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Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 7 februari 2020 att genomföra samråd för 

detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för yttrande under tiden 19 februari 2020 – 31 

mars 2020.   

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets. 

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på 

Älvrummet, Lindholmspiren 3 - 5. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads 

hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Allvarligaste invändningarna bland inkomna synpunkter gäller framför allt luft, buller 

och vibrationer, grundläggning, risk gällande spårtrafik samt dagvatten/skyfall.  

Efter samråd har ovanstående frågor utretts ytterligare och resultaten av utredningarna 

inarbetats i planhandlingarna. Kontoret bedömer således att framförda synpunkter till 

största del har beaktats.  

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Av fastighetsnämndens yttrande framgår att nämnden har tillstyrkt förslaget till detaljplan 

och godkänt genomförandet av föreslagen exploatering samt gett fastighetskontoret i 

uppdrag att genomföra projektet. 

Utöver detta framför fastighetsnämnden följande:  

Projektgenomförandet är oerhört komplext, vilket ställer stora krav på 

projektsamordning. Det är både tekniskt och tidsmässigt komplicerat. En viktig del i 

tidplanen är att detaljplanen antas och vinner laga kraft i enlighet med planförslaget och 

därmed måste detaljplaneprocessen hanteras skyndsamt. (1)  

Utbyggnaden av de tre kvarter som föreslås norr om boulevarden är i hög grad avhängigt 

en nära samverkan mellan projekten inom planområdet. Det gäller framförallt 

grundläggningen av respektive projekt. Det kan komma att krävas justeringar av 

kvarterens utformning efter samrådsskedet med hänsyn till främst 

grundläggningsförutsättningarna. (2)  

Den kvartersmark som är belägen intill Nordstan har markanvisats till Nordstans 

samfällighetsförening. Fastighetskontoret har för avsikt att markanvisa övrig 

kvartersmark i ett senare skede. (3)  

Eftersom Västlänken ska byggas under mark i stora delar av planområdet kan det av 

tekniska skäl vara motiverat att Trafikverket bygger ut delar av den allmänna platsen. (4)  

Överenskommelse om fastighetsreglering har tecknats mellan Göteborgs Stad och ägaren 

till fastigheten Gullbergsvass 703:61 angående överlåtelse av mark som är planlagd som 

allmän platsmark park i detaljplanen. (5)  

Detaljplanens tidplan är en risk för genomförandet av detaljplanen. För att kunna 

genomföra en stadsutveckling av området i enlighet med planförslaget krävs att planen 

antas och vinner laga kraft innan byggnation av Västlänken påbörjas. (6)  

Projektkalkylen bedöms som osäker och baseras på bedömningar i ett samrådsskede och 

är beroende av att detaljplanen antas och vinner laga kraft i enlighet med planförslaget. 

(7)  

Avtal kommer att upprättas mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och Nordstan samt 

mellan Trafikverket och Nordstan. (8)  

Kommentar: 

1. Projektsamordning pågår och detaljplanen hanteras med avsikten att undvika 

förseningar.    
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2. Projektsamordning pågår. Förutsättningar för grundläggning har förtydligats i 

planbeskrivningen och plankartan har kompletterats med en upplysning om 

grundläggning. Plankartan har också kompletterats med bestämmelser om stomljud och 

vibrationer, vilket indirekt rör grundläggningen. Grundläggning inom planområdet avses 

utredas vidare i samband med genomförande av planförslaget.  

Efter samråd av detaljplanen har kvarter A (det västra kvarteret) justerats med hänsyn 

till användning och volym.  

3. Planbeskrivningen kompletteras med aktuell information om markanvisningar.   

4. Kostnader knutna till genomförandet av aktuell detaljplan, och fördelningen av dessa, 

kommer att utredas vidare i fortsatta planerings- och genomförandeskeden. 

5. Planbeskrivningen kompletteras med aktuell information om fastighetsreglering.   

6. Tidplanen är avhängig av den formella planprocessen och de utredningar som krävs 

för att säkerställa planens genomförande. Stadsbyggnadskontoret arbetar för att 

detaljplanen ska antas innan Trafikverket påbörjar byggnation av västra delen av station 

Centralen och dess uppgångar. 

7. Se svar under punkt 4.  

8. Information om vilka avtal som avses upprättas finns i planbeskrivningen.   

2. Göteborg Energi 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB) poängterar i sitt yttrande att för att kunna flytta 

befintliga ledningar innan utbyggnad av planområdet påbörjas och till rätt läge är det 

viktigt med samordning mellan projekten Hisingsbron, Västlänken, sänkning av E45 samt 

aktuell detaljplan. (1)  

GENAB framför också att det behöver byggas ett nytt ledningsnät och nya 

transformatorstationer inom planområdet eller strax utanför för att tillmötesgå elbehovet 

för föreslagen exploatering. För att med säkerhet kunna bedöma hur stor den 

tillkommande belastningen är till elnätet behövs mer detaljerade uppgifter om 

bostädernas uppvärmningsform. GENAB vill delta i ett tidigt skede av planeringen för 

utplacering av nätstationer och ledningsstråk. (2)  

Av GENABs yttrande framgår att respektive byggherre förutsätts, såvitt inget annat 

särskilt avtalats med Göteborg Energi Nät AB, initiera och bekosta eventuella 

erforderliga flyttar av befintliga nätstationer och elledningar. Vidare förutsätts att, såvitt 

inget annat särskilt avtalats med Göteborg Energi Nät AB, ledningsrätt erhålls för 

bolagets nätstationer och ledningar med tillbehör inom planområdet. För befintliga och 

nya elanläggningar inom kvartersmark skall ledningsrätt upplåtas.  

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar 

Göteborg Energi har driftsatta fjärrvärme- och fjärrkylaledningar inom planområdet som 

behöver flyttas på grund av Trafikverkets byggnation av Västlänken. Nya lägen för dessa 
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behöver presenteras för Göteborg Energi vilka önskas planstöd för i aktuell plankarta. 

Ledningsrätt kommer att sökas för dessa vid förrättning. (3)  

Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) 

I östra delen av planområdet ser befintliga gasledningar ut att hamna i kvartersmark. 

Dessa ledningar måste hanteras i planen. De ansluter till regulatorstation vid Regionens 

hus. (4)  

Kommentar: 

1. Projektsamordning avseende ledningsdragning pågår. 

2. Inför granskning av detaljplanen har planförslaget reviderats genom att en byggrätt 

för transformatorstation införts. Dessutom finns det möjlighet att uppföra 

transformatorstationer inom allmän plats med användningsbestämmelse gata eller bro. 

Tillkommande belastning på elnätet samt omläggning av befintliga ledningsstråk och 

planering av nya ledningsstråk utreds i den genomförandestudie som görs för aktuellt 

planförslag. 

3. Omläggning av befintliga ledningsstråk och planering av nya ledningsstråk utreds i 

den genomförandestudie som görs för aktuellt planförslag. Trafikverket ansvarar för flytt 

av befintliga ledningar inom aktuellt planområde. 

4. Planförslaget medger en teknisk anläggning för gasstation i den park som tillhör 

Bergslagsbanans stationshus och möjlighet till ledningsanslutning finns inom allmän 

platsmark. För föreslagen bebyggelse norr om den framtida boulevarden planeras inga 

gasledningar. 

Övriga frågor som berörs i yttrandet avses hanteras i senare planerings- och 

genomförandeskede.  

3.  Göