroreningar i området förväntas inte 

öka jämfört med dagsläget, halterna kommer troligen att minska till följd av minskad 

vägtrafik i området och till följd av en energieffektivare fordonsflotta. Den planerade 

markanvändningen ger också mindre förorenat dagvatten än i nollalternativet där 

området till stor del består av trafikytor. Därtill kommer system för fördröjning och 

rening av dagvatten införas. Förutsatt att rening sker i den omfattning som 

dagvattenutredningen föreslår så kommer föroreningsmängderna efter ett 

genomförande av planen vara lägre än för befintlig situation och därmed görs 

bedömningen att planen inte förhindrar möjligheterna att uppnå MKN för vatten. 

Planen bedöms inte påverka vattenförekomsten fysiskt på något sätt som kan komma 

att påverka MKN för fisk- och musselvatten. 

Översvämning 

Vid skyfall finns risk för översvämning i planerad boulevard under Hisingsbrons ramp, 

på nuvarande Kanaltorgsgatan. Vägen är prioriterad väg/utryckningsväg vilket gör att 

begränsad framkomlighet till följd av översvämning riskerar att förhindra 

samhällsviktiga funktioner. För att förhindra översvämning i det här området krävs att 

vatten kan avledas effektivt. Inom planområdet finns det inga platser som är lämpliga 

för ansamling av vatten vid skyfall. Åtgärder utreds i pågående GFS och förslaget är 

att skyfallsvatten ska avledas mot Stadstjänaregatan, över Götaleden och sedan via 

Norra Sjöfarten mot hamnbassängen vid Lilla Bommen. Planeringsnivåer och 

säkerhetsmarginaler angivna i TTÖP kommer tillämpas för planerad bebyggelse. 

Förutsatt att föreslagna åtgärder genomförs bedöms planförslaget kunna genomföras 

utan negativa konsekvenser avseende risk för översvämning. 

Vatten och avlopp 

Planerad bebyggelse kommer att anslutas till det befintliga vatten- och avloppsnätet. 

Allmänt vatten- och avloppsledningsnät finns till största delen utbyggt under Nils 

Ericsonsgatan direkt öster om Nordstan, samt i Södra Sjöfarten. Förslag finns om att 

anlägga ett ledningsstråk i Södra Sjöfarten via Stadstjänaregatan för att sedan 

anslutas i befintligt ledningsstråk som passerar under Götaleden. Åtgärderna bedöms 

inte ge några negativa konsekvenser för aspekten. 

Samlad bedömning 

Föreslagna åtgärder har potential att förbättra situationen avseende fördröjning och 

rening av dagvatten jämfört med nollalternativet. Gröna tak på byggnader bedöms ge 

effektiv fördröjning av dagvatten tillsammans med andra ekosystemtjänster som är 

viktiga i området. Att införa dagvattenrening kan dock på vissa platser inom 

planområdet vara komplext eftersom det är ont om utrymme i mark. Just nu pågår en 

GFS som syftar till att säkerställa lösningar för dagvatten. Även skyfallsåtgärder 

utreds.  
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Den samlade bedömningen är att planen kan genomföras med liten negativ 

konsekvens för aspekten med motiveringen att föroreningsbelastningen förväntas 

minska jämfört med nollalternativet. Dock klaras inte alla riktvärden för dagvatten på 

de mindre föroreningsbelastade gatorna enligt Göteborgs stads krav på rening av 

dagvatten. 

Skyfallsåtgärd utreds i pågående GFS och kan inte bedömas i det här skedet. En ny 

lösning måste säkerställa framkomlighet på prioriterad väg/utryckningsväg. 

5.4.4 Åtgärdsförslag 

- Säkerställa att föreslagna åtgärder enligt dagvattenutredningen tillgodoses 

avseende fördröjning och rening av dagvatten: 

o fördröjning och rening av dagvatten på de planerade byggnaderna 

antingen genom ytliga magasin eller med gröna tak, alternativt en 

kombination av dessa 

o fördröjning och rening med rörmagasin och sandfång på mindre 

föroreningsbelastade gator 

o makadammagasin alternativt filterbrunnar på mer 

föroreningsbelastade gator 

- Säkerställa att krav enligt TTÖP kan tillgodoses, inklusive krav på 

framkomlighet för utryckningsfordon. 

 

 Luftmiljö 

5.5.1 Förutsättningar 

Luftföroreningar påverkar människors hälsa och bidrar till både ökat antal akuta 

inläggningar på sjukhus och till ökad dödlighet, i första hand i hjärt-och kärlsjukdomar. 

Vissa människor är känsligare för luftföroreningar, som till exempel äldre personer 

med hjärt- och kärlsjukdomar eller med luftrörs- och astmabesvär. Även barn är 

känsligare. Generellt sett är hälsorisken på grund av luftföroreningar större för 

storstadsbor än för landsbygdens befolkning.  

Utsläpp av luftföroreningar sker bland annat från transporter, industriella 

verksamheter och uppvärmning av bostäder och lokaler. Luftföroreningar har 

betydelse för miljön och hälsan lokalt, regionalt och globalt. Lokalt kan luftföroreningar 

påverka hälsa, trivsel, vegetation och byggnadsmaterial. Luftföroreningar sprids över 

stora områden och kan regionalt bidra till försurning, övergödning och till bildning av 

marknära ozon. I Göteborgsregionen står utsläppen från fordon på vägar och gator för 

den största andelen.  

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar högsta tillåtna halter av luftföroreningar som kan 

accepteras utan att orsaka skada på natur eller olägenheter för människors hälsa. 

Normerna är beslutade av regeringen (Luftkvalitetsförordningen 2010:447) och 

baseras på ett EU-direktiv. MKN gäller i utomhusluft med undantag för väg- och 

spårtunnlar och arbetsplatser till vilka allmänheten inte har tillträde. Kommuner och 

myndigheter bär huvudansvaret för att MKN följs, men verksamhetsutövare har också 

ett visst ansvar. MKN ska följas när kommuner och myndigheter planlägger, bedriver 

tillsyn och ger tillstånd till att driva anläggningar (Naturvårdsverket, 2019a). 

Det svenska miljöarbetet styrs även av miljömålssystemet, som omfattar ett ge-

nerationsmål, sexton miljökvalitetsmål. Generationsmålet anger inriktningen för den 

samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen 
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ska nås. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 

miljöarbetet ska leda till. Det finns även preciseringar som förtydligar 

miljökvalitetsmålen och används i det löpande uppföljningsarbetet. Ett av de sexton 

miljökvalitetsmålen, Frisk luft, berör direkt halter i luft av olika föroreningar. 

Miljökvalitetsmålet Frisk luft definieras enligt följande: ”Luften ska vara så ren att 

människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas” (Sveriges miljömål, 

2020). 

I Tabell 5-2 visas en sammanställning miljökvalitetsnormer (MKN) och nationella 

miljömål för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10). 

Tabell 5-2. Miljökvalitetsnormer och miljömål för kvävedioxider och PM10. 

Förorening Medelvärdes-

period 

Halt (g/m3) Antal tillåtna över-

skridanden per år 

NO2 MKN Timme 90 175 timmar 

 Dygn 60 7 dygn 

 År 40  

NO2 miljömål Timme 60 175 timmar 

 År 20  

PM10 MKN Dygn 50 35 dygn 

 År 40  

PM10 miljömål Dygn 30 37 dygn 

 År 15  

 

Utöver miljömålen redovisade i tabellen ovan finns ett lokalt miljökvalitetsmål i 

Göteborgs Stad om att NO2 inte ska överskrida 20 g/m3 vid 95 % av alla skolor, 

förskolor och bostäder. Det lokala miljömålet för PM10 motsvarar det nationella 

miljömålet om dygnsmedelvärde på 30 g/m3 (Göteborgs tolv miljömål, 2020). 

Trenden i Göteborgsområdet sedan slutet av 70-talet visar minskande halter av 

kvävedioxider. Största enskilda källan för utsläpp av kvävedioxider i centrala Göteborg 

är vägtrafiken. Halterna av kvävedioxid väntas att fortsätta sjunka i Göteborgsområdet 

till följd av minskade utsläpp från framförallt vägtrafik och sjöfart. Trots att 

kvävedioxidhalterna minskar klarades varken miljökvalitetsnormen eller 

miljökvalitetsmålet för kvävedioxid 2019. För partiklar (PM10) visar trenden att 

halterna har minskat i Göteborgsområdet under 2000-talet. Enligt mätningar klaras 

idag MKN för PM10 men miljömålet överskrids (Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen, 

2020). 

I syfte att utreda luftmiljöfrågorna i aktuellt planområde har en luftutredning 

genomförts (COWI, 2020). Tidigare genomförda luftutredningar har visat att MKN för 

kvävedioxider överskrids i delar av planområdet, längs med de norra fasaderna som 

gränsar mot Götaleden. Flera förslag på åtgärder för att klara MKN i området har 

undersökts. I den senaste luftutredningen har sex åtgärdsförslag studerats i syfte att 

utreda förutsättningarna att nå godtagbar luftkvalitet så att området kan bebyggas. 

För beräkningsscenarierna har en del av den planerade stadsutvecklingen i området 

antagits vara byggd, så som nya Hisingsbron med tillhörande kvartershus vid södra 

brofästet, höghus vid Centralstationen (Region City), Västlänkens stationshus vid 

Centralstationen antas vara byggt. Tunnelkonstruktionen för överdäckningen av 

Götaleden har i utredningen betraktats som färdigkonstruerad. Scenarierna är 

beräknade med emissionsfaktorer där scenario 1–4 och 6 avser år 2028, och scenario 

5 avser år 2026. Enligt Göteborgs Stads riktlinjer ska emissionsberäkningar för 

prognosår i nära framtid ”backas” med tre år. Därför är prognosår 2028 beräknade 
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med emissionsfaktorer för år 2025. I alla beräkningsscenarier ingår en förlängning 

västerut på överdäckningen av Götaleden. I Figur 5-8 - Figur 5-13 nedan illustreras 

beräkningsscenarierna. 

 
Figur 5-8. Scenario 1 - Förlängd överdäckning samt en 6 meter hög skärm på Bananbron vid 
överdäckningens västra tunnelmynning (år 2028). 

 
Figur 5-9. Scenario 2 - Förlängd överdäckning, en 6 meter hög skärm på Bananbron vid 
överdäckningens västra tunnelmynning och en 6 meter hög skärm vid Götatunnelns mynning (år 
2028) 
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Figur 5-10. Scenario 3 - Förlängd överdäckning, en 6 meter hög skärm på Bananbron vid 
överdäckningens västra tunnelmynning och en minst 8 meter hög vägg längs husfasader norr om 
Nordstan fram till hållplats Kanaltorget (år 2028). 

 

 

Figur 5-11. Scenario 4 - Samma utformning som i scenario 3 men i scenariot ingår även ett 50 
meter högt ventilationstorn som ventilerar bort 95% av emissionerna som sker i Götatunneln. 
Enbart 5% av emissionerna beräknas i scenariot släppas ut i Götatunnelns mynning (år 2028). 
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Figur 5-12. Scenario 5 - Förlängd överdäckning och en minst 8 meter hög vägg längs husfasader 
norr om Nordstan fram till hållplats Kanaltorget (år 2026). 

 

Figur 5-13. Scenario 6 - Förlängd överdäckning och en minst 8 meter hög vägg med tak som 
sträcker sig längs fasaden på byggnaden närmast tråget fram till hållplats Kanaltorget (år 2028).   
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Kvävedioxid (No2) 

I 

Figur 5-14 och  

Figur 5-15 nedan redovisas spridningsberäkningar från respektive beräkningsscenario 

avseende kvävedioxid (NO₂). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-14. 98-percentilen av dygnsmedelvärdet av NO₂ (μg/m³). 
Röd färg anger överskridande av MKN (60 μg/m³). 
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Figur 5-15. 98-percentilen av timmedelvärdet av NO₂ 
(μg/m³). Röd färg anger överskridande av MKN (90 μg/m³) 
och rosa färg anger överskridande av miljökvalitetsmålet 
(60 μg/m³). 

 

 

 

 

I de sex scenarierna är det endast i scenario 4 (ventilationstorn och skärm på husfasad 

längs Götaleden) och scenario 6 (vägg och tak vid Norr om Nordstan) som MKN för 

NO2 (dygnsmedelvärde och timmedelvärde) klaras i området för aktuell detaljplan. 

Miljömålet överskrids i samtliga scenarier. 
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Partiklar (PM10) 

I Figur 5-16 nedan redovisas spridningsberäkningar från respektive beräkningsscenario 

avseende partiklar (PM10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-16. 90-percentilen av dygnsmedelvärdet av PM10 
(μg/m³). Röd färg anger överskridande av MKN (50 μg/m³) 
och rosa färg anger överskridande av miljökvalitetsmålet 
(30 μg/m³). 
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detaljplan. MKN för PM10 tangeras i scenario 6 (vägg och tak vid Norr om Nordstan). 

Miljömålet överskrids i samtliga scenarier. 

5.5.2 Konsekvens av nollalternativet 

Bedömningen av nollalternativet utgår från att andra stora projekt i området kommer 

att genomföras. Utbyggnaden av Västlänken och andra satsningar på kollektivtrafiken 

kan bidra till minskad vägtrafik vilket i sin tur ger minskade utsläpp. Beräkningarna 

visar dock höga föroreningshalter kring den öppning i Götaleden som uppstår mellan 

Götatunnelns östra mynning och överdäckningen. Planförslaget möjliggör ett 

ventilationstorn som ska ventilera bort avgaser från Götatunneln, men någon sådan 

lösning är inte möjlig i nollalternativet. Detta får till följd att andra detaljplaner inom 

Centralenområdet kommer få problem att klara MKN för luft. Samtidigt antas antalet 

människor som rör sig i området öka betydligt även i nollalternativet när utbyggnad av 

bostäder och verksamheter sker i närliggande områden. Detta innebär att fler 

människor kommer påverkas av luftföroreningar jämfört med situationen i nuläget. 

Nollalternativet bedöms därför ge stor negativ konsekvens på luftmiljön och 

människors hälsa, både på kort och på lång sikt. 

5.5.3 Konsekvens av planförslaget 

Resultat av spridningsberäkningar utifrån de sex scenarierna visar att MKN överskrids i 

scenario 1, 2, 3, och 5. I scenario 4 klaras MKN och i scenario 6 finns det risk att 

överskrida MKN för partiklar. Miljömålet överskrids i samtliga scenarier. 

En sammanställning av åtgärdsförslagen och resultat från spridningsberäkningarna 

redovisas i Tabell 5-3 nedan. 

Tabell 5-3. Sammanställning av resultaten från luftutredningen 

Scenario Åtgärd Parameter MKN 

1 

Skärm vid Bananbron 

(2028)  
 

NO2 MKN överskrids 

PM10 MKN överskrids 

2 
Skärm vid Bananbron och 
Götatunneln (2028)  
 

NO2 MKN överskrids 

PM10 MKN överskrids 

3 
Skärm vid Bananbron och 
Norr om Nordstan (2028)  
 

NO2 MKN överskrids 

PM10 MKN överskrids 

4 

Tunnelventilering samt 
skärm längs husfasader 
norr om Nordstan (2028)  
 

NO2 MKN klaras 

PM10 MKN klaras 

5 
Vägg vid Norr om 
Nordstan (2026)  
 

NO2 MKN överskrids 

PM10 MKN överskrids 

6 

Vägg och tak vid Norr om 

Nordstan (2028)  
 

NO2 MKN klaras 

PM10 MKN tangeras 

 

Spridningsberäkningarna visar att den effektivaste åtgärden för att kunna bebygga 

aktuellt planområde är scenario 4 med tunnelventilation och en skärm längs de norra 

husfasaderna fram till Kanaltorget. Scenario 6 har utvärderats som en alternativ 
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lösning men en inbyggnad av Kanaltorget rekommenderas inte ur risksynpunkt (se 

avsnitt 5.8 Risk för hälsa och säkerhet) eftersom ett minsta avstånd om 40 meter 

erfordras mellan hållplatser och respektive tunnelmynning. I scenario 6 ses också en 

förskjutning av föroreningarna mot befintliga kontorsfasader norr om Götaleden och 

mot detaljplanen för överdäckningen. Detta gör att det finns risk att MKN överskrids i 

angränsande planområden vid en sådan utformning. Med hänsyn till detta bedöms 

scenario 4 vara ett bättre alternativ och är det alternativ som konsekvensbedöms 

nedan. 

Föroreningshalterna är som högst längs Södra Sjöfarten och husfasaderna som är 

vända mot Götaleden. Planerad bebyggelse skapar en barriär mot Götaleden vilket gör 

att föroreningshalterna är avsevärt mycket lägre söder om de planerade kvarteren. 

Kanaltorget är något mer utsatt för föroreningar, men med tunnelventilation förbättras 

situationen på torget. Inga cykel- eller gångstråk planeras längs med Södra Sjöfarten. 

Förslag på åtgärder är att fönster på fasader vända mot Götaleden inte är 

öppningsbara samt att friskluftsintag och ventilation inte får vara lokaliserade på de 

norra fasaderna. Enligt planförslaget kommer inga entréer eller andra ingångar vara 

placerade här. Vidtagna åtgärder bedöms ge godtagbar inomhusmiljö. 

Planförslaget innebär att många fler människor kommer vistas i området (tillfälligt eller 

som boende) jämfört med nollalternativet. Uppförande av ett ventilationstorn 

(scenario 4) förflyttar luftföroreningarna från marknivå till högre höjd där 

föroreningarna kan spädas ut och spridas vilket förbättrar luftmiljön i gatunivå. 

Spridningsberäkningar för 90-percentilen av dygnsmedelvärdet av PM10 visar ett 

haltbidrag närmast ventilationstornet på 0,5 μg/m³ i markplan, och upp till ca 1 μg/m³ 

på 50 meters höjd. I luftutredningen bedöms det lokala haltbidraget från utsläppen 

från ventilationstornet mycket litet. Längs viktiga stråk inom området; boulevarden, 

Nils Ericsonsgatan och Stadstjänaregatan, vilka kopplar samman målpunkter som 

många människor kommer röra sig mellan, till fots eller med cykel, kommer MKN 

klaras om ventilationstorn genomförs. Tunnelventilation bedöms vara den bästa 

lösningen för att säkerställa god luftkvalitet och inte riskera att MKN överskrids inom 

planområdet eller angränsande planer.  

I en sammanvägd bedömning av den förbättrade luftkvaliteten med tunnelventilation 

samt att många fler människor kommer vistas i området jämfört med nollalternativet 

bedöms den föreslagna planen ge måttlig negativ konsekvens med avseende på luft. 

5.5.4 Åtgärdsförslag 

Utifrån luftutredningens slutsatser sammanfattas förslag på åtgärder nedan. 

Förslag på planbestämmelser:  

- Icke öppningsbara fönster på fasader som är vända mot Götaledens öppning. 

- Friskluftsintag/ventilation får ej vara lokaliserade på fasader vända mot 

Götaledens öppning. 

Andra möjliga åtgärder: 

- Plantering av högrest vegetation på södra sidan av väggen och taket vid 

hållplats Kanaltorget för att förbättra PM10-halten vid hållplatsläget. 

- Fortsatta insatser för att minska transporternas utsläpp av förbränningsgaser.  

- Uppföljning och bevakning av luftkvaliteten i planområdet. 
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 Buller 

5.6.1 Förutsättningar 

En bullerutredning avseende trafik på närliggande gator och spårvagnslinjer samt 

verksamhetsbuller från industribullerkällor har genomförts med prognosår 2035 

(bilaga 1). Utredningen innehåller också beräkningar av lågfrekvent buller inomhus. 

Beräkningarna utgår från ett uppskattat värstascenario avseende trafikmängder samt 

industribuller. 

Utredningen visar även resultat för en påbyggnad på köpcentret Nordstans tak (i 

rapporten benämnd byggnad D). Påbyggnaden på taket är inte en del av aktuell 

detaljplan och kommer inte tas upp i den här MKB:n. Däremot redovisas resultat för 

den utbyggnad som planeras längs Nordstans fasad. 

Trafikbuller 

Bedömningen av möjligheterna till god boendemiljö ur bullersynpunkt utgår från 

bestämmelserna i förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2017:359) 

som anger följande riktvärden, se tabellen nedan. 

Tabell 5-4. Riktvärden för trafikbuller enligt SFS 2017:359. 

Buller från spårtrafik och vägar Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA 

 Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Vid bostadsfasad 60 a) b) 70 b.2) 

På uteplats (om sådan skall anordnas 

i anslutning till bostaden) 

50 70 c) 

a) För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 

65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

b) Om ljudnivån 60 dBA ekvivalent ljudnivå ändå överskrids bör: 

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 

55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids mellan klockan 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

c) Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids, bör 

nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per 

timme mellan klockan 06.00 och 22.00. 

Boverket anger i sina byggregler (2011:6) riktvärden som bör eftersträvas för 

ekvivalent och maximal ljudnivå inomhus vid dimensionering av ljudisolering mot yttre 

ljudkällor, t.ex. industrier och trafik, se tabellen nedan. 
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Tabell 5-5. Boverkets riktvärden för bullernivåer inomhus. 

Högsta bullernivå, frifältsvärden dBA 

 Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Ljudisolering bestäms utifrån fast-

ställda ljudnivåer utomhus så att 

följande ljudnivåer inomhus inte 

överskrids: 

  

I utrymme för sömn, vila eller daglig 

samvaro 

30 45 

I utrymme för matlagning eller 

personlig hygien 

35 - 

Den maximala ljudnivån avser en nivå som inte får överskridas mer än fem gånger per 

natt (kl. 22-06) med som mest 10 dB. 

Utförda beräkningar baseras på tidigare utförda utredningar i området (Göteborgs 

Stad, 2017) (Norconsult, 2017). Beräkningarna utgår från ett uppskattat 

värstascenario avseende väg- och spårtrafik samt industribuller. Resultaten visar att 

det finns goda möjligheter till bostäder för kvarter A utmed byggnadens södra delar. 

För delar av byggnaden på den västra och den östra delen av den södra fasaden går 

det att skapa enkelsidiga bostäder med en bostadsyta <35 m2. 

Avseende kvarter B-C kan man av beräkningarna utläsa att för delar av de västra och 

östra fasaderna överskrids 65 dBA men delar av dessa fasader ligger i intervallet 60-

65 dBA och där kan det gå att skapa bostäder med en bostadsyta <35 m2. Mot 

innergårdarna finns det goda möjligheter att skapa bostäder då ekvivalenta ljudnivåer 

förutom för de högsta våningsplanen innehåller 60 dBA. Med införande av en 3 m 

horisontell skärm ovanför den södra tunnelmynningen kan fler delytor på den östra 

fasaden innehålla 65 dBA och därmed göras möjliga för bostäder <35 m2. Observera 

att det endast utförts en exempelberäkning av vilken effekt en skärm vid 

tunnelmynningen kan få.  

För Nordstans utbyggnad finns goda möjligheter att skapa vanliga bostäder där 

ljudnivån understiger 60 dBA samt bostäder med en bostadsyta <35 m2 för fasader i 

intervallet 60-65 dBA. 

För de norra fasaderna på kvarter A, B och C överskrids riktvärdena betydligt och 

bostäder är inte möjliga i de här delarna av byggnaderna. Dessa lokaler kommer vara 

avsedda för kontors- eller hotellverksamhet.  

I Figur 5-17-Figur 5-23 nedan redovisas ett urval av beräkningarna. I bilagor till 

utredningen redovisas alla beräkningar. I Figur 5-24 redovisas bullerkarta över 

planområdet 1,5 meter över marknivå.  
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Figur 5-17. Ekvivalent ljudnivå vid fasad, frifältsvärde Leq i dBA 

 

  

Figur 5-18. Kvarter A - Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad på byggnad A beräknas 
överskridas på flera fasader. Det finns dock goda möjligheter till bostäder utmed byggnadens södra 
delar. För delar av byggnaden på den västra och den östra delen av den södra fasaden går det att 
skapa enkelsidiga bostäder med en bostadsyta <35 m2. 
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Figur 5-19. Kvarter A - Maximala ljudnivåer överskrider 70 dBA för samtliga fasader utom vissa 
fasader som vetter mot söder och fasader på innergårdar. 

 

 

Figur 5-20. Kvarter B-C - Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids på flera fasader. Mot 
innergårdarna finns det goda möjligheter att skapa bostäder då ekvivalenta ljudnivåer förutom för 
de högsta våningsplanen innehåller 60 dBA. Med införande av en 3 m horisontell skärm ovanför 
den södra tunnelmynningen kan fler delytor på den östra fasaden innehålla 65 dBA och därmed 
göras möjliga för bostäder <35 m2 (höger bild visar bullernivåer utan skärm och vänster bild 
resultatet med skärm). 
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Figur 5-21. Kvarter B-C - Maximala ljudnivåer överskrider 70 dBA för samtliga fasader utom 
fasader på innergårdar och delar av fasader som vetter mot väster, öster och söder på högre 
våningsplan (höger bild visar bullernivåer utan skärm och vänster bild resultatet med skärm). 
 

  

Figur 5-22. Utbyggnad av Nordstan – Det finns goda möjligheter att skapa vanliga bostäder där 
ljudnivån understiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå samt bostäder med en bostadsyta <35 m2 för 
fasader i intervallet 60-65 dBA. 

 

Figur 5-23. Utbyggnad av Nordstan - Maximala ljudnivåer beräknas huvudsakligen till 68-74 dBA 
utmed den östra fasaden och 72-79 dBA för den norra fasaden. Ljuddämpad sida för denna 
byggnad går inte att skapa enligt husets utformning. 
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Figur 5-24. Ekvivalenta ljudnivåer för trafikbuller, utomhus 1,5 m över mark. 

 

Industribuller 

I Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller anges riktvärden för 

ljudnivåer som bör gälla vid planläggning av bostadsbebyggelse i områden som 

påverkas av industri- och annat verksamhetsbuller, se Tabell 5-6 nedan. 

 

Tabell 5-6. Riktvärden för högsta ljudnivå vid bostadsfasad från industri och annan verksamhet. 

Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industri och annan verksamhet, 

frifältsvärden dBA 

Vid bostadsfasad 

Dag (06-18) Kväll  (18–22) 

Lör, sön och 

helgdag (06–22) 

Natt (22–06) 

Zon A* Bostadsbyggnader bör 

kunna medges upp till angivna 

nivåer. 

50  45  45  

Zon B Bostadsbyggnader bör 

kunna medges upp till angivna 

nivåer förutsatt att tillgång till 

ljuddämpad sida finns och att 

byggnaderna bulleranpassas. 

60 55  50  

Zon C Bostadsbyggnader bör 

inte medges över angivna 

nivåer. 

>60 >55 >50 

För zon B anges att bostäder kan accepteras om det finns tillgång till ljuddämpad sida 

(45 dBA dag och kväll samt 40 dBA nattetid kl. 22-06). 

Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:  
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• Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–

06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till 

en ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan. 

 

För att beräkna påverkan från industribuller har resultat från tidigare industribuller-

utredningar i området (Norconsult, 2017) kompletterats med identifierade 

tillkommande bullerkällor i aktuell detaljplan. Tillkommande bullerkällor redovisas i 

Figur 5-25 nedan. 

 

 

Figur 5-25. Tillkommande industribullerkällor inom planområdet 1) Ventilationstorn för 
Götatunneln 2) Tryckutjämningsschakt/Utlopp (Västlänken) 3) Luftintag 

Samtliga bullerkällor är av huvudsakligen kontinuerlig natur. I beräkningarna har 

antaganden gjorts om källornas ljudnivåer utifrån erfarenhetsdata och liknande källor. 

Inga förväntade toppar i maximal ljudnivå förväntas utan det blir de ekvivalenta 

ljudnivåerna som blir dimensionerande. Beräkningarna visar att det är väldigt små 

skillnader på beräknade ljudnivåer olika tidsperioder, därför visas endast 

fasadbullerkarta avseende dagtid här. I bilaga till bullerutredningen redovisas 

fasadbullerkartor för samtliga tidsperioder. 

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från befintliga och tillkommande industribullerkällor 

förväntas generellt innehålla Boverkets riktvärden för zon A vid planerad bebyggelse. 

For zon B anges att bostäder bör kunna accepteras förutsatt att tillgång till ljuddämpad 

sida finns och att byggnaderna bulleranpassas. Resultatet visar att det finns tre 

områden där zon A ej är möjlig och inte heller zon B pga. svårighet att skapa 

lägenheter med ljuddämpad sida. Alternativet här blir att dämpa berörda bullerkällor 

alternativt använda dessa lokaler till t.ex. kontors- eller hotellverksamhet. För flera av 

dessa punkter omöjliggörs dock bostadsändamål på grund av för högt trafikbuller som 

är den dominerande bullertypen i området. Områdena där ljudnivåer överstiger 45 dBA 
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redovisas i Figur 5-26 nedan. I Figur 5-27 redovisas ekvivalenta ljudnivåer från 

bullerkällor utomhus 1,5 m över marknivå. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-26. Områden på fasader där ljudnivåer överstiger 45 dBA ekvivalent nivå. 
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Figur 5-27. Ekvivalenta ljudnivåer för industribuller, dag utomhus 1,5 m över mark. 

Lågfrekvent buller inomhus 

Förekomst av lågfrekvent buller inomhus från industribullerkällor har bedömts enligt 

riktvärden i ”FoHMFS 2014:13 Allmänna råd om buller inomhus”. Beräkningar har 

utförts för den byggnadsdel som ligger närmast kravnivån om 45 dBA utomhus, öster 

om luftintag (bullerkälla nr 3). Beräkningarna visar att riktvärden för lågfrekvent buller 

inomhus ger ett överskridande i tersbandet 80 Hz för den mest utsatta fasaden med 1 

dB. Resultaten redovisas i Tabell 5-7 nedan. 

Tabell 5-7. Beräknad högsta ljudnivå inomhus av lågfrekvent buller 

Tersband (Hz) 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Riktvärde enligt FoHMFS 

2014:13 (dB) 
56 49 43 41 40 38 36 34 32 

Högsta beräknade 

inomhusnivå i detaljplan 
45 39 40 41 41 33 31 24 13 

 

5.6.2 Konsekvens av nollalternativet 

Nollalternativet innehåller inga byggnader eller bostäder. Planförslagets bebyggelse 

kommer sannolikt ge bullerdämpande effekt mot bebyggelse söder om planområdet 

och lägre ljudnivåer i stråk för resenärer och besökare. Denna effekt uteblir i 

nollalternativet. Antalet människor som rör sig i området även utöver boende 

förväntas inte öka i lika stor omfattning som i planförslaget. Nollalternativet bedöms 

således ge liten negativ konsekvens för aspekten. 

5.6.3 Konsekvens av planförslaget 

Planområdet är bullerutsatt men beräkningarna visar att det finns förutsättningar att 

bygga bostäder i enlighet med gällande riktvärden. I delar av byggnaderna där vanliga 

bostäder inte går att bygga är det möjligt att uppföra mindre bostäder (<35 m2). 

Ljudnivåer på innegårdar i kvarter A-C möjliggör uteplatser. Ljudnivåer utmed de 
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norra fasaderna i kvarter A-C visar att det inte är lämpligt med bostäder här. Enligt 

planförslaget kommer kontor eller hotellverksamhet finnas i dessa lokaler.  

Beräkningar av industribuller visar att det på några platser inte är möjligt att bygga 

bostäder. Bullerkälla 2 och 3 ligger dock i nedre delen av respektive byggnad vars 

lokaler kommer innehålla handel och verksamheter. För bullerkälla 1 (ventilationstorn) 

kan bullerdämpande åtgärder vara aktuella för att kunna bygga lägenheter i den delen 

av byggnaden. Resultat av beräkning av lågfrekvent buller inomhus visade på ett 

överskridande med 1 dB i tersbandet 80 Hz för den mest utsatta fasaden, luftintag vid 

tunnelmynning (bullerkälla 3). Överskridandet gäller för den nedre delen av 

byggnaden där lokaler för verksamheter och handel planeras. Resultaten visar dock 

vikten av att beakta lågfrekvent buller inomhus och att uppdatera beräkningar när 

fastställda ljudemissionsnivåer finns framme. 

 

I Göteborgs stad finns ett delmål till miljömålet ”God bebyggd miljö” (Göteborgs tolv 

miljömål, 2020), God ljudmiljö. I målet anges att: 

"Minst 90 procent av Göteborgs invånare har senast år 2020 en utomhusnivå vid sitt 

boende som understiger 60 dBA ekvivalentnivå vid utsatt fasad. Minst 95 procent av 

stadens förskolor och grundskolor har senast år 2020 tillgång till lekyta med högst 55 

dBA ekvivalentnivå och samtliga stadsparker har senast år 2020 nivåer som ligger 

under 50 dBA ekvivalentnivå på större delen av parkytan." 

Resultat av bullerutredningen visar att delar av de planerade byggnaderna är lämpliga 

för bostadsändamål där ljudnivån vid fasad är 60 dBA eller lägre. För att uppfylla 

Boverkets riktvärden för ekvivalent och maximal ljudnivå inomhus från yttre ljudkällor 

bör lämpliga val av fönster och uteluftdon göra att en god ljudmiljö inomhus kan 

erhållas. Eftersom ingen detaljutformning av planerade bostäder i byggnaderna finns 

tillgänglig i detta skede kan ingen djupare analys göras av behov av eventuella 

åtgärder. Det gäller t.ex. utformning av lägenheter med bostadsrum mot tystare sida 

och uteplatser. Utomhusmiljön i området är fortfarande mycket bullerutsatt och det 

finns nästan inga områden med ljudnivåer under 60 dBA varför bostäder i området 

inte kommer vara lämpliga för alla målgrupper, tex barnfamiljer. Många människor 

kommer röra sig i området, speciellt utmed huvudstråken. Dock kommer de mest 

bullerutsatta områdena, norr om de nya kvarteren längs Södra Sjöfarten, inte vara 

avsedda för gående eller cyklande. Förutsatt att åtgärder genomförs för att 

inomhusmiljön inte ska överskrida gällande riktlinjer bedöms planförslaget ge måttlig 

negativ konsekvens för aspekten med hänsyn till utomhusmiljön. 

5.6.4 Åtgärdsförslag 

Vägbuller 

- Vid detaljutformning av planerade bostäder genomföra djupare analys av 

lämpliga åtgärder. 

- Säkerställa att inomhusmiljön uppfyller Boverkets riktvärden genom val av 

fönster och uteluftdon. 

Industribuller  

- För källa 1 (Ventilationstorn) rekommenderas som bulleråtgärd att mekaniska 

don ska förses med ljuddämpare vid behov. 

- För källa 2 är den principiella åtgärden att se över möjligheten till en kraftig 

mynningsdämpning av gallret i fasaden och/eller ljuddämpning (ljudbafflar) i 

schaktet. 
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- För källa 3 rekommenderas främst bulleråtgärder i form av att se över fläktens 

buller och att se över möjligheter till ljuddämpare och ljudfällor i kanalen samt 

mynningsdämpning av gallret i fasaden. 

- Beräkningarna bygger på antaganden och indikerar var bullerdämpande 

åtgärder kan vara nödvändiga. Användning av byggnad måste anpassas till de 

faktiska bullernivåer som råder efter utbyggnad.  

 

 Vibrationer och stomljud 

5.7.1 Förutsättningar 

Då grundläggning av byggnader i planområdet kommer ske över och i direkt närhet av 

trafikerade tunnlar och broar har en separat utredning genomförts (bilaga 2) med 

syfte att redovisa risker för att planerad bebyggelse utsätts för stomljud eller 

vibrationer. Utredningen baseras på tidigare utredningar och egna mätningar. 

Byggnader och konstruktioner inom detaljplanen har stor påverkan sinsemellan. De 

källor som har identifierats som kan ge upphov till vibrationer och stomljud i planerad 

bebyggelse med bostäder och kontor är: 

• Västlänken med tågtrafik i tunnel och station 

• Götaleden med stor mängd fordon 

• Spårvagnar på ramper mot Hisingsbron 

• Bussar och tung vägtrafik på det lokala vägnätet 

• Maskinell utrustning som behövs för väg och tågtunnlar 

Figur 5-28. Illustration som visar anläggningar inom eller i angränsning till planområdet. 

I dagsläget är informationen begränsad om hur grundläggning kommer se ut och hur 

det påverkar stomljuds- och vibrationsspridning. I aktuell utredning föreslås att det i 

fortsatt arbete med grundläggning tas hänsyn till att vibrations- och stomljuds-

isolerande åtgärder mellan de olika anläggningarna och byggnader måste införas för 

att inte få vibrationshastigheter eller stomljudsnivåer som överskrider föreslagna 

riktvärden. I avsnitt 5.3 Geoteknik redogöras för de olika anläggningarnas påverkan på 

förutsättningarna för grundläggning i området. 
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Riktvärde stomljud 

I föreslagen detaljplan finns idag en planbestämmelse för vibrationer i byggnad. I 

planen finns dock ingen bestämmelse för stomljud i byggnader. Då nybyggnation kan 

behöva stomljudsisolerande åtgärder för att inte riskera att det uppkommer stomljud i 

planerade byggnader rekommenderas att planen innehåller planbestämmelse för 

stomljud. 

Det finns idag inga svenska nationella myndighetskrav på stomljud från spårburen 

trafik i tunnel. I många järnvägsprojekt i Sverige och Skandinavien baserar man val av 

riktvärde på nationell och internationell praxis. Denna praxis bygger på begränsad 

kunskap om koppling till hur människor upplever störningen. 

Ställda krav på stomljud från trafik i driftskede för projekt Västlänken är 30 dBA 

maximal ljudnivå (slow) och 40 dBA för kontor och liknande utrymmen. Kraven 

relateras även till Folkhälsomyndighetens allmänna råd där frekvensanalys utförs mot 

tabell för lågfrekvent buller i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus 

FoHMFS 2014:13. 

Utgångspunkten är att de riktvärden som använts för befintliga bostäder och 

nybyggnad av järnväg även bör tillämpas vid befintlig järnväg och nybyggnad av 

bostäder. Enligt utredningens bedömning bör det finnas transparens mellan olika 

projekt och lämpliga riktvärden vid stomljud från spårburen trafik i närheten av 

Västlänken är: 

• Bostäder 32 dBA maximal ljudnivå tidsvägning FAST3 samt frekvensanalys mot 

lågfrekvenskrav i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus 

FoHMFS 2014:13. 

• Kontor och liknande utrymmen tillämpas riktvärdet 42dBA FAST. 

Riktvärden vibrationer 

Markvibrationer kan ge påverkan både på människor och på byggnader. Känslig 

utrustning kan också påverkas och i extrema fall finns det en risk att skador på 

byggnader och andra konstruktioner kan uppstå. Människor kan uppleva vibrationer på 

olika sätt främst beroende på frekvensområde (relevant frekvensområde är 1-80 Hz) 

eller som ljud.  

Tabell 5-8. Riktvärden för komfort i byggnader enligt Svensk Standard SS 460 48 61 ”Vibration 
och stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader”. Riktvärden nedan 
avser vägd hastighet 

 Vägd hastighet [RMS 1s] Upplevelse 

Måttlig 

störning 

0,4 – 1,0 mm/s Ger i vissa fall anledning till klagomål 

Sannolik 

störning 

> 1 mm/s Kännbara vibrationer och upplevs av 

många som störande. 

 

Enligt den bedömning som gjorts i samband med framtagningen av angivna riktvärden 

i svensk standard, anses mycket få människor uppleva vibrationer under skiktet 

”Måttlig störning” som störande då detta ligger mycket nära känseltröskeln. 

 
3 Skillnaden mellan tidsvägning FAST och SLOW är 2 dBA. FAST  
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Riktvärdena bör tillämpas vid nyetableringar och vid nybebyggelse. De kan tillämpas 

mindre strikt för kontor än för bostäder. Riktvärdena bör tillämpas mer strikt för 

bostäder nattetid eftersom störd sömn är den viktigaste hälsomässiga konsekvensen 

av vibrationer. Riktvärdena kan vidare användas som målsättning för långsiktig 

förbättring av vibrationsförhållanden i befintliga miljöer. 

I trafikverkets ”Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg, TDOK 2014:1021” 

som gäller från 2016-01-01, beskrivs riktvärde som konkretisering av vad Trafikverket 

anser vara en god eller i vissa fall godtagbar miljö. Riktvärdena utgör Trafikverkets 

målnivå vid genomförande av skyddsåtgärder mot höga vibrationsnivåer inom 

bostäder och vårdlokaler.  

Riktvärde för maximal vibrationsnivå för planeringsfall nybyggnad är 0,4 mm/s vägd 

RMS vilket avser vibrationsnivå nattetid (22-06). Riktvärdet gäller i bostadsrum i 

permanentbostad och fritidsbostad samt i vårdlokaler avseende utrymme för sömn och 

vila, eller utrymme med krav på tystnad. Värdet får överskridas högst fem gånger per 

trafikårsmedelnatt men får dock inte överskrida 0,7 mm/s vägd RMS. 

Det finns inga riktlinjer för skola, kontor och liknande verksamheter. 

Trafikkontoret i Göteborg tog 2006 fram ett Miljöprogram för trafiken i Göteborg. Där 

specificerades deras syn på vilka vibrationsnivåer som inte skulle överskridas 

(Principbeslut om hantering av vibrationer TN § 111/15). 

Riktvärden för människor i byggnader, vid planering 

En komfortvägd vibrationshastighet på 0,4 – 0,6 mm/s [RMS] ska eftersträvas i 

permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler. Det gäller i utrymmen där 

människor vistas stadigvarande. 

Känseltröskeln för individer varierar inom vida gränser, bl.a. beroende av vilket 

psykologiskt tillstånd personen befinner sig i och vad man för tillfället sysslar med. 

5.7.2 Konsekvens av nollalternativet 

Nollalternativet innehåller inga byggnader eller bostäder. Alternativet bedöms ge ingen 

konsekvens för aspekten då det inte innehåller några boendemiljöer. 

5.7.3 Konsekvens av planförslaget 

Utredningen visar att det är hög risk för stomljud och viss risk för vibrationer från 

järnvägstrafik i Västlänken. Åtgärder bör utredas för att stomljudisolera byggnader i 

tillräcklig grad då åtgärder inte planeras inom spårsystemet. Trafikverket har yttrat sig 

angående stomljud och vibrationer från Västlänken och meddelat att det inte finns 

möjlighet att göra större förändringar i projekteringen av Västlänken för att säkra 

förekomst av vibrationer och stomljud. Bedömningen är därför att lämpliga åtgärder 

måste undersökas i samband med projekteringen av byggnaderna.  

Vidare bedöms att det finns viss risk för vibrationer från vägtrafik på gator, vilket kan 

undvikas genom att till exempel inte ha farthinder och andra ojämnheter i gator i 

närheten av bostäder. Även viss risk för stomljud från spårvagnstrafik. Betong-

konstruktioner för ramper och deras grundläggning får inte ha kontakt med 

byggnader. Kompletterande stomljudsisolerande åtgärd kan behövas vilket innebär att 

riktlinjer klaras. 

Av utredningen bedöms riskerna för stomljud och vibrationer från vägtrafik på 

Götaleden och vibrationer från spårvagnstrafik på ramper som låga. Även risken för 



 

 

MKB DP Norr om Nordstan  

Sida 63 av 105 

 

stomljud från installationer för Götatunneln och Västlänken om maskinell utrustning 

förses med normal stomljudsisolering bedöms som låg. 

Planbestämmelser rekommenderas med avseende på stomljud och vibrationer 

inomhus. Följande bestämmelser rekommenderas: 

Stomljud: 

• Bostäder 32 dBA maximal ljudnivå tidsvägning FAST4 samt frekvensanalys i 

sovrum mot lågfrekvenskrav i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 

inomhus i FoHMFS 2014:13. 

• Kontor och liknande utrymmen tillämpas riktvärdet 42dBA FAST. 

Vibrationer: 

Riktvärde för maximal vibrationsnivå för planeringsfall nybyggnad är 0,4 mm/s vägd 

RMS vilket avser vibrationsnivå nattetid (22-06). Riktvärdet gäller i bostadsrum i 

permanentbostad och fritidsbostad samt i vårdlokaler avseende utrymme för sömn och 

vila, eller utrymme med krav på tystnad. Värdet får överskridas högst fem gånger per 

trafikårsmedelnatt men får dock inte överskrida 0,7 mm/s vägd RMS. 

På grund av planens komplexitet och närheten till Västlänken kan inte negativa 

konsekvenser helt uteslutas. Förutsatt att åtgärder vidtas i samband med 

grundläggning och uppförande av bebyggelse inom planområdet så att föreslagna 

riktvärden för stomljud och vibrationer inomhus inte överskrids bedöms aspekten ge 

liten negativ konsekvens för planförslaget jämfört med nollalternativet.  

5.7.4 Åtgärdsförslag 

De åtgärder som redovisas är exempel på åtgärder som kan användas. Mätningar och 

beräkningar krävs i projekteringsskede av byggnader för att fastställa behov och 

åtgärdstyp. 

- En övergripande åtgärd är att byggnader ska utformas så att ingående 

byggdelar inte har egenfrekvenser som sammanfaller med utifrån kommande 

störningar. Olika stomtyper har olika typiska frekvensområden. 

Betongstommar har vanligtvis egenfrekvenser som ligger något högre än 

trähus. Långa bjälklag har lägre frekvenser än korta. 

- Åtgärder behövs sannolikt för att säkerställa att stomljud inte uppkommer i 

byggnad i anslutning till Västlänken. Det mest effektiva hade varit att integrera 

den stomljudsisolerande åtgärden i spårsystemet men det är också möjligt att 

införa isolerande system i byggnadernas grundläggning. Om så behövs kan 

mellanlägg kring byggnaden utföras med elastiska och dämpande mattor som 

elastomerer av olika fabrikat eller stenullsmattor. Vid mycket höga krav kan 

byggnaden ställas på stålfjädrar med mycket låg egenfrekvens 

(vibrationsåtgärd vid kännbara vibrationer). 

- Åtgärder för att undvika vibrationer från tung trafik och bussar på gator på 

lerjordar uppnås främst genom att hålla avstånd till byggnader med bostäder 

samt att säkerställa att diskontinuiteter i farbana blir minimal. Viss hänsyn 

behöver tas vid utformning av byggnader för att egenfrekvenser i byggdelar 

inte ska sammanfalla med störningsfrekvens i mark. Utskiftning av lösa leror 

till fyllning/friktionsmaterial till relativt stort djup reducerar vibrationer till 

omgivningen. 

 
4 Skillnaden mellan tidsvägning FAST och SLOW är 2 dBA. FAST  
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- Åtgärder för att säkerställa att spårvagnstrafik på ramper inte för in stomljud i 

byggnader är att se till att strukturen inte är styvt sammankopplad med 

byggnadsstomme eller dess grundläggning. Om så behövs kan mellanlägg 

utföras med elastiskt och dämpande material som elastomerer av olika 

fabrikat eller stenullsmattor. 

 

 Risk för hälsa och säkerhet 

5.8.1 Förutsättningar 

Då aktuell detaljplan angränsar till flertalet potentiella riskobjekt behöver personrisker 

avseende människors liv och hälsa utredas. I syfte att identifiera risker inom 

detaljplaneområdet har en riskutredning genomförts (bilaga 3). Riskutredningen har 

utförts genom att göra en grov inventering av potentiella skadehändelser och sedan 

riskvärdera händelserna utifrån sannolikhet och konsekvens. Exempel på skade-

händelser som har bedömts ge störst konsekvens avser buss och spårvagnstrafik 

genom byggnader samt placering av gasreglerstation i anslutning till Bergslagsbanans 

park. Sannolikhet och konsekvens definieras enligt kriterier redovisade i  

Tabell 5-9 nedan. 

Tabell 5-9. Definition av sannolikhets- och konsekvenskriterier 

 1 2 3 4 5 

Sannolikhet 
< 1 ggr per 

1000 år 

1 per 100-

1000 år 

1 ggr per 10 

- 100 år 

1 ggr per 1 

- 10 år 

mer än 1 

ggr per år 

Konsekvens- 

Personskada 

Lindriga 

obehag 

Tydliga 

obehag 

lokalt; 

enstaka i 

behov av 

läkarvård 

Svåra 

obehag; 

enstaka i 

behov av 

sjukhusvård 

Enstaka 

dödsfall; 

flera i 

behov av 

sjukhusvård 

Flera 

dödsfall; 

många i 

behov av 

långvarig 

sjukhusvård 

 

Konsekvens- och sannolikhetsvärderingarna vägs in i en riskmatris, se Figur 5-29 

nedan. Skadehändelser inom det gröna området anses som acceptabla/låga och inga 

vidare skyddsåtgärder krävs. Skadehändelser inom det gula området kan behöva 

vidare analys för varje enskilt fall. Utifrån analysen och en rimlighetsbedömning kan 

eventuella åtgärder sättas in. Om åtgärden är ekonomiskt försvarbar och enkel bör 

den genomföras. Skadehändelser som återfinns inom det röda området är 

höga/oacceptabla och skall åtgärdas för att sänka risknivån. 
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  Konsekvens 

Figur 5-29. Riskmatris med riskkriterier 
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Västlänken är utpekat riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken. 

Det innebär att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 

tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Flera identifierade skadehändelser är 

av betydelse för riksintresset.  

5.8.2 Konsekvens av nollalternativet 

Då inga av de identifierade riskerna kommer vara aktuella i nollalternativet bedöms 

alternativet ge ingen konsekvens med avseende på risk.  

5.8.3 Konsekvens av planförslaget 

Riskutredningen har identifierat och riskvärderat ett 20-tal skadehändelser. Tre av 

dessa skadehändelser kräver åtgärd (gula), resterande skadehändelser bedöms som 

acceptabla (gröna). Inga skadehändelser har värderats som oacceptabla (röda). Flera 

skadehändelser har inte värderats i det här skedet på grund av att detaljer kring 

utformning inte har varit kända i tillräcklig omfattning för att göra en riskvärdering. 

Bedömningen är dock att flera av dessa behöver utredas i ett senare skede. 

De skadehändelser som har bedömts ge störst konsekvenser (gula) är de som avser 

buss och spårvagnstrafik genom byggnader samt gasreglerstationen (eller så kallad 

mät- och reglerstation). 

Gas- och elbussar genom byggnader 

Dagens planerade utformning medger möjlighet för gas- och elbussar att köra igenom 

tunnlar som går igenom byggnadskonstruktioner. Gasbussar drivs vanligen av någon 

form av biogas eller naturgas, vilket i stor del består av metan. Metan är en 

brandfarlig gas som kan antändas i koncentrationsspannet ca 5 – 15 % inblandning 

med luft. Vid en olycka med en gasbuss finns en liten risk att metan släpps ut och 

utgör då en brand/explosionsfara. Sannolikheten för dessa skadehändelser bedöms 

vara låg, men konsekvenserna kan vara stora varför händelserna har utretts mer i 

detalj. I bilaga B till riskanalysen finns en fördjupad riskanalys avseende gas- och 

elbussar genom byggnader och det redogörs för potentiella olycksscenarion, inträffade 

olyckor, konsekvensberäkningar, riskvärdering och åtgärdsbehov för att hantera 

riskerna med gas- och elbussar genom byggnadstunnlarna. Nedan redovisas slutsatser 

från Bilaga B: 

• Vid en bussbrand eller jetflamma från en flaska med fordonsgas kommer 

vägtunnelns tak och eller väggar att utsättas för direkt flampåverkan.  

• En bussbrand kan förväntas vara under kontroll efter ungefär 30 minuter och 

en jetflamma från en flaska med fordonsgas pågår i 2-5 minuter.  

• Det allvarligaste explosionsscenariot som kan inträffa med fordonsgasbussar är 

en flaskexplosion. Skador på ytterväggar på uppemot 40 meter och 

fönstersplitter på avstånd uppemot 80 meter från explosionen kan förekomma.  

• Varken sotande brandgaser eller brand i elbuss med utveckling av giftig HF 

kan sägas utgöra en tydligt förhöjd risk för aktuellt planområde i jämförelse 

med övriga delar av centrala Göteborg. Beräkningar visar dock att farliga 

koncentrationer kan erhållas på höjd uppemot 15 meter över mark.  

Följande rekommendationer ges från Bilaga B: 

• Generiska trafiksäkerhetshöjande åtgärder bör övervägas, såsom adekvat 

hastighetsbegränsning, vägräcken och mittseparering.  

• Tunnelns tak och väggar utförs i betong och ska uppfylla brandteknisk klass 

A60 eller högre.  
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• Vid en explosion i tunneln kommer tunnelns väggar och tak att utsättas för en 

potentiellt stark tryckvåg. En CFD-simulering (3d-modell) ska genomföras i 

projekteringsfas för att säkerställa att adekvata riskreducerande åtgärder för 

explosionslaster vidtas. Konsekvensreducerande byggnadstekniska åtgärder 

ska vidtas för att säkerställa konstruktionens integritet i händelse av en 

explosion i tunneln eller tunnelmynningen, baserat på resultaten av CFD-

beräkningar. 

• Inom 80 meter från respektive tunnelmynning bör laminerat glas övervägas.  

• Friskluftsintag placeras på tak eller fasad minst 15 meter över marknivå. 

• Fönster för byggnaderna över tunnlarna bör, på höjd upp till 15 meter över 

mark, utformas ej öppningsbara. 

• Åtminstone de fem nedersta våningarna av byggnaderna över tunnlarna bör 

allokeras för kontor. 

• Ett minsta avstånd om 40 meter erfordras mellan hållplatser och respektive 

tunnelmynning.  

• Inom 80 meter från tunnelmynning utförs hållplatskurernas glaspartier 

laminerade. 

I scenario 6 i luftutredningen föreslås tunneln förlängas vid Kanaltorget med vägg och 

tak fram hållplatsläget. En sådan förlängning är inte möjlig enligt ovan där ett minsta 

avstånd om 40 meter erfordras mellan hållplatser och respektive tunnelmynning. 

Spårvagnstrafik genom byggnader 

Riskanalysen identifierade även risken för urspårning av spårvagnar i tunneln. Ett 

antal åtgärder har redan beslutats som troligtvis reducerar sannolikheten och eventuell 

konsekvens för denna händelse: 

• Krav för signalanläggning pga. begränsad sikt 

• Åtgärder för kontaktledningsstolpar samt belysning ska tas fram 

• 2,5 m skyddsavstånd åt båda håll 

• 6 m skyddsavstånd uppåt  

• Konstruktion av ramp genomförd för att minska risk för urspårning 

(högkapacitetsräcke) 

Effekten av en eventuell urspårning är svår att bedöma utan en detaljutredning. Dock 

kan det ur ett riskperspektiv vara motiverat att även inkludera kollisionsskydd av 

något slag för att reducera eventuella konsekvenser av en kollision mellan en spårvagn 

och byggnadsstommen. Hur dessa ska dimensioneras bör utredas om nödvändigt. 

Likaså bör hastighetsbegränsningar tillämpas för att reducera risk för urspårning samt 

effekten av en kollision. 

Gasregleringsstationen 

Ett eventuellt läckage i gasreglerstationen innebär risk för brand/explosion. Så länge 

skyddsavstånd och påkörningsskydd följer det som anges i MSBFS 2009:7 kap. 4 § 4 

för MR-stationer, så bedöms den identifierade risken som acceptabel. 

Om förslagna säkerhetshöjande åtgärder tas i beaktande i detaljplanen bedöms 

föreslagen exploatering vara möjlig och acceptabel ur ett personriskperspektiv.  

5.8.4 Åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslag för respektive identifierad skadehändelse sammanfattas i tabellen 

nedan. 

 



 

 

MKB DP Norr om Nordstan  

Sida 67 av 105 

 

Tabell 5-10. Skadehändelser inom gult område samt rekommenderade åtgärder 

ID Skadehändelse Rekommendation 

6 Gasbussar / elbussar genom byggnader En fördjupad riskutredning (bilaga B i 

riskanalysen) har genomförts. Resultatet från 

utredningen ger flera rekommendationer vilka 

redogörs för i avsnittet ovan. 

7 Spårvagnstrafik genom byggnader Säkerställ kollisionsskydd samt 

hastighetsbegränsning. 

20 Gasregleringsstationen Säkerställ skydd (t.ex. påkörningsskydd) runt 

regleringsstation i enlighet med standard. 

 

Flera skadehändelser kunde inte riskvärderas vid tillfället då riskbedömningen 

genomfördes men bedöms ändå behöva följas upp och utredas i ett senare skede. 

Dessa skadehändelser samt rekommendationer sammanfattas i tabellen nedan. 

Tabell 5-11. Ej riskvärderade skadehändelser samt rekommenderade åtgärder 

ID Skadehändelse Rekommendation 

4. Utrymning från Västlänken uppgångar LSt har yttrat sig om utrymningssimuleringar från 

uppgångarna. Säkerställ kommunikation med 

LSt så att de får till sig att TRV genomfört de 

simuleringar som efterfrågas. 

Säkerställ uppställningsplats för 

räddningstjänsten och ambulansen inom 

boulevard i händelse av utrymning från 

Västlänken-uppgången, likt andra stationer inom 

Västlänkensprojekt. 

8 Obehöriga på rampen Bör riskvärderas under projekteringen då 

detaljutformning är känd. 

13 Tillgänglighet för RTJ Tydliggör vilka ytor som man ämnar att använda 

som uppställningsplats för RTJ. 

16 Geotekniska risker Säkerställ att samordning gällande geotekniska 

risker sker med kringliggande grannprojekt. 

17 Otrygghet vid parkeringshuset Bör riskvärderas under projekteringen då 

detaljutformning är känd. 

18 Insatser i höga hus Brand i höga hus tas om hand i projektering/ 

bygglovsskede. 

21 Antagonism/sabotage Säkerställ påkörningsskydd / avskiljningar / 

skalskydd i GFSen.  

Betongöar och andra skydd ska ses över. 
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 Stadsbild 

5.9.1 Förutsättningar 

Enligt 2 kap 6§ PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den 

avsedda marken på ett sätt som är lämplig med hänsyn till stads- och 

landskapsbilden. Eftersom planområdet är en del av stadsutvecklingsprojektet 

Älvstaden, delområde Centralenområdet, har utformningen av området studerats i ett 

större perspektiv i tidiga skeden av stadsplaneringen. I den tidiga planeringen av 

Centralenområdet och inom projekt Västlänken har kvaliteter definierats som legat till 

grund för utformningen och gestaltningen av området för att det ska bli en attraktiv 

och integrerad del av centrala Göteborg. För aktuellt planområde har även ett specifikt 

gestaltningsprogram tagits fram (FOJAB, 2020) med ytterligare fördjupningar av de 

identifierade kvaliteterna för det specifika området.  

Gestaltningsprogrammets syfte är att belysa de kvaliteter som är viktiga för att 

området ska utvecklas i enlighet med de visioner, mål och riktlinjer som definierats för 

området inom ramen för planarbetet. Utifrån önskade kvalitéer för stadsutvecklingen 

beskrivs i gestaltningsprogrammet övergripande strategier för gestaltningen av 

området och i denna MKB avgränsas därför aspekten stadsbild till dessa. De 

övergripande gestaltningsprinciperna rör stråk, platser, bebyggelse, grönska och 

vatten samt funktioner i stadsrummen. För aktuellt detaljplaneområde konkretiseras 

de övergripande principerna i specifika principer som rör den framtida boulevarden och 

Stadstjänaregatans mynning, hållplats Kanaltorget, Nils Ericsonsgatan och 

platsbildningen vid Nordstans nordöstra hörn, de båda entréerna till Västlänkens 

västra uppgång och de barriärer och kopplingar som gatorna och 

kollektivtrafikramperna inom området utgör. 

Planförslagets konsekvenser för stadsbilden har värderats utifrån förändringens 

omfattning och om påverkan kan anses positiv eller negativ i jämförelse med det mål 

och kvalitéer som definierats för områdets utveckling. 

Stråk 

Boulevarden planeras bli den öst-västliga kopplingen mellan Skeppsbron och 

Gullbergsvass och kommer bli ett viktigt stråk för kollektivtrafik, cykel samt aktivt 

stråk för fotgängare. Detta ger boulevarden potential att bli ett aktivt stråk med liv och 

rörelse samtidigt som den passerar flera platser av betydelse för området; 

Kanaltorget, den nya platsbildningen vid Nordstan och Västlänkens uppgångar. Vid 

boulevarden i höjd med Bergslagsparken startar även Stadstjänaregatan vilket blir ett 

viktigt stråk upp till nya Hisingsbron. Viktiga frågor ur gestaltningssynpunkt avseende 

stråken är att de ges en sammanhållen karaktär och att en konsekvent gestaltning 

eftersträvas.  

Platser 

Kanaltorget planeras bli en aktiv och tillåtande plats med koppling till vattnet och med 

utrymme för olika evenemang och aktiviteter, främst för barn och unga. Längs med 

Nordstan och Nils Ericsonsgatan planeras en platsbildning att utvecklas som ansluter 

direkt till boulevarden, Nordstan och Västlänkens entréer. Platsen bör utformas så att 

den upplevs som välkomnande, lättorienterad och trygg. 

Bebyggelse 

Bebyggelse planeras i tre kvarter norr om den planerade boulevarden. Höjden på 

bebyggelsen kommer att variera. Variationen i höjd innebär högre volymer mot norr 

och mot nordost och lägre volymer mot boulevarden i söder och Kanaltorget i sydväst. 



 

 

MKB DP Norr om Nordstan  

Sida 69 av 105 

 

På så sätt möter bebyggelsen den planerade bebyggelsen nordost om planområdet och 

den öppna platsen sydväst om planområdet. Hänsyn är också tagen till den befintliga 

bebyggelsen i centrala Göteborg, förhållandena vad gäller luftkvalitet och buller samt 

markens bärighet ovan Västlänkens tunnel. Bebyggelsen inom aktuellt planområde ska 

möjliggöra en tät stad med blandade verksamheter och aktiva bottenvåningar i ett 

utvecklat nät av stråk och mötesplatser. 

En utredning för att studera var tillkommande höga byggnader är lämpliga inom 

Centralenområdet har tagits fram (WSP och What! 2015). Utredningen bedömer 

området i anslutning till Centralstationen som lämpligt för en hög exploatering av ny 

bebyggelse genom en grupp av flera höga hus, ett s k ”kluster”. Områdets strategiska 

läge som regional knutpunkt är lämplig att förtäta med fler verksamheter och 

bostäder. Utredningen betonar dock vikten av öppna ytor, möjligheter till aktivt 

gatuliv, vilket påverkas av gatornas bredd och ljusinsläpp samt grönska i många olika 

former för att skapa miljöer lämpliga för många människor att vistas i. Figur 5-30, 

Figur 5-31, Figur 5-32 och Figur 5-33 nedan visar illustrationer över planområdet 

tillsammans med planerad bebyggelse för angränsande områden. 

 
Figur 5-30 Vy över detaljplaneområdet från sydväst 

 
Figur 5-31 Vy över detaljplaneområdet från väster 
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Figur 5-32 Vy över detaljplaneområdet från öster 

 
Figur 5-33 Illustrationsbild från norr över Centralenområdet utbyggt, det skuggade området visar 
aktuellt detaljplaneområde norr om Nordstan. 

Grönska och vatten 

Platser och stråk ska ges en grön karaktär med en variation av träd och större 

markplanteringar, grönska på tak och fasader och synlig dagvattenhantering. 

Befintliga träd på nya platsbildningen längs med Nils Ericsonsgatan ska i största 

möjliga mån bevaras och Bergslagsparken avses att kompletteras med grönska och 

inslag av vatten i form av öppen dagvattenhantering och översvämningsbara växter. 

I delar av området försvåras trädplantering på grund av anläggningar under mark som 

ger tunna jordlager samtidigt som skyddsavstånd måste hållas till ledningar under 

mark. Under delar av Boulevarden kommer Västlänkens tunnel att löpa och här 

rekommenderas i gestaltningsprogrammet grön möblering och träd i planteringslådor. 

Även på delar av Stadstjänaregatan blir det svårt att skapa grönska då gatan består 

av en ramp. 

Funktioner 

En attraktiv och levande stadsmiljö ska skapas genom en blandning av funktioner som 

bostäder, handel, service och icke kommersiella platser möjliggörs. Föreslagen 
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detaljplan kommer vara en knutpunkt för kollektivtrafik och medge viktiga kopplingar 

till andra delar av staden, dels genom Västlänken men även genom förbindelserna för 

buss och spårvagn till Hisingsbron. Nya hållplatslägen, Kanaltorget och Västlänkens 

uppgångar, ska utformas för att vara välkomnande och trygga platser som är 

lättillgängliga och enkla att orientera sig på. Utveckling av Kanaltorget möjliggör 

viktiga kopplingar till vattnet. För att inte riskera att bli en ny barriär i området ska 

boulevarden utformas med goda korsningsmöjligheter för fotgängare och cyklister. 

5.9.2 Konsekvens av nollalternativet 

Nollalternativet innebär en förändrad stadsbild inom Centralenområdet när 

angränsande detaljplaner har genomförts och kommer skilja sig väsentligt från aktuellt 

planområde i bebyggelse, struktur och funktioner. Planområdets utformning och 

funktioner kommer vara dåligt anpassade och riskerar motverka de stadskvaliteter 

som skapas inom Centralenområdet genom att utgöra barriär och sakna 

sammankoppling med den förtätade innerstaden. Sammantaget bedöms därför 

nollalternativet medföra stor negativ konsekvens för aspekten. 

5.9.3 Konsekvens av planförslaget 

Upplevelsen av stadsbilden är subjektiv och det är viktigt att förstå vem den berörda 

allmänheten är, vilka perspektiv på landskapet och staden just dessa människor har 

och vilka värden som därför upplevs som viktiga för dem. Påverkan på stadsbilden och 

konsekvenserna av förändringen är beroende av den enskilde brukaren av 

planområdet (t.ex. näringsidkaren, boenden eller turisten) och 

konsekvensbedömningen ska därför ses i ljuset av att upplevelsen av landskap och 

stadsbild är subjektiv. 

Planförslaget bedöms vara positivt för att skapa en sammanhållen stadsbild med 

kringliggande områden, med högre bebyggelse närmare centralstationen och 

Regionens hus, där fler kvarter med hög bebyggelse genomförs. Bebyggelsen blir 

sedan lägre närmre Kanaltorget och utblickar mot älven där kopplingar till vattnet 

skapas, vilket bedöms som positivt. Starka kopplingar i form av huvudstråk för 

kollektivtrafik, cykel- och gångtrafikanter skapas mellan området och stadskärnan, 

Centralstationen, Göta älv och Hisingen, vilket bedöms som positivt för att främja liv, 

rörelse och hållbara transporter. Eftersom planområdet utgör ett viktigt 

kommunikationsnav ställer det dock höga krav på dessa miljöer som måste vara 

attraktiva, robusta och klara stora flöden av människor under hela dygnet och året. 

Påverkan bedöms framförallt uppstå på närområdesnivå och platsnivå, det vill säga 

påverkan på de närmast berörda områdena. Från vissa utblickar, framförallt höga 

lägen i staden, kommer visuell påverkan också att uppstå. På långa avstånd minskar 

dock områdets synlighet och får då en mer underordnad roll. Den höga bebyggelsen 

bedöms inte bidra negativt i ett större perspektiv då hög bebyggelse finns även i 

kringliggande planområden. Den stora skillnaden mellan nollalternativet och 

planförslaget är att området knyter samman de olika områdena som ligger i anslutning 

till aktuellt planområde och bedöms på så sätt ge ett mer sammanhängande intryck. 

Trafiklederna får också en underordnad roll vilket bedöms som positivt. 

Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för stadsbilden eftersom 

goda förutsättningar för att uppnå de mål och kvaliteter som har definierats för 

områdets utveckling skapas. 
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5.9.4 Åtgärdsförslag 

I gestaltningsprogrammet har bland annat följande frågor bedömts behöva utredas 

vidare: 

- Detaljplaneområdets trafiksystem skapar i vissa fall barriärer; både i form av 

höjdskillnader och i form av breda, relativt trafikerade stråk. Gestaltningen av 

samtliga barriärer är avgörande för möjligheten att skapa ett stadsrum som 

upplevs som orienterbart, välkomnande och tryggt. Kollektivtrafikramperna 

skapar potential för ett spännande stadsrum, men tillför också utmaningar. 

Det är viktigt att gestaltningen av ramperna utreds noga och uppdateras om 

det sker ändringar i planeringen som påverkar ramperna. 

- Mötet mellan Nils Ericsongatan och Södra Sjöfarten; Nils Ericsongatan är ett 

viktigt stråk och en viktig koppling till Älven. I nuläget avslutas den i en 

återvändsgränd omkring Götaleden. Utförandet av återvändsgränden, och vad 

som händer om en överdäckning sker av väg E45 sker, är frågor som borde 

studeras noga och kontinuerligt uppdateras när andra delar av planen 

utvecklas. 

 

 Lokalklimat 

5.10.1 Förutsättningar  

Lokalklimat är benämningen för ett mindre, begränsat områdes klimatförutsättningar 

där klimat avser väder, sol och luftkvalitet. Inverkan av dessa faktorer påverkar hur en 

plats upplevs och nyttjas. 

Göteborg har ett kustklimat med både milda vintrar och somrar. Läget nära kusten 

innebär att staden är utsatt för vind, förhärskande vindriktning är sydväst. Höga hus 

har en påverkan på lokalklimatet både genom att det tar ner vindar från högre höjder 

samt att de kastar långa skuggor. Inom ramen för arbetet med MKB:n har AFRY 

Tekniska Beräkningar gjort simuleringar för att studera vindkomforten och samt utfört 

en solstudie för planområdet. 

De meteorologiska förutsättningarna för vindstudien i denna analys har utgått från 

mätdata från SMHI:s mätstation Göteborg A. Mätstationen ligger i närheten av det 

aktuella planområdet vilket ger att avvikelserna är små. Vind är dock väldigt beroende 

på de lokala betingelserna, så som omgivande geografi, topografi, bebyggelse och 

vegetation. Detta har inkluderats i modellen genom att inkludera topografi i den 

färdiga beräkningsmodellen. Vindförhållanden redovisas 1,5 m över mark. För att 

analysera vilken påverkan vindstyrkan har på vindkomforten runt byggnaderna har 

Lawsons komfortkriterier använts (Lawson, 1990). Det finns ingen standard för 

upplevd vindkomfort men Lawsons komfortkriterier som bygger på många års 

forskning är idag allmänt vedertagna. I tabellen nedan anges komfortkriterierna. 

Tabell 5-12. Lawsons komfortkriterier. 

Klass Vistelsemiljö Medelvind (m/s) 

5 Ytor för stillasittande, t.ex. lekplatser 0-2 

6-7 Ytor för stående och entréer 2-6 

8 Sakta gående 6-8 

9 Raskt gående 8-10 

10 Vägar och parkeringsplatser 10-12 

 



 

 

MKB DP Norr om Nordstan  

Sida 73 av 105 

 

Simuleringar visar generellt, oavsett årstid, att området erhåller en god vindkomfort 

som ligger inom klass 5-7. Det innebär vindstyrkor ≤6 m/s och att det i området finns 

ytor lämpliga för stillasittande, stående, entréer med mera. Utredningen visar att det 

kan förekomma turbulens inom ett område vid Stadstjänaregatan vilket kan ge upphov 

till byiga vindar. Figur 5-34 visar vindförhållanden under våren. I det inringade 

området förekommer det mer turbulens vilket kan ge mer byig vind som kan sänka 

komforten en aning. 

 

Figur 5-34. Översiktsbild för vindförhållanden under våren. Bilden visar vindens hastighet och 
riktning. Det inringade området anger ett område där mer turbulens är närvarande vilket kan 
sänka den upplevda komforten. 

Höga hus kastar långa skuggor. I Sverige har vi under stor del av året ett lågt solstånd 

vilket medför att även låga hus skuggar gator och gårdar under stor del av dagen. 

Solstudien visar på långa till mycket långa skuggor i norrlägen under vinter, höst och 

vår, se Figur 5-35 nedan. 

 
21/3 kl. 12:00 
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Figur 5-35. Solinstrålning i planområdet för respektive årstid (vår, sommar, höst, vinter). 

21/6 kl. 12:00 

21/9 kl. 12:00 

21/12 kl. 12:00 
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Solstudien visar även ackumulerat antal soltimmar. Av resultatet framgår att 

innergårdar i kvarter B-C kommer ha lågt antal soltimmar på grund av höjden på 

byggnaderna. Ju högre upp i byggnaden desto bättre förutsättningar för solinstrålning. 

5.10.2 Konsekvens av nollalternativet 

I nollalternativet finns inga byggnader i området. Potentiellt kan avsaknaden av 

byggnader i området påverka vindkomforten i angränsande områden negativt. 

Avsaknaden av byggnader gör att solinstrålningen inte ger någon skuggning på 

bebyggelse norr om planområdet. Sammantaget bedöms nollalternativet ge ingen eller 

positiv konsekvens för aspekten.   

5.10.3 Konsekvens av planförslaget 

Utredningen visar på en bra vindkomfort i området som lämpar sig väl för 

stillasittande, stående, entréer med mera. Några delar av området ger upphov till en 

ökad turbulens som kan ge lite byig vind men inte i några oacceptabla nivåer. 

Avseende vindkomfort bedöms planförslaget inte ge någon negativ konsekvens för 

aspekten.  

De höga byggnaderna ger upphov till långa skuggor i norrläge under vinter, höst och 

vår. Främst är det under vintern när skuggorna är som längst som negativa effekter 

kan uppstå då skuggorna når bebyggelsen norr om planområdet. Bebyggelsen här är 

dock avsedd för kontorsändamål. Skuggorna under vår och höst är kortare och 

påverkar främst Södra Sjöfarten och Götaleden bakom bebyggelsen i planområdet. 

Innergårdarna i kvarter B-C erhåller lågt antal soltimmar per dag under alla årstider. 

Detta får negativa konsekvenser på bebyggelse för bostadsändamål vilket ställer krav 

på tillgång till solljus. Enligt boverkets byggregler (2011:6) ska exempelvis en bostad 

ha något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer än 

tillfälligt med tillgång till direkt solljus. Studentbostäder om högst 35 m2 behöver dock 

inte ha tillgång till direkt solljus. Där kraven på solljus inte kan uppfyllas kan mindre 

bostäder eller verksamhetslokaler övervägas. 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra liten negativ konsekvens för aspekten 

med motiveringen att vindkomforten i området är god samt att skuggning från 

planområdets byggnader endast kommer påverka närliggande bebyggelse vintertid. 

Förutsättningarna för solljus på vissa av innegårdarna är dåliga och vidare i 

planeringen bör det utvärderas vad för ändamål lokaler med liten tillgång till solljus 

ska ha.  

5.10.4 Åtgärdsförslag 

- Vidare utredning av förutsättningarna för solljus i bostäder i kvarter B-C, 

främst gäller detta de nedersta våningsplanen. 

- Överväga solcellsinstallationer på taken då solstudien visar att många av taken 

på de höga byggnaderna är lämpliga för det ändamålet eftersom de inte 

skuggas av några andra byggnader, tex kombinera gröna tak med solceller. 
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 Kulturmiljö 

5.11.1 Förutsättningar 

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, Göteborgs innerstad  

O 2:15: Staden innanför Vallgraven med parkbältet (Figur 5-36). Områden av 

riksintresse får inte påtagligt skadas (Miljöbalken 3 kap § 6). Riksintresset omfattar 

1600- och 1700-talens fästningsstad, det tidiga 1800-talets stadsnydaning, hamn-, 

sjöfarts- och handelsstaden, det sena 1800-talets storstadsomdaning samt de 

göteborgska särdragen i stadsbilden. 

 

 
Figur 5-36. Riksintressets (markerat i rött) utbredning i planområdet (Länsstyrelsens webbgis). 

Inom planområdet finns inga byggnader som har skyddsföreskrifter i gällande 

detaljplaner. För de detaljplaner som upprättas i Centralenområdet, med anledning av 

Västlänken, har det tagits fram ett kulturmiljöunderlag, Kulturmiljöunderlag för 

detaljplaner för Västlänken, Fördjupad kulturmiljöbeskrivning för Centralen med 

hamnstråket (Antiquum, 2014). Detta har kompletterats med en särskild bilaga för 

aktuell detaljplan, Kulturmiljöbilaga för detaljplan för bostäder, verksamheter och 

Västlänkens uppgång norr om Nordstan (Tyréns, 2017) I Figur 5-37 nedan redovisas 

kulturmiljöområden inom eller i planområdets närhet. 
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Figur 5-37. Planområdets kulturmiljöområden. (Tyréns, 2017) Aktuellt planområde inom 
Värdetema B, D och oklassat område. 

I kulturmiljöbilagan (Tyréns, 2017) redogörs för de kulturmiljövärden som är mest 

centrala inom och i anslutning till aktuellt planområde. Kulturmiljövärdena redovisas 

enligt följande:     

 

A: Sammanhållen stationsmiljö med lång tradition.  

Området kring Göteborgs Centralstation har som helhet ett högt kommunikations-

historiskt värde och berättar om järnvägens och kommunikationsmiljöns tillkomst och 

utveckling under mer än 150 år.  

 

B: Det gröna resenärsstråket.  

Rester av det före detta resenärsstråket med stationspark och trädrader har ett högt 

kommunikations- och parkhistoriskt värde.  

 

D: Den befästa staden.  

Delar av planområdet ingår i det före detta befästningsstråket och är en del av 

fornlämningen Göteborg 216:1 som har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Här 

finns flera befästningslämningar, bland annat efter kurtinmurar, sänkverk, pålspärrar 

och bastioner, vilka har ett mycket stort kulturhistoriskt, pedagogiskt och 

vetenskapligt värde. Befästningslämningarna finns både ovan och under mark.  

 

E: Viktiga minnesmärken över den göteborgska sjöfarten.  

Kajerna längs älven och Packhusplatsen med sina hamnanläggningar och 

sjöfartsanknutna bebyggelse är ett värdefullt minnesmärke över den göteborgska 

sjöfarten. Den sammanhållna hamnkaraktären är mycket viktig att upprätthålla och 

den konstitueras av flera delar som samspelar. 

 

G: Övrig stadsbild.  

Byggnaderna på Kvarnberget vänder fasaderna mot älven, 1800-talets kajstråk och 

den parallella kommunikationsleden Västra Sjöfarten. Detta är stadens framsida och 

entré och ett viktigt kulturhistoriskt inslag i stadsbilden.   
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Trädraden utmed Nils Ericsonsgatan (värdetema B) pekas även ut som bevarandevärd 

i Fördjupad kulturmiljöbeskrivning för Centralen och hamnstråket (2014) och 

Kulturmiljöbilaga till miljökonsekvensbeskrivning för Västlänken; station Centralen 

(2016). Den är viktig att bevara för att förstå områdets historia. Trädraden är också 

det mest konkreta och idag synliga kulturhistoriska inslaget inom aktuellt planområde. 

 

Fornlämningar 

Enligt Fördjupad kulturmiljöbeskrivning för Centralen med hamnstråket (Antiquum, 

2014) berörs planområdet av fornlämning, Göteborg 216:1, där lämningar kan finnas 

från stormaktstidens Göteborg och dess befästningar, se Figur 5-38. Det kan även 

finnas lämningar från staden, eller kasserade vrak, som tjänat som fyllnadsmaterial. 

Fornlämningen Gustavus Primus är en bastion från 1600-talet. Västlänkens öppna 

schakt kommer att gå direkt över Bastionen Gustavus Primus och kommer att medföra 

irreversibla skador på fornlämningen. Delar av Gustavus Primus grävdes bort vid 

anläggning av Nordstan. Mellan bastionerna Gustavus Primus och Sankt Erik löper en 

kurtinmur.  

 

 

Figur 5-38 Karta över planområdet där den röda ytan utgör fornlämning Göteborg 216:1. Karta 
från Fornsök inhämtad 2020-05-05. 

Bergslagsbanan och allé 

Kulturmiljö kopplat till träd och trädmiljöer har både upplevelse och ett pedagogiskt 

värde. Träd som funnits på platsen under flera hundra år är en unik tidsmarkör som 

inte går att återskapa. Kulturmiljöer som inte förvandlas över tid har en hög 

igenkänningsfaktor och kopplas till minnesvärda händelser i staden. En kulturmiljö kan 

även ha ett pedagogiskt värde då den vittnar om historiska sammanhang exempelvis 

om träden varit en del av en stadsallé eller park.  
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Bergslagsbanans stationshus berättar om Sveriges största privata järnväg och skyddas 

som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen kap. 3. Stationsparken är en del av det 

stationshusets arkitektoniska betydelse och är därmed inkluderad i byggnadsminnet 

(Stadsbyggnadskontoret, Göteborg, 2014). I början av 1900-talet anlades park som 

löpte längs Bergslagsbanans stationshus längs stationsbyggnadens västra gavel. Längs 

Nils Ericsonsgatan planterades träd för att binda samman stadens centrum med de 

olika stationsbyggnaderna. Lindallén har ett historiskt värde då den visar hur området 

historiskt har sett ut. 

Lilla Bommen 

Lilla Bommens hamnbassäng är en del av ett längre sammanhängande hamnstråk som 

sträcker sig bort till Stora Bommen och Packhuskajen. Hamnskjulen 205 och 207 är de 

enda bevarade hamnbyggnaderna kring Lilla bommens hamn och har stor betydelse 

för miljön och dess hamnkaraktär. Hamnskjul 205 och 207 ingår i Göteborgs stads 

bevarandeprogram, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg - Ett program för 

bevarande.  

 

Hasselbladska kvarteret 

Under 1800-talet anlades av handelsbolagen påkostade byggnader i anslutning till 

hamnen och järnvägsstationen. Hasselbladska kvarteret är ett exempel på kvarter som 

präglas av denna tid. 

 

Nordstan 

Inom den södra delen av planområdet ligger Nordstans parkeringshus som ingår i den 

nordöstliga delen av riksintresset. Inom riksintresset Göteborgs innerstad håller 

bebyggelsen en samlat låg höjd, ett bevarat drag från den historiska stadskärnan. 

5.11.2 Konsekvens av nollalternativet 

Nollalternativet innebär ingen förändrad exploatering av planområdet. Västlänkens 

tunnel kommer dock att dras genom planområdet vilket innebär ingrepp i riksintresset 

och fornlämning under mark. Trädraden längs med Nils Ericsonsgatan kommer 

påverkas i nollalternativet eftersom 2 eller 3 träd i allén kommer behöva tas bort på 

grund av dragningen för Västlänken samt för byggnation av lastgata till Nordstan. 

Nollalternativet bedöms ge liten negativ konsekvens för aspekten. 

5.11.3 Konsekvens av planförslaget 

Byggnaderna i planförslaget har utformats i enlighet med det gestaltningsprogram som 

tagits fram för området för att så långt som möjligt följa de uttryck som finns och för 

att harmonisera med övrig bebyggelse. Byggnad A har en höjd som är anpassad till 

Nordstans bebyggelse, husen blir sedan högre i etapper mot öst. I den 

platskaraktärisering och konsekvensanalys som genomförts i kulturmiljöbilagan 

(Tyréns, 2017) som tagits fram för detaljplanen beskrivs vilka värden som finns i 

området och utformnings- samt åtgärdsförslag för detaljplaneområdet för att minimera 

påverkan på kulturmiljövärdena ges.  

I kulturmiljöutredningen belyses att upplevelsen och kontakten mellan bebyggelsen 

inom Nordstadsområdet från Östra Hamngatan och ut mot vattnet är av värde för 

riksintressets uttryck. Planförslagets bebyggelse bedöms inte påverka de värden som 

föreligger i form av kvarterens kontakt med hamnområdet nämnvärt jämfört med 

nuläget och nollalternativet. Planförslaget har en öppen yta vid Kanaltorgen i enlighet 

med kulturmiljöutredningens förslag för att behålla kontakten mellan kvarteren längs 

Östra Hamngatan och älven. Då planförslaget har utformats i enlighet med de förslag 
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och utgångspunkter som föreslås i kulturmiljöutredningen samt 

gestaltningsprogrammet bedöms bebyggelsen medföra liten påverkan på riksintressets 

uttryck och möjlighet att utvecklas.  

Den nya bebyggelsen kommer att ge viss begränsning av synbarheten av 

hamnområdet kring Lilla bommen från Centralenområdet i öst. Kontakten mellan 

hamnområdet och Centralenområdet kommer att vara begränsad även i 

nollalternativet till följd av Hisingsbrons ramper och övrig infrastruktur. Boulevarden 

skapar ett tydligare resenärsstråk som kan vara positivt för upplevelsen av värdetema 

B enligt kulturmiljöutredningarna, det gröna resenärsstråket. 

Upplevelsen av området som en del av staden kommer att förstärkas och ge en 

samlad helhet jämfört med dagsläget och nollalternativet, vilket bedöms vara positivt 

för upplevelsen av kulturmiljövärdena i området. 

Under byggskedet kommer ingrepp riskera att leda till skada på markbundna värden 

som omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och fornlämning i form av 

befästningslämningar. Konsekvenser av planförslaget är bland annat irreversibla 

skador på fornlämning och risk för kumulativa effekter till följd av vibrationer under 

genomförandetiden. I kulturmiljöbilagan (Tyréns, 2017) bedöms konsekvensen bli 

mycket stor avseende lämningar från den befästa staden. Utifrån det faktum att det 

största ingreppet kommer ske vid byggnation av Västlänkens tunnel bedöms 

planförslaget ge måttliga konsekvenser avseende riksintresset och fornlämningen. 

Trädraden längs med Nils Ericsonsgatan kommer påverkas av planförslaget då 2 eller 

3 träd i allén kommer behöva tas bort på grund av dragningen för Västlänken samt för 

byggnation av lastgata till Nordstan. Förslaget bedöms utgöra en liten direkt negativ 

påverkan på värdet men det kan vara angeläget att utvärdera hur det gröna resenärs-

stråket kan förstärkas i samband med fortsatta arbeten i området. 

Områden med bebyggelse av kulturvärde så som Bergslagsbanans stationshus och 

tillhörande park, området vid Lilla bommen samt Hasselbladska kvarteret kommer att 

bevaras. Inga ingrepp kommer ske i miljön kring byggnadsminnet Bergslagsbanan, 

parken kommer dock kompletteras med grönska vilket innebär att parkmiljön kommer 

utökas. Detta ger positiva konsekvenser både för kulturmiljön och naturmiljön. 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra måttlig konsekvens för kulturmiljön i 

planområdet till följd av ingrepp i fornlämningar. 

5.11.4 Åtgärdsförslag 

Grävarbete kommer ske delvis inom område för kulturhistoriska lämningar. Hantering 

av eventuella fynd hanteras enligt KML. Risken att stöta på tidigare okända 

fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns alltid vid grävarbeten och i 

synnerhet när det görs i eller i närheten av utpekade lämningar. En handlingsplan för 

hantering av eventuellt påträffande av fynd tas därför fram inför entreprenadarbetena. 

Om en misstänkt fornlämning påträffas ska allt arbete omedelbart avbrytas och 

kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen kontaktas. 

För att stärka områdets kulturvärden och öka förståelse för områdets historia kan 

fornlämningar och andra objekt exempelvis skyltas för att sprida kunskap bland 

besökare och boende. Till exempel har trafikverket för avsikt att på mellanplanet i 

uppgången till Västlänken visa eller på annat sätt markera den underjordiska 

befästningen Gustavus Primus. Samtidigt kommer Trafikkontoret i samband med 
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genomförandestudien undersöka möjlighet att markera placeringen av Gustavus 

Primus i markplan. 

Träd av betydelse för kulturmiljön längs med Nils Ericsonsgatan och i Bergslagsbanans 

park ska skyddas under byggfasen genom instängsling.  

 Naturresurser 

5.12.1 Förutsättningar 

Med hushållning av naturresurser avses här såväl användning av energi, vatten och 

råvaror som förutsättningar för en resurseffektiv livsstil. Användning av naturresurser 

ur miljöperspektiv kan innebära uttag av icke förnyelsebara råvaror i form av 

exempelvis metaller och oljebaserade råvaror och bränslen eller förnyelsebara råvaror 

som trä eller biobränslen. Såväl användning av förnyelsebara som icke förnyelsebara 

råvaror medför energikrävande utvinning eller förädling samt ofta utsläpp till luft och 

vatten. Att hushålla med naturresurser är även att nyttja marken på ett resurseffektivt 

sätt utan att förorsaka onödigt stora ingrepp. 

Relevanta aspekter för hushållning av naturresurser i planen bedöms vara:  

• Användning av mark/förtätning av stadsmiljö 

• Förutsättningar för hållbara transportsystem och hållbar livsstil 

• Förutsättningar för hållbar energiförsörjning 

• Förutsättningar att nyttja ekosystemtjänster 

Det finns en politisk vilja i Göteborgsregionen att förtäta Göteborgs stadskärna av 

hållbarhetsskäl. Detta för att målpunkter kommer närmare varandra vilket gynnar 

infrastruktur, energiförsörjning och ger möjlighet att expandera staden utan att ta 

mycket mark i anspråk. 

Idag består markanvändningen i planområdet nästan uteslutande av trafikleder, 

framförallt för vägtrafik men även spårbunden kollektivtrafik förekommer.  

5.12.2 Konsekvens av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att ingen nämnvärd förändring av markanvändningen sker 

inom planområdet. Till skillnad mot nuläget kommer Hisingsbrons ramper att landa i 

området istället för ramperna från Götaälvbron. Den övergripande markanvändningen 

kommer därmed se ungefär likadan ut som i nuläget med relativt låg resurseffektivitet 

i förhållande till områdets centrala läge. Möjligheter att främja ökad kollektivtrafik och 

nyttjande av den befintlig infrastrukturen och samhällsservice uteblir. Detta bedöms 

inte ligga i linje med miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Nollalternativet bedöms 

medföra måttlig konsekvens avseende naturresurser. 

5.12.3 Konsekvens av planförslaget 

Användning av mark/förtätning av stadsmiljö 

Inom området planeras för förtätning av området för att skapa en blandstad. 

Planförslaget medför att redan exploaterad mark utnyttjas för förtätning vilket medför 

ett mer effektivt markutnyttjande. Höga byggnader kräver en stor materialåtgång av 

exempelvis betong och metaller som vid produktion ger upphov till en stor negativ 

miljöpåverkan. 
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Förutsättningar för hållbara transportsystem och hållbar livsstil 

Transporter med fordon drivna på fossila bränslen genererar utsläpp av växthusgaser 

som skyndar på den globala uppvärmningen samt genererar utsläpp av partiklar som 

är hälsoskadliga. Hållbara transportmedel gynnas genom att premiera deras 

tillgänglighet. Med placering av bostäder, handel och verksamheter i nära anslutning 

till varandra och till kollektivtrafik kan en plan skapa möjlighet för en ökande andel 

icke bilburna transporter vilket sparar naturresurser och minskar utsläpp av 

klimatpåverkande gaser. 

Inom planområdet ligger uppgångar för Västlänken och nära anslutning till 

Centralstationen och Nils Ericsonsterminalen vilket skapar goda förutsättningar för 

kollektiva transportmedel och hållbara transportmedel regionalt och lokalt. 

Centralenområdet kan vara slutstationen eller en hållplats på vägen för att ta sig 

vidare ut i regionen. Centrumhandeln, Operan och restauranger är upplevelser som 

lockar i den direkta närheten till planområdet.  

Inom Centralenområdet bedöms andelen resor med cykel öka kraftigt (Göteborgs 

Stad). Även trafikanter i kollektivtrafiken kommer att öka som en följd av byggnation 

av Västlänken och stadsförtätningen. För att främja gång och cykeltrafik behövs säkra 

och gena infrastrukturlösningar samt tillgängliga cykelparkeringar. Inom hela 

Centralenområdet planeras antalet cykelparkeringar ökas från ca 1000 st. till ca 5000 

st. år 2035 (Göteborgs Stad). Inom planområdet finns det största behovet av 

cykelparkeringar vid Västlänkens entréer. För föreslagen plan framgår att behovet av 

cykelparkeringar vid Västlänkens entréer uppgår till ca 300 parkeringsplatser vid den 

norra entrén till Västra uppgången samt ca 300 platser vid den södra entrén. Inom 

detaljplanen planeras ett cykelgarage med entré från söder i Kvarter A som kommer 

att rymma mellan 400-1000 cykelparkeringar i ett eller två plan. 

Planförslaget innebär att avståndet mellan entréerna till Västra uppgången och närm-

aste cykelparkering är max 50 meter och avståndet mellan perrongen och närmaste 

cykelparkering max 100 meter. Cykelparkeringarna ska placeras och utformas så att 

angöringen inte innebär att cyklister först behöver åka förbi målet för att parkera 

cykeln och sedan gå tillbaka till målet eller att behöva ta en omväg för att komma till 

parkeringen. 

Förutsättningar för hållbar energiförsörjning 

Uppvärmning av föreslagen bebyggelse kan tillgodoses med fjärrvärme och fjärrkyla 

vilket är ett resurseffektivt och stabilt system med låg miljöpåverkan. I många fall 

produceras fjärrvärme genom förbränning av avfall, energiåtervinning, dvs att sådant 

avfall som inte har gått till materialåtervinning förbränns. Andra energikällor är 

spillvärme från industrier som skickas ut på fjärrvärmenätet. 

En solstudie som har genomförts inom ramen för MKB-arbetet visade att det finns 

goda förutsättningar för att installera solceller på många av taken på de höga 

byggnaderna då de inte skuggas av några andra byggnader. För rening och fördröjning 

av dagvatten har gröna tak föreslagits som åtgärd. Det finns dock lösningar som 

kombinerar gröna tak med solceller, en åtgärd som bör studeras i vidare arbete med 

planen. Kombinationen bidrar till mångfunktionella takytor för både klimatanpassning, 

biologisk mångfald och förnybar energi (Boverket, 2020).  

Förutsättningar att nyttja ekosystemtjänster 

För rening och fördröjning av dagvatten har gröna tak föreslagits som lösning. En 

bestämmelse i detaljplanen anger att 50 % av tak eller fasadyta med motsvarande 

fördröjningseffekt ska vara utformat för fördröjning av dagvatten. Utöver effektiv 
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dagvattenhantering kan gröna tak kan vara ett bra alternativ när markytan inte 

lämpar sig för vegetation eller om den är mycket begränsad och andra ekosystem-

tjänster kan implementeras även i dessa fall.  

Gröna tak kan skapa habitat för nyttoinsekter såsom humlor, bin, spindlar, fjärilar, 

skalbaggar och blomflugor, samt vissa fåglar. Gröna tak renar luften från föroreningar 

och binder koldioxid vilket bidrar till bättre luftmiljö. Vidare använder vegetationen 

solenergi för sin tillväxt och reflekterar mer värme än traditionella takutformningar. 

Detta ger en avkylande effekt vilket är betydelsefullt i planområdet med annars stor 

andel hårdgjorda ytor. Gröna tak kan också bidra med bullerdämpande effekter i 

stadsmiljön (SMHI, 2020). 

Trots många fördelar är det viktigt att beakta utmaningarna med gröna tak då det 

ställer höga krav på takets konstruktion och bärighet. Vegetationen kräver också 

underhåll och gödsling. 

I planförslaget avses gator och platser i allmänhet kompletteras med grönska vilket är 

positivt ur naturresurssynpunkt samt för att nyttja de ekosystemtjänster som 

beskrivits ovan. 

Samlad bedömning 

Detaljplanen medger förtätning av ett mycket centralt läge i staden. Ett av planens 

syften är att omvandla området till en knutpunkt för kollektiva transportlösningar 

vilket ska främja en hållbar livsstil med avseende på transporter i Göteborgs stad och i 

regionen. Ekosystemtjänster i form av gröna tak finns beslutade i planförslaget. 

Därutöver finns möjligheter att implementera hållbara energisystem i byggnader med 

goda förutsättningar för solceller. Den samlade bedömningen är att föreslagen plan 

ger positiv konsekvens för aspekten jämfört med nollalternativet. Flera 

förbättringsåtgärder finns dock, vilket främst avser resursanvändning och 

energisystem i byggnader, se åtgärdsförslag nedan.    

5.12.4 Åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslag för att bevara naturresurser samt stärka potentialen till en hållbar 

livsstil och minskad resursanvändning:  

- Krav på byggnadsutförande, till exempel miljöcertifiering såsom Miljöbyggnad 

eller BREEAM. 

- Studera möjligheter att kombinera gröna tak och solceller. Det finns särskilda 

stativlösningar för solceller som är anpassade för att kombineras med ett grönt 

tak. En del monteras direkt ovanpå växtbädd och vegetation och andra 

lösningar är integrerade som en del av det gröna takets lageruppbyggnad. 

- Tillgängliga cykelparkeringar i nära anslutning till station och hållplatslägen för 

att främja kombinationen av cykel och kollektivtrafik. 

- Möjlighet för laddinfrastruktur för elbilar. 

- Hållbarhet i byggnader med hjälp av utvecklad teknologi för att styra 

energiflöden i vardagen, t.ex. genom AI för att följa och styra flöden såsom 

energi, vatten, avfall m.m. 
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 Befolkning och människors hälsa  

5.13.1 Förutsättningar 

Att göra samhället mer hållbart kräver helhetsperspektiv vilket betyder att det är 

viktigt att integrera samtliga hållbarhetsdimensioner i analyser inför planering. Den 

sociala hållbarheten inkluderar värden som jämlikhet, trygghet, integration, 

demokrati, arbetstillfällen och rättvisa. En MKB ska också beskriva påverkan på 

befolkning och människors hälsa (Miljöbalken 6 kap §12). 

För vidare bedömning av planens påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv så har en 

kartläggning av hur planförslaget kan påverka FN:s globala mål för hållbar utveckling 

utförts av AFRY. Kartläggningen redovisas i avsnitt 6.1 Agenda 2030.  

I arbetet med planförslaget har en social konsekvensanalys (SKA) genomförts 

inklusive barnkonsekvensanalys (BKA) (FOJAB, 2020) vars syfte är att främja en 

socialt hållbar utveckling av aktuellt detaljplaneområde. Konsekvensanalysen har 

genomförts enligt Göteborgs Stads arbetsmodell som bygger på att aktuella 

förändringar i den fysiska miljön inventeras och analyseras utifrån fyra sociala 

aspekter: sammanhållen stad, samspel, vardagsliv, identitet. I 

barnkonsekvensanalysen ingår också hälsa och säkerhet som en aspekt. 

Platsens styrka är planområdets strategiska läge i staden och dess potential att bli en 

integrerad del av Göteborgs innerstad. Så som området är utformat idag finns stora 

utmaningar dels på grund av barriärer och brist på kopplingar, tex storskaliga 

trafiksystem och stora trafikflöden, otydliga stråk för cyklister och fotgängare samt 

dåliga kopplingar till kringliggande områden. Delar av området upplevs också som 

otryggt och öde på grund av avsaknad av verksamheter, bostäder, aktiviteter och 

vistelseytor. Området är heller inte anpassat för barn på grund av trafikflödena, 

otrygga platser och avsaknad av vistelseytor för barn och unga. 

Den byggda miljöns utformning, innehåll och organisation skapar de rumsliga 

förutsättningarna för livet i staden. Målet med detaljplanen är att skapa ett attraktivt 

kommunikationsnav i en tät, blandad och livfull stad med grönska, mötesplatser och 

stråk. Ny bebyggelse ska tillföra verksamheter och bostäder och attraktiva platser ska 

skapas. Området ska göras tillgängligt på fotgängarens villkor och förbättrade 

cykelstråk ska koppla samman de centrala delarna av staden.  

I det här avsnittet har konsekvenser av nollalternativet och planförslaget analyserats 

utifrån människors användning av området. I arbetet med MKB:n har tre grupper 

identifierats; boende, resande och dagsbesökare. 

Boende 

Den nya bebyggelsen inom planområdet ska bland annat innehålla bostäder. En 

blandad bebyggelse ger viktiga förutsättningar för att skapa en stad som är tillgänglig 

och attraktiv för alla människor. Luftföroreningar och höga bullernivåer ställer krav på 

åtgärder för att en lämplig boendemiljö ska uppnås. Solstudie visar också att 

solinstrålningen på innegårdar är begränsad på grund av de höga byggnaderna. 

I området planeras för betydligt mer grönska än vad som finns idag men närhet till 

parker och grönområden bör också beaktas. Enligt Plan- och bygglagen 2 kap. 7 § ska 

vid planläggning hänsyn tas till behov av parker och grönområden i nära anslutning till 

sammanhållen bebyggelse. Boverket har riktvärden om bostadsnära natur (Boverket, 

2007) som innebär att olika typer av naturparker bör finnas inom ett visst avstånd 

från boende vid planering av nya områden. Bostadsnära natur bör finnas inom 300 m, 
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närparken bör finnas inom 50 m från bostäder, lokalpark inom 200 m och 

stadsdelspark inom 500 m från bostäder. 

Bostäder ställer också krav på närhet till förskola, skola, vård, lekplatser och annan 

service. 

Resande 

Planområdet är centralt beläget och har redan idag god tillgång till kollektivtrafik. Med 

byggnation av Västlänken kommer tillgängligheten att förbättras ytterligare och 

området kommer bli en knutpunkt för resenärer från hela staden och regionen. Flödet 

av människor i området kommer vara stort. 

 

Med föreslagen plan förbättras tillgängligheten för fotgängare och cyklister. 

Utmed den framtida boulevarden anordnas separata gång- och cykelbanor på båda 

sidor av gatan för att möjliggöra förbindelser mellan centrala Göteborg och 

Gullbergsvass. Detsamma gäller Stadstjänaregatan där gång- och cykelstråket leder 

vidare till Hisingsbron. När omkringliggande områden mot Gullbergsvass och älven 

byggs ut kommer en ny gatustruktur kring planområdet att byggas och 

tillgängligheten till älven och vattnet förbättras. För att bygga en robust infrastruktur 

för hållbart resande krävs tillgång på cykelparkeringar främst i anslutning till 

Västlänkens uppgångar. 

 

Dagsbesökare 

Dagsbesökare besöker området för exempelvis rekreation, handel, nöjen vilket ställer 

krav på att området är attraktivt, kan erbjuda stadskvaliteter och ett utbud av service. 

Målpunkter inom planområdet är boulevarden som kantas av butiker, kaféer och 

restauranger, Kanaltorget med koppling till älven och vattnet, platsbildningen längs 

med Nils Ericsonsgatan och del av Bergslagsbanans park i anslutning till 

Stadstjänaregatan.  

 

För att skapa en tillåtande miljö som fungerar för alla människor oavsett kön, ålder, 

religion, socioekonomisk bakgrund, etnicitet, sexuell läggning eller funktions-

nedsättning finns utmaningar. Det handlar bland annat om blandningen mellan det 

privata och det offentliga samt mellan det kommersiella och det icke-kommersiella. 

Gratis sittplatser, som inte kräver konsumtion, i goda lägen blir viktiga. Att skapa en 

genomsläpplighet i strukturen och samtidigt en sammanhållen karaktär i planområdet 

är andra viktiga aspekter. 

5.13.2 Konsekvens av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att planområdets utformning och funktioner kommer vara 

dåligt anpassade till kringliggande områden vilket riskerar motverka de stadskvaliteter 

som skapas inom Centralenområdet utifrån de övergripande målen om stråk, platser 

och bebyggelse. Samtidigt kommer många fler människor att röra sig här på grund av 

utvecklingen i närliggande områden. Nollalternativet innebär minskad utbyggnad och 

sämre förutsättningar för kollektivtrafiken då Västlänkens uppgångar inte kan byggas. 

Nollalternativet medger heller inga luftförbättrande åtgärder vilket kommer påverka 

luftkvaliteten i angränsande områden negativt. Av det som framkommit ovan bedöms 

nollalternativet medföra stor negativ konsekvens för aspekten. 

5.13.3 Konsekvens av planförslaget 

Syftet med planförslaget är att skapa en attraktiv tät och blandad stad i Göteborgs 

centrala delar. Närhet och tillgänglighet gör att fler kan klara sin vardag utan egen bil 
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och därmed kan mer hållbara transportsätt väljas. Förtätning kan vara ett sätt att 

skapa mer levande och blandade stadsmiljöer, men innebär ofta också komplexa 

målkonflikter där behov av bostäder skall vägas mot exponering för luftföroreningar 

och buller, tillgång till natur och grönområden, liksom motståndskraft mot 

klimatförändringarnas effekter. 

Utredningar som har genomförts i arbetet med detaljplanen visar på åtgärder för att 

förbättra luftkvaliteten samt minska effekten av buller, stomljud och vibrationer 

inomhus. Området kommer kompletteras med grönska. Vidare bedöms planförslaget 

ge positiva effekter genom att det kommer vara attraktivt för resenärer och besökare. 

Problem med luftföroreningar och buller i utomhusmiljön kvarstår dock vilket kan ge 

negativa hälsoeffekter för människor bosatta i området, särskilt för barn som är 

känsligare för luftföroreningar och bullriga miljöer. Tillgången till grönområden i barns 

närmiljö är viktig. Om platser för barn inte tillgodoses inom planområdet ställs extra 

höga krav på sådana platser i omgivande planer. Planförslaget bedöms ge måttliga 

konsekvenser för aspekten befolkning och människors hälsa utifrån de hälsorisker som 

är förknippade med utomhusmiljön för boende i området.  

5.13.4 Åtgärdsförslag 

- Säkerställ grönska på alla nivåer, gata, fasader och tak. 

- Säkerställ tillräcklig ljusinstrålning i bostäder. 

- Fortsatta insatser för att minska transporternas utsläpp av förbränningsgaser.  

- Uppföljning och bevakning av luftkvalitet och buller i planområdet. 

 

 Påverkan under byggtiden 

I följande avsnitt beskrivs den tillfälliga påverkan och konsekvenser som byggskedet 

kan komma att medföra.  

För det aktuella planområdet bedöms byggtiden totalt till cirka åtta år, från det att 

byggnation påbörjas ca 2022 till det att sista kvarteret har färdigställts ca 2029-2030. 

Byggnation av Kvarter A bedöms kunna påbörjas tidigast år 2026 då Trafikverkets 

användning av området för byggnation av Västlänken beräknas vara klar. Byggnation 

kommer därmed att ske i etapper. Tidplan för att uppföra byggnader inom planen 

kommer styras av berörd fastighetsägare/exploatör.  

Arbetet i byggskedet innebär anläggande och byggandet av ingående delar, det vill 

säga byggnader, uppgångar för Västlänken, Kanaltorget, hållplatser, vägar, gång – 

och cykelvägar, cykelparkeringar m.m. 

5.14.1 Luftmiljö 

Förutsättningar 

När Västlänkens uppgångar har färdigställts kommer dessa att användas inom 

planområdet innan bebyggelsen enligt planförslaget har färdigställts.  

Konsekvenser 

För att minska effekterna på människors hälsa bedöms det vara av stor vikt att 

ventilationstornet enligt scenario 4 (se avsnitt 5.5 Luftmiljö) uppförs så tidigt som 

övriga byggprojekt i området tillåter, alternativt behöver andra åtgärder vidtas för att 

minska föroreningarna under byggtiden. En genomförandestudie för byggnation av 

ventilationstornet i tidigt skede har påbörjats. I det fall ventilationstorn inte uppförts 

då Västlänken tas i drift kommer luftmiljön inom området kommer att vara starkt 
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förorenad under en period, vilket bedöms medföra stora konsekvenser för människors 

hälsa under byggskedet.  

Åtgärder 

- Ventilationsutrymme och ventilationstorn bör uppföras i tidigt skede för att 

föroreningssituationen ska vara acceptabel då Västlänken tas i drift.  

- Beroende på resultatet av genomförandestudie för uppförande av 

ventilationsutrymme och ventilationstorn utreda andra möjliga skyddsåtgärder 

för minskade luftföroreningar under byggtiden. 

5.14.2 Masshantering 

Förutsättningar 

Inför detaljprojektering ska kompletterande miljötekniska markundersökningar 

genomföras. En provtagningsplan upprättas som kommuniceras med 

tillsynsmyndigheten innan fältundersökningen genomförs. Efter undersökningen ska en 

riskbedömning utföras där hänsyn tas till föroreningssituationen samt de förhållanden 

som kommer att råda när planområdet har iordningsställts. 

Konsekvenser 

Miljökonsekvenser av masshanteringen utgörs dels av transporter till och från 

området, dels av ett resurshanteringsperspektiv där det är viktigt att tillvarata 

möjligheten att använda massorna för rätt markanvändning. 

Åtgärder 

- Massor från området som innehåller halter av förorening över 

Naturvårdsverkets riktvärden och som inte kan återanvändas inom området 

ska transporteras till lämpligt omhändertagande.  

- Transport och lastning ska ske på sådant sätt att ej förorenade områden, 

transportvägar och utlastningsplatser inte förorenas.  

- För att hålla nere transportsträckor bör avsättning för massorna sökas i 

närområdet i första hand.  

- Provtagning utförs av miljökontrollant. Arbetet med masshantering och 

miljökontroll sammanställs och redovisas för tillsynsmyndighet i en 

slutrapport. 

5.14.3 Yt- och grundvatten 

Förutsättningar 

Under byggtiden kommer sannolikt länsvatten uppstå i schakter. Därmed kan 

länshållning av schakter komma att vara aktuellt för att möjliggöra markarbeten. 

Mängd av förekommande länsvatten påverkas av ett antal faktorer så som schaktdjup, 

grundvattendjup, genomsläpplighet i befintliga jordlager, nederbörd m.m. Flera av 

dessa faktorer (nederbörd, grundvattendjup) kan variera över byggtiden. Utifrån 

föroreningssituationen i området kan länsvatten innehålla olika föroreningar så som 

tungmetaller, oljekolväten, PAH och klorerade lösningsmedel. Det finns också risk för 

att grumlat vatten med suspenderat material uppkommer. 

Konsekvenser 

Miljökonsekvens bedöms i huvudsak vara transporter och omhändertagande av 

förorenade filtermassor samt avskilt slam och partiklar. Åtgärden kommer troligen 

medföra att föroreningsbelastningen i området reduceras då föroreningar i 

grundvatten avskiljs och omhändertas. 
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Åtgärder 

- För att säkerställa att länsvatten med föroreningshalter som överstiger 

Göteborgs stads riktlinjer släpps till recipient eller dagvattennät föreslås att ett 

kontrollprogram upprättas för vattenprovtagning i schakter.  

- Om förorening påvisas bör lämplig rening upprättas på platsen för att löpande 

kunna behandla det länsvatten som uppkommer. 

5.14.4 Buller och vibrationer 

Förutsättningar 

Då byggtiden är förhållandevis lång bör frågor om buller och vibrationer från 

byggnationen beaktas. Både omkringliggande befintliga byggnader och de första 

etapperna inom området riskerar att utsättas för byggbuller och ökat buller från 

byggtransporter samt vibrationer utöver det som konsekvensbedömts för färdigställt 

planområde. Stora massor ska fraktas från platsen och mycket byggmaterial kommer 

att fraktas till och från platsen. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller 

från byggarbetsplatser och dessa bör följas. Information till de kringboende om den 

störande verksamheten kan göra att de tolererar störningarna bättre. Det gäller 

informationen om själva bygget samt när och hur länge olika arbeten ska pågå. 

Information till de kringboende bör alltid ske om arbetet väntas ge höga bullernivåer. 

Konsekvenser av planförslaget 

Buller och vibrationer från byggarbetsplatsen samt buller från byggtransporter till och 

från byggarbetsplatsen riskerar att störa omkringliggande byggnader, övrig omgivning 

och de byggda etapperna inom planområdet under byggtiden, som uppskattas till ca 8 

år totalt. 

I samband med pålnings- och schaktarbeten finns risk för markrörelser som 

exempelvis hävning och förskjutning av omgivande mark och jordlager. Markrörelser 

kan skada intilliggande fastigheter/konstruktioner. Vid pålslagning med konventionella 

betongpålar sker en massundanträngning som kan ge upphov till både hävning och 

horisontella rörelser av omkringliggande mark. Massundanträngningen kan till viss del 

reduceras genom dragning av lerproppar inför neddrivning av pålen. Alternativt kan en 

begränsat massundanträngande pålmetod användas, som exempelvis borrade 

stålrörspålar. Även spontdragning kan leda till rörelser i omkringliggande mark då 

hålrummet efter sponten fylls av omkringliggande jord. Packning av jord samt spont- 

och pålslagning ger upphov till vibrationer som behöver beaktas. 

Åtgärder 

Planen för utbyggnadsordningen bör beakta buller och vibrationer i förhållande till 

intilliggande fastigheter/konstruktioner och bostäder och innehålla åtgärder för att 

minska påverkan, bland åtgärderna bör ingå dialog och kommunikation med boende 

och verksamheter i närheten. Planeringen av byggarbetsplatsen kan t.ex. innehålla hur 

maskinerna ställs upp och skärmas av, hur transportvägar anläggs för bortforsling av 

schakt- och sprängmassor och för att ta in olika byggnadsmaterial. 
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 Kumulativa effekter 

5.15.1 Förutsättningar 

Kumulativa effekter ska bedömas enligt 6 kap. miljöbalken samt miljöbedömnings-

förordningen.  

Kumulativa effekter kan beskrivas som effekter som samverkar på olika sätt. Det kan 

handla om olika typer av effekter från en enskild verksamhet eller effekter från olika 

verksamheter. Dessa kumulativa effekter kan ge upphov till en förstärkning av 

påverkan, i vissa fall även en motverkan av påverkan och i ett tredje fall kan det 

bildas en synergieffekt där kombinationen av effekterna blir större än summan av de 

enskilda aktiviteterna.  

Ett exempel på en kumulativ effekt är att både buller och luftföroreningar påverkar 

hälsan. Ett annat exempel kan vara att en skyddsvärd naturmiljö påverkas både av 

utsläpp till vatten och av att markyta tas i anspråk.  

Med dagens aktuella klimatförändringar är det extra viktigt att ta hänsyn till 

kumulativa effekter i planer och program för att exempelvis planera för grön 

infrastruktur, möjligheten att ta hand om stora mängder vatten eller brist på vatten. I 

detaljplaner som innebär förtätningsprojekt kan kumulativa effekter spela stor roll. 

Detta på grund av att gator med fler byggnader kan motverka luftens rörelser och 

orsaka ökade luftmiljöproblem, ökade bullernivåer och därmed hälsokonsekvenser för 

befolkningen. Förtätning kan även påverka möjligheten att ta hand om dagvatten och 

hantera översvämningar på grund av minskad grönyta (Naturvårdsverket, 2019). 

5.15.2 Hållbart resande  

Förtätningen innebär att betydligt fler människor kommer röra sig i området vilket 

innebär en högre belastning på befintliga trafiksystem. Hög exploatering placeras 

därför med fördel nära platser med goda kommunikationer så som aktuellt 

planområde. Kollektivtrafiken kan gynnas av ett större underlag resenärer vilket i sin 

tur gör kollektivtrafiken mer attraktiv, såvida det innebär tätare turer och fler linjer. 

Om tätheten ökar ligger fler målpunkter närmare varandra, på gång-, cykel- eller 

kollektivtrafikavstånd, vilket i bästa fall kan leda till ett minskat biltrafikarbete. Risker 

finns att en bitvis hårt belastad kollektivtrafik blir ännu hårdare belastad. 

Planområdet kommer dock att vara en stor målpunkt för cyklister, både till de 

verksamheter som kommer att finnas i byggnaderna och för att nå parkeringarna för 

cykel som anläggs för stationens behov. Planeringen av cykelinfrastrukturen i området 

blir viktig för att undvika konflikter med höga flöden av gångtrafikanter. 

En hög exploatering inom planområdet kan driva trafikflöden i närområdet. Avgörande 

för hur stor denna påverkan blir är hur möjligheterna till alternativa transportsätt 

tillvaratas. Genom att tillhandahålla tillräcklig och attraktiv cykelparkering, lånecyklar 

och andra mobilitetslösningar inom planområdet kan behovet av bilåkande begränsas 

för boende och besökande till planområdet samt resenärer som passerar planområdet. 

Med tanke på planområdets höga exploatering och funktion som knutpunkt för staden 

och regionen får det stor betydelse för resandet både i närområdet och i övrigt i 

staden hur denna möjlighet tillvaratas. 
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5.15.3 Luftmiljö 

Planen medför att spridningen av luftföroreningar från trafiken i Götatunneln och 

Gullbergstunneln begränsas till ett mindre område. Till följd av detta visar 

luftutredningen att en förskjutning av föroreningarna mot befintliga kvarter norr om 

Götaleden samt områdena vid Bananbron och Överdäckningsplanen uppstår. Den 

planerade omvandlingen av Centralenområdet med tät och komplex bebyggelse 

kommer inte bara signifikant ändra spridningsförhållandena i området, utan även 

minska luftvolymen inom vilken föroreningar kan spädas ut. Det innebär inte bara en 

ökad risk att det blir svårare att klara MKN i ett detaljplaneområde, men kan även föra 

med sig att den planerade bebyggelse försämrar för andra områden i närheten. 

Konsekvensen är att det kan blir svårare att klara MKN och miljökvalitetsmål för luft 

även i framtiden (COWI, 2020). 

5.15.4 Människors hälsa 

Förtätningen skapar mer levande, blandade och hållbara stadsmiljöer med närhet 

mellan målpunkter och förutsättningar för hållbara transportsätt. Utvecklingen kan 

dock innebära komplexa målkonflikter där hög exploateringsgrad och behov av 

bostäder skall vägas mot exponering för luftföroreningar och buller, tillgång till natur 

och grönområden, liksom motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter. Aktuell 

plan är mycket komplex och många funktioner ska rymmas inom en mycket begränsad 

yta. De behov som inte kan lösas (tillgång till parker, lekplatser, motionsområden, 

skola, förskola, vård, service etc.) inom planområdet måste säkerställas inom 

närliggande planer för att god bostadsmiljö ska uppnås. 

5.15.5 Skyfall 

Beroende på resultaten av den pågående genomförandestudien för dagvatten och 

översvämningshantering kan aktuell detaljplan komma att kräva lösningar inom andra 

närliggande planer för bortledning av vatten vid skyfall. Inom planområdet finns inte 

möjlighet att leda bort så stora mängder vatten och vid skyfall finns risk att prioriterad 

väg översvämmas vilket ger risker för människors hälsa och egendom. 

5.15.6 Naturmiljö  

Planområdet har stor andel hårdgjorda ytor och begränsade förutsättningar för 

plantering av träd. Förtätningen ger dåliga förutsättningar för omhändertagande av 

dagvatten. I planförslaget föreslås gröna tak på 50 % av byggnadernas tak. Utöver 

fördröjning och rening av dagvatten ger gröna tak andra ekosystemtjänster som 

förbättrad luftmiljö och bullerdämpning. Vegetationen binder koldioxid vilket är en 

klimatåtgärd. Vidare använder vegetationen solenergi för sin tillväxt och reflekterar 

värme vilket ger en avkylande effekt lokalt. Gröna tak kan också skapa habitat för 

fåglar och nyttoinsekter såsom humlor, bin, spindlar, fjärilar, skalbaggar och 

blomflugor, samt vissa fåglar. 

5.15.7 Kulturmiljö 

Kring planområdet pågår flera planer som direkt eller indirekt kan påverka området 

och dess kulturvärden. I samband med de stora förändringar som planeras i området 

skulle det mycket väl finnas utrymme att tydliggöra och förstärka berättelsen om den 

befästa staden och vallgraven. Funktionen som stationsmiljö kommer att utökas och 

förstärkas med byggandet av Västlänken. Läget med nytt stationsläge norr om 

nuvarande station kan ses som en återgång till tidigare lokalisering från slutet av 

1800-talet när flera tågbanor hade sina stationsbyggnader parallellt med utmed 

spårområdet. 
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Det går inte att utesluta att byggnader i anslutning till schaktområdet och 

järnvägstunneln i samband med såväl byggskedet som driften av Västlänken kan 

komma att beröras av vibrationer. Även äldre rustbäddar och grundläggning kan 

komma att påverkas genom förändrade grundvattennivåer. Den planerade 

bebyggelsen riskerar att ge kumulativa effekter i form av att skador på de äldre 

trädens rotsystem uppstår under byggskedet, eller att områdets grundvattennivåer 

ändras. 
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6 Planförslagets påverkan på miljö- och 
hållbarhetsmål 

I nedanstående stycke analyseras detaljplaneförslaget mot globala, nationella, 

regionala och lokala hållbarhetsmål. 

 Agenda 2030 

Den 25 september 2015 antog världens ledare 17 globala hållbarhetsmål som ska 

uppnås till år 2030. Målen syftar till en hållbar och rättvis utveckling världen över och 

integrerar sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter som är de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling. 

I Tabell 6-1 redogörs för vilka mål inklusive delmål som är relevanta för planförslaget 

och om detaljplanen medverkar eller motverkar att uppnå målen. 

Tabell 6-1 Bedömning av planens påverkan på hållbarhetsmål inkl. delmål. 

Hållbarhetsmål Bedömning  

Hälsa och välbefinnande 

- Trafiksäkerhet 

- Föroreningar i luft och mark 

Detaljplanen möjliggör viktiga funktioner för att bygga ut 

tåg- och kollektivtrafiknätet vilket kan bidra till ökat 

kollektivt resande. Exploateringen innebär även en 

förtätning av stadskärnan vilket kan tillgängliggöra 

kollektivtrafiken för fler människor. Flera målpunkter finns 

i planområdets närhet vilket i sin tur kan främja 

användandet av hållbara transportmedel för att ta sig till 

och från olika besöksmål. En överflyttning från transporter 

på väg till kollektivt resande minskar olycksfrekvensen. 

I området finns problem med luftföroreningar där 

vägtrafiken är största källa. Exploateringen medför att fler 

människor kommer utsättas för luftföroreningar men kan 

samtidigt bidra till sänkta utsläpp genom en överflyttning 

från vägtrafik till kollektivtrafik. Markföroreningar som 

påträffas kommer att saneras och risken för att utsättas 

för markförorening i framtiden kommer minska. 

Sammantaget bedöms planen vara i linje med målet. 

Jämställdhet 

- Utrota diskriminering av 

kvinnor och flickor  

- Avskaffa alla former av våld 

mot alla kvinnor och flickor i 

det offentliga och privata 

rummet 

 

Offentliga platser ingår i planen. Gestaltningsprogram och 

SKA samt BKA för planen har tagits fram. Syftet med 

planen är att skapa en ny attraktiv stadsdel som utgör en 

integrerad del av Göteborg. Faktorer som samspel mellan 

människor, ett enkelt vardagsliv, stark identitet och god 

hälsa och säkerhet måste beaktas. Samtidigt som det 

finns potential att utveckla området finns också 

utmaningar som rör sociala aspekter, många olika 

funktioner ska rymmas, komplexa situationer vad gäller 

nivåskillnader, trafikföring och flöden av gående och 

cyklister. Underlagen ger inget uttalat jämställdhets-

perspektiv men belyser samtidigt vikten av att utforma 

offentliga miljöer så att de upplevs trygga, säkra och 

tillgängliga. 

Rent vatten och sanitet 

- Skydda och återställ 

vattenrelaterade ekosystem  

 

De föreslagna lösningarna för dagvatten bidrar till 

minskade utsläpp av föroreningar till recipient. Dagvatten-

utredningen visar dock att det finns svårigheter att klara 

stadens riktvärden för dagvatten på alla parametrar i hela 

planområdet. Gröna tak är en föreslagen metod för rening 
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och fördröjning av dagvatten. Det finns dock risk för 

förhöjda halter av vissa ämnen pga. av gröna tak måste 

gödslas. Gröna tak kan dock ge andra fördelar då de 

fungerar som kolfälla och förbättrar luftkvaliteten. 

Bedömningen är att dagvatten kommer renas i högre grad 

än idag. 

Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 

- Hållbar ekonomisk tillväxt 

- Ekonomisk produktivitet 

genom diversifiering, teknisk 

uppgradering och innovation 

- Hållbar turism 

Visionen för hela Centralenområdet är att utvecklingen 

ska ge dynamiska positiva samhällsekonomiska effekter. 

Genom att samla arbetsplatser i en knutpunkt för 

kollektivtrafik ska en dynamisk miljö skapas som kan 

generera tillväxt för hela regionen. Aktuell detaljplan är en 

del av denna utveckling. Platsen blir stadens ansikte utåt 

för inresande. Flera målpunkter för turism ligger i 

områdets närhet och planen kan binda samman stråk och 

hållplatser för att gynna hållbart resande och attraktiv 

turism. Planen bedöms vara i linje med målet. 

Hållbar industri, innovationer 

och infrastruktur 

- Skapa hållbara, motstånds-

kraftiga och inkluderande 

infrastrukturer 

Se punkten ovan, planen bedöms vara i linje med målet.  

Minskad ojämlikhet  

- Främja social, ekonomisk och 

politisk inkludering 

Inkluderande samrådsprocess, möjlighet att påverka, 

dialoginsatser med medborgare. Planförslaget bedöms 

vara i linje med målet. 

Hållbara städer och samhällen 

- Säkra bostäder till överkomlig 

kostnad 

- Tillgängliggör hållbara 

transportsystem för alla 

- Inkluderande och hållbar 

urbanisering 

- Skydda världens kultur – och 

naturarv 

- Mildra de negativa effekterna av 

naturkatastrofer 

- Minska städers miljöpåverkan 

- Främja nationell och regional 

utvecklingsplanering 

Syftet med planen och området är i linje med målet och 

det finns stor potential till positiva konsekvenser vad 

gäller hållbara transportsystem och inkluderande och 

hållbar urbanisering. 

Planen möjliggör bostäder i centralt läge i staden vilket 

troligtvis innebär höga priser. Utredningar visar att det i 

delar av bebyggelsen finns risk för buller och 

luftföroreningar över gränsvärden samt risk för olycka. 

Därför är inte bostäder lämpliga i vissa delar av 

byggnaderna. 

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö som 

omfattar lämningar från 1600- och 1700-talens 

fästningsstad. Exploateringen innebär ingrepp i 

lämningarna som kommer grävas bort vid ombyggnation. 

Hantering av eventuella fynd sker enligt KML. Trafikverket 

har för avsikt att inom mellanplan visa eller på annat sätt 

markera underjordiska lämningar. 

Det finns anpassningar i planen för att hantera skyfall och 

stigande havsnivåer enligt riktlinjer i Göteborgs stads 

TTÖP. Dimensionering av system för rening av dagvatten 

är beräknad med klimatfaktor samt stadens krav på 

kapacitet för fördröjning. 

Området har idag stor andel hårdgjorda ytor med många 

system ovan och under mark vilket begränsar möjligheten 

för stora träd att växa. Utmaning att etablera grönstruktur 

i området. Planen möjliggör dock grönska på tak, fasader 

och i marknivå. 
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Hållbar konsumtion och 

produktion 

- Hållbar förvaltning och 

användning av naturresurser 

Planen innebär förtätning av mark i centralt läge. Planen 

bedöms vara i linje med målet.  

Bekämpa 

klimatförändringarna 

- Stärk motståndskraften mot och 

anpassningsförmågan till 

klimatrelaterade katastrofer 

- Integrera åtgärder mot 

klimatförändringar i politik och 

planering 

- Öka kunskap och kapacitet för 

att hantera klimatförändringar 

I området finns översvämningsrisker pga. att det är lågt 

beläget nära Göta älv. Det finns anpassningar i planen för 

att hantera skyfall och stigande havsnivåer enligt riktlinjer 

i Göteborgs stads TTÖP. Dimensionering av system för 

rening av dagvatten är beräknad med klimatfaktor samt 

stadens krav på kapacitet för fördröjning. 

Området har idag stor andel hårdgjorda ytor och kommer 

ha det även efter exploateringen. Vid värmebölja kan 

värmeceller bildas som skapar extrem hetta. Detta kan 

motverkas genom att ge plats för träd och vegetation. 

Planens komplexitet med många system ovan och under 

mark begränsar möjligheten för stora träd att växa. 

Befintliga träd ska i största mån bevaras och parkmiljön i 

Järnvägsparken kommer utvecklas. Planen möjliggör 

också grönska på tak, fasader och i marknivå i form av 

planteringar i lådor.  

Sammantaget bedöms planen vara i linje med målet men 

det finns utmaningar när det gäller att få in tillräckligt 

med grönska i området.  

Fredliga och inkluderande 

samhällen 

- Skydda barn mot övergrepp, 

utnyttjande, människohandel och 

våld 

Det finns problem med otrygghet och kriminalitet bland 

unga och vuxna förekommer i anslutning till området 

idag. SKA inklusive BKA för planen har genomförts. Syftet 

med planen är att skapa en ny attraktiv stadsdel som 

utgör en integrerad del av Göteborg. Detta möjliggör en 

mer levande stadsdel som upplevs tryggare och där fler 

människor kommer röra sig, vilket i sin tur kan motverka 

kriminalitet i området. Det är av stor vikt att utvecklingen 

av området sker inkluderande utan att exkludera grupper 

i samhället. Stor vikt på bör läggas på att utforma 

offentliga miljöer så att de upplevs trygga, säkra och 

tillgängliga för alla, tex gator och torg, hållplatser, 

uppgångar och entréer.  

 

 Miljömål 

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål, (Naturvårdsverket, u.d.). Målen 

syftar till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden, bevara 

ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga, trygga en god hushållning av 

naturresurser samt ta tillvara natur- och kulturmiljön.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram 50 regionala tilläggsmål utifrån de 

nationella miljökvalitetsmålen som beskriver tillstånd i miljön som målet syftar till att 

uppnå. På regional nivå i Västra Götalands län är 15 av de nationella 

miljökvalitetsmålen antagna (målet Storslagen fjällmiljö är inte aktuellt i länet). 

Miljökvalitetsmålen delas in i generationsmål och etappmål. 

Generationsmålet anger inriktningen på den samhällsomställning som behöver ske 

inom en generation för att miljökvalitetsmålet ska nås. Etappmålen är sedan steg på 

vägen för att nå generationsmålen samt ett eller flera miljökvalitetsmål. 
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Göteborgs lokala miljömål har sin utgångspunkt i Sveriges sexton nationella 

miljökvalitetsmål. Av dessa har Göteborgs Stad valt ut de tolv mål som är viktigast för 

göteborgssamhället och skapat egna, lokala miljömål. 

I nedanstående tabell redovisas de nationella miljökvalitetsmålen. Fetmarkerade mål 

är de som bedöms påverkas av detaljplaneärendet. 

Tabell 6-2 Sveriges nationella miljökvalitetsmål. Fetmarkerade mål bedöms påverkas av 
detaljplanen. 

Nationella miljökvalitetsmål 

Begränsad klimatpåverkan Grundvatten av god kvalitet 

Frisk luft Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 

Bara naturlig försurning Myllrande våtmarker 

Giftfri miljö Levande skogar 

Skyddande ozonskikt Ett rikt odlingslandskap 

Säker strålmiljö Storslagen fjällmiljö 

Ingen övergödning God bebyggd miljö 

Levande sjöar och vattendrag Ett rikt växt- och djurliv 

 

Tabell 6-3 redovisar miljökvalitetsmål som är relevanta för planförslaget och om 

detaljplanen medverkar eller motverkar till att uppnå målen. 

Tabell 6-3 Redovisning av miljökvalitetsmål samt bedömning av planförslagets påverkan på 
målen. 

Nationellt och 

regionalt mål 

Lokalt mål Planförslaget 

Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i 

atmosfären ska stabiliseras på 

en nivå som innebär att 

människans påverkan på 

klimatsystemet inte bli farlig. 

2050 har Göteborg en 

hållbar och rättvis 

utsläppsnivå av 

växthusgaser. 

Planförslaget ger förut-

sättningar för en ökad 

andel hållbart resande i 

regionen och staden och 

således en minskad andel 

utsläpp av växthusgaser. 

Frisk Luft 

Luften ska vara så ren att 

människors hälsa samt djur, 

växter och kulturvärden inte 

skadas 

Luften i Göteborg ska vara 

så ren att den inte skadar 

människors hälsa eller ger 

upphov till återkommande 

besvär. 

Om åtgärden med tunnel-

ventilation byggs så beräknas 

MKN för luft uppfyllas i hela 

området. Miljömålen för 

kvävedioxider och partiklar 

bedöms inte uppfyllas i delar 

av planområdet (närmast 

Götaleden). 
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Bara naturlig försurning 

Den försurande effekten av 

nedfall och markanvändning 

ska underskrida gränsen för 

vad mark och vatten tål. 

Det sura nedfallet och 

försurande effekter av 

skogsmarkens användning 

ska underskrida gränsen för 

vad mark och vatten tål. 

Se ovan angående 

luftkvaliteten i området. Det 

totala nedfallet till mark och 

vatten utanför stadskärnan 

bedöms inte påverkas varken i 

planförslaget eller i noll-

alternativet. 

Giftfri miljö 

Förekomsten av ämnen i 

miljön som har skapats eller 

utvunnits av samhället ska 

inte hota människors hälsa 

eller den biologiska 

mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är 

nära noll. 

Göteborg ska vara så 

giftfritt att inte människor 

eller miljö påverkas 

negativt. 

De föreslagna lösningarna för 

dagvatten bidrar till 

minskat utsläpp av bl.a. 

tungmetaller till recipienten 

jämfört med nollalternativet. 

Föroreningar i mark kommer 

att saneras vid exploateringen 

och risken för att utsättas för 

markförorening i framtiden 

kommer minska. 

Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i 

mark och vatten ska inte ha 

någon negativ inverkan på 

människors hälsa, 

förutsättningar för biologisk 

mångfald mm. 

Utsläppen av gödande 

ämnen i mark och vatten i 

Göteborg ska inte ha någon 

negativ inverkan på 

människors hälsa, 

förutsättningarna för 

biologisk mångfald eller 

möjligheterna till allsidig 

användning av mark och 

vatten. 

De föreslagna lösningarna för 

dagvatten bidrar till en 

minskning av näringstillförsel 

till recipienten Göta älv 

jämfört med nollalternativet. 

Planförslaget medför positiv 

påverkan på målet. 

Levande sjöar och vattendrag  

Sjöar och vattendrag ska vara 

ekologiskt hållbara, deras 

variationsrika livsmiljöer och 

vattenhushållande funktion 

ska bevaras, samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv 

värnas. 

Sjöars och vattendrags 

biologiska, ekologiska, 

sociala och kulturhistoriska 

värden ska bevaras 

samtidigt som 

råvattentillgången 

säkerställs. 

De föreslagna lösningarna för 

dagvatten bidrar till minskade 

utsläpp jämfört med 

nollalternativet. Dagvatten-

utredningen visar dock att det 

finns svårigheter klara stadens 

riktvärden på alla parametrar i 

hela området. 

Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker 

och hållbar dricksvatten-

försörjning samt bidra till en 

god livsmiljö för växter och 

djur i sjöar och vattendrag. 

Grundvattnet bidrar till goda 

livsmiljöer för människor, 

djur och växter, samt utgör 

ett säkert och hållbart 

råvatten för enskild 

vattenförsörjning i Göteborg 

2020. 

Planförslaget bedöms inte 

påverka grundvattnets 

kvalitet. 
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God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan 

bebyggd miljö ska utgöra en 

god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god 

regional och global miljö med 

mera. 

Den bebyggda miljön i 

Göteborgs Stad skall bidra 

till en god livsmiljö där 

resurser nyttjas på ett 

hållbart sätt. 

Planförslaget ligger i linje med 

mål och visioner för 

utvecklingen av Göteborg och 

ger goda förutsättningar för 

att bidra till en god livsmiljö 

och hållbart resurs-

utnyttjande. Vidare arbete i 

kommande skeden krävs för 

att potentialen skall 

förverkligas. Miljömål 

avseende buller och luft i 

utomhusmiljö överskrids.  

Ett rikt växt- och djurliv  

Den biologiska mångfalden 

ska bevaras och nyttjas på ett 

hållbart sätt, för nuvarande 

och framtida generationer. 

Arternas livsmiljöer och 

ekosystemen samt deras 

funktioner och processer ska 

värnas 

Göteborg ska ha ett 

attraktivt och varierat 

landskap med en bevarad 

mångfald av djur och 

växter. 

Planområdet har låga 

naturvärden idag. 

Planförslaget ger 

förutsättningar för att i 

kommande skeden förbättra 

parkmiljöer samt anlägga 

gröna tak och växtbäddar som 

en del av dagvatten-

hanteringen vilket gynnar 

målet. 
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7 Samlad bedömning 
I Tabell 7-1 nedan redogörs en samlad konsekvensbedömning av miljöaspekter där 

nollalternativet jämförs med planförslaget. Bedömningen är gjord enligt kapitel 2.2.1 

Bedömningsgrunder och åtgärder är inräknade i bedömningarna. 

Tabell 7-1 Samlad konsekvensbedömning där nollalternativet jämförs mot planförslaget med stöd 
av bedömningsgrunderna.    = stor negativ konsekvens     = måttlig negativ konsekvens     = 
liten negativ konsekvens     = ingen eller positiv konsekvens 

Miljöaspekt Noll-

alternativ 

Plan-

förslag 

Kommentar 

Naturmiljö   Både planförslaget och nollalternativet innebär 

ingrepp i en biotopskyddad allé (behov för 

Västlänken). Planförslaget medger dock en ökad 

andel grönytor jämfört med nollalternativet, dels 

genom förstärkning av Bergslagsbanans park (ej 

inom byggnadsminnet), dels genom att växtlighet 

anläggs generellt i gatunivå, på fasader och på tak, 

vilket bedöms ge positiva konsekvenser jämfört 

med nollalternativet. Nollalternativet innebär en 

minskning av grönytor då delar av allén kommer 

tas bort. Påverkan i nollalternativet bedöms som 

måttlig på grund av att påtagliga naturvärden 

minskar i ett område med i övrigt låga 

naturvärden. 

Markmiljö   Under förutsättning att föreslagna åtgärder 

genomförs bedöms effekterna ge ingen eller positiv 

konsekvens för aspekten då förekomsten av för-

oreningar i mark kommer minska i planförslaget.  

Nollalternativet innebär risk för högre förorenings-

halter i området då saneringsåtgärder inte kommer 

genomföras efter samma åtgärdsmål som i 

planförslaget. 

Geoteknik   Planförslaget bedöms kunna genomföras utan att 

påverka stabilitetsförhållandena i området under 

förutsättning att grundläggning utreds vidare i 

detalj och att åtgärder vidtas i den utsträckning 

som krävs för att säkra samtliga projekt inom 

området. Nollalternativet bedöms inte ge någon 

påverkan på aspekten. 

Vattenmiljö  

 

Föreslagna åtgärder har potential att förbättra 

situationen avseende fördröjning och rening av 

dagvatten jämfört med nollalternativet och bidra 

till minskad transport av föroreningar i recipient. 

Gröna tak på byggnader, kommer ge effektiv 

fördröjning av dagvatten tillsammans med andra 

ekosystemtjänster som är viktiga i området. Att 

införa dagvattenrening kan dock på vissa platser 

inom planområdet vara komplext eftersom det är 

ont om utrymme i mark. Just nu pågår en GFS som 

syftar till att säkerställa lösningar för dagvatten. 

Även skyfallsåtgärder utreds. Den samlade 

bedömningen är att planen kan genomföras med 

liten negativ konsekvens för aspekten med 

motiveringen att föroreningsbelastningen förväntas 

minska jämfört med nollalternativet. Dock klaras 

inte alla riktvärden för dagvatten på de mindre 

föroreningsbelastade gatorna enligt Göteborgs 

stads krav på rening av dagvatten. Skyfallsåtgärd 
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Miljöaspekt Noll-

alternativ 

Plan-

förslag 

Kommentar 

utreds i pågående GFS och kan inte bedömas i det 

här skedet. En ny lösning måste säkerställa 

framkomlighet på prioriterad väg/utryckningsväg. 

Nollalternativet bedöms medföra måttlig negativ 

konsekvens avseende vattenmiljö då orenat 

dagvatten leds till recipient samt att dagens 

översvämningsrisker kvarstår. 

Luftmiljö   Spridningsberäkningarna visar att den effektivaste 

åtgärden för att kunna bebygga aktuellt 

planområde är scenario 4 med tunnelventilation 

och en skärm längs de norra husfasaderna fram till 

Kanaltorget. Scenario 6 har utvärderats som en 

alternativ löning men en inbyggnad av Kanaltorget 

rekommenderas inte ur risksynpunkt eftersom ett 

minsta avstånd om 40 meter erfordras mellan 

hållplats och tunnelmynning. I scenario 6 ses också 

en förskjutning av föroreningarna mot befintliga 

kontorsfasader norr om Götaleden och mot 

detaljplanen för överdäckningen. Detta gör att det 

finns risk att MKN överskrids i angränsande 

planområden. Med hänsyn till dessa faktorer 

bedöms åtgärdsförslaget med tunnelventilation 

vara ett bättre alternativ. Andra åtgärdsförslag är 

inga öppningsbara fönster på fasader vända mot 

Götaleden samt att friskluftsintag och ventilation 

inte får vara lokaliserade på de norra fasaderna. 

Vidtagna åtgärder bedöms kunna ge en godtagbar 

inomhusmiljön. Planförslaget innebär att många 

fler människor kommer vistas i området (tillfälligt 

eller som boende) jämfört med nollalternativet. 

Uppförande av ett ventilationstorn (scenario 4) 

förflyttar luftföroreningarna från marknivå till högre 

höjd där föroreningarna kan spädas ut och spridas 

vilket förbättrar luftmiljön i gatunivå. I en 

sammanvägd bedömning av den förbättrade 

luftkvaliteten med tunnelventilation samt att 

många fler människor kommer vistas i området 

jämfört med nollalternativet bedöms den 

föreslagna planen ge måttlig negativ konsekvens 

med avseende på luft. Nollalternativet möjliggör 

ingen tunnelventilation vilket innebär höga 

föroreningshalter i området. Detta får till följd att 

andra detaljplaner inom Centralenområdet får 

problem att klara MKN för luft samtidigt som 

utvecklingen i dessa områden gör att många fler 

människor kommer vistas här. Alternativet bedöms 

ge stor negativ konsekvens på luftmiljön. 
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Miljöaspekt Noll-

alternativ 

Plan-

förslag 

Kommentar 

Buller   

 

 

 

Resultat av bullerutredningen visar att delar av de 

planerade byggnaderna är lämpliga för bostads-

ändamål där ljudnivån vid fasad är 60 dBA eller 

lägre. För att uppfylla Boverkets riktvärden bör 

lämpliga val av fönster och uteluftdon göra att en 

god ljudmiljö inomhus kan erhållas. Utomhusmiljön 

i området är fortfarande mycket bullerutsatt och 

det finns nästan inga områden med ljudnivåer 

under 60 dBA varför bostäder i området inte 

kommer vara lämpliga för alla målgrupper, tex 

barnfamiljer. Många människor kommer röra sig i 

området, speciellt utmed huvudstråken. Dock 

kommer de mest bullerutsatta områdena, norr om 

de nya kvarteren längs Södra Sjöfarten, inte vara 

avsedda för gående eller cyklande. Förutsatt att 

åtgärder vidtas för att inomhusmiljön inte ska 

överskrida gällande riktlinjer bedöms planförslaget 

ge måttlig negativ konsekvens för aspekten med 

hänsyn till utomhusmiljön. Nollalternativet 

innehåller inga byggnader eller bostäder. Påverkan 

på boende kommer därför inte att uppstå i samma 

omfattning som i planförslaget. Däremot kommer 

inget att skärma buller från E45 och trafiken på 

Hisingsbrons ramper, vilket troligen medför högre 

ljudnivåer i gatunivå i nollalternativet. Antalet 

människor som rör sig i området förväntas inte öka 

i lika stor omfattning som i planförslaget. 

Nollalternativet bedöms således ge liten 

konsekvens för aspekten. 

Vibrationer 
och 
stomljud 

  Det finns risk för vibrationer och stomljud från 

järnväg, spårväg och vägtrafik i området vilket 

innebär att åtgärder behöver vidtas för 

bebyggelsen. Riktlinjer för stomljud och vibrationer 

inomhus har föreslagits. På grund av planens 

komplexitet och närheten till Västlänken kan inte 

negativa konsekvenser helt uteslutas. Förutsatt att 

åtgärder vidtas i samband med grundläggning och 

uppförande av bebyggelse inom planområdet så att 

föreslagna riktvärden för stomljud och vibrationer 

inomhus inte överskrids bedöms aspekten ge liten 

negativ konsekvens för planförslaget jämfört med 

nollalternativet. 

Nollalternativet innehåller inga byggnader eller 

bostäder. Alternativet bedöms inte ge någon 

konsekvens för aspekten eftersom inga 

boendemiljöer påverkas. 

Risk för 
hälsa och 
säkerhet 

 

 

Riskutredningen har identifierat och riskvärderat 

ett 20-tal skadehändelser. De skadehändelser som 

har bedömts kräva åtgärder är de som avser buss 

och spårvagnstrafik genom byggnader samt 

gasreglerstation. Åtgärdsförslag har tagit fram för 

respektive skadehändelse. Om förslagna 

säkerhetshöjande åtgärder tas i beaktande i 

detaljplanen bedöms föreslagen exploatering vara 

möjlig och acceptabel ur ett personriskperspektiv. I 

scenario 6 i luftutredningen föreslås tunneln 

förlängas vid Kanaltorget med vägg och tak fram 
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Miljöaspekt Noll-

alternativ 

Plan-

förslag 

Kommentar 

till hållplatsläget. En sådan förlängning är inte 

möjlig enligt riskanalysen där ett minsta avstånd 

om 40 meter erfordras mellan hållplatser och 

respektive tunnelmynning. Nollalternativet bedöms 

inte ge någon konsekvens då identifierade risker 

inte kommer att vara aktuella i nollalternativet.  

Stadsbild   Planförslaget bedöms ge positiv konsekvens för 

stadsbilden eftersom det skapar goda 

förutsättningar att uppnå de mål och kvaliteter 

som har definierats för områdets utveckling. 

Nollalternativet innebär en förändrad stadsbild 

inom Centralenområdet. Planområdets utformning 

och funktioner kommer vara dåligt anpassade och 

riskerar motverka de stadskvaliteter som skapas 

inom Centralenområdet genom att utgöra barriär 

och sakna sammankoppling med den förtätade 

innerstaden. Nollalternativet bedöms medföra stor 

negativ konsekvens för aspekten. 

Lokalklimat   Simuleringar visar att vindkomforten i området är 

god. Skuggning från planområdets byggnader 

kommer endast påverka närliggande bebyggelse 

vintertid. Förutsättningarna för solljus på vissa av 

innegårdarna är dåliga och i fortsatt arbete med 

planen bör det utvärderas vad för ändamål lokaler 

med liten tillgång till solljus ska ha. Nollalternativet 

saknar bebyggelse. Potentiellt kan avsaknaden av 

byggnader i området påverka vindkomforten i 

angränsande områden negativt. Avsaknaden av 

byggnader gör att solinstrålningen inte ger någon 

skuggning på bebyggelse norr om planområdet. 

Sammantaget bedöms nollalternativet ge ingen 

eller positiv konsekvens för aspekten.   

Kulturmiljö   Planområdet ligger delvis inom riksintresseområde 

för kulturmiljö och innebär ingrepp i fornlämning i 

form av befästningslämningar. Konsekvenser av 

bebyggelse och anläggning av vägar m.m. medför 

bland annat irreversibla skador på fornlämning och 

risk för kumulativa effekter till följd av vibrationer 

under genomförandetiden. Det största ingreppet i 

fornlämningsområdena kommer ske vid byggnation 

av Västlänkens tunnel. Utformningen av 

bebyggelse har anpassats till kulturmiljöns värden 

och påverkan på riksintresse kulturmiljö bedöms 

som liten. Planförslaget bedöms ge måttliga 

konsekvenser för områdets kulturmiljövärden till 

följd av ingrepp i fornlämningsområden. 

Nollalternativet bedöms ge måttlig negativ 

konsekvens för aspekten då Västlänken genomförs 

även i nollalternativet med stora ingrepp i 

fornlämningsområde. 
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Miljöaspekt Noll-

alternativ 

Plan-

förslag 

Kommentar 

Natur-
resurser 

  Detaljplanen medger förtätning av ett mycket 

centralt läge i staden och syftar till att skapa en 

knutpunkt för kollektiva transportlösningar vilket 

ska främja en hållbar livsstil lokalt och regionalt. 

Ekosystemtjänster i form av gröna tak finns 

beslutade i planförslaget. Därutöver finns möjlig-

heter att implementera hållbara energisystem i 

byggnader med goda förutsättningar för solceller. 

Nollalternativet ger låg resurseffektivitet i förhåll-

ande till områdets centrala läge. Möjligheter att 

främja hållbara transporter och ökad kollektivtrafik 

uteblir. 

Befolkning 
och 
människors 
hälsa 

  Syftet med planförslaget är att skapa en attraktiv 

tät och blandad stad i Göteborgs centrala delar. 

Närhet och tillgänglighet gör att fler kan välja en 

hållbar livsstil. Men förtätning innebär också 

komplexa målkonflikter där behov av bostäder skall 

vägas mot exponering för luftföroreningar och 

buller, tillgång till natur och grönområden, liksom 

motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter. 

Åtgärder kommer genomföras för att förbättra 

luftkvaliteten samt minska effekten av buller, 

stomljud och vibrationer inomhus. Området 

kommer kompletteras med grönska. Problem med 

luftföroreningar och buller i utomhusmiljön 

kvarstår dock vilket kan ge negativa hälsoeffekter 

för människor bosatta i området, särskilt för barn. 

Nollalternativet innebär att planområdets 

utformning och funktioner kommer vara dåligt 

anpassade till kringliggande områden vilket 

riskerar motverka de stadskvaliteter som skapas 

inom Centralenområdet utifrån de övergripande 

målen om stråk, platser och bebyggelse. 

Nollalternativet innebär minskad utbyggnad och 

sämre förutsättningar för kollektivtrafiken då 

Västlänkens uppgångar inte kan byggas. 

Nollalternativet medger heller inga luftförbättrande 

åtgärder vilket kommer påverka luftkvaliteten i 

angränsande områden negativt. Sammantaget 

bedöms nollalternativet medföra stor negativ 

konsekvens för aspekten. 
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8 Fortsatt arbete/Uppföljning 
Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innefatta en 

redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 

betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. 

Uppföljning och övervakning av genomförandet av denna plan bör som ett första steg 

vara att kontrollera om de förebyggande åtgärder som föreslagits i MKB:n har 

beaktats i det fortsatta arbetet. Steg två bör ske genom uppföljning av 

bygglovshandläggning samt uppföljning av ställda krav vid exploateringsavtal. 

Syftet med uppföljningen är att se om åtgärderna bidrar till måluppfyllelse på önskvärt 

sätt, att kontrollera att negativ miljöpåverkan inte blir större än avsett, samt att kunna 

upptäcka och åtgärda oförutsedda negativa konsekvenser. Uppföljningen bidrar också 

till kunskapsuppbyggnad och på längre sikt till bättre och effektivare 

miljöbedömningar. 
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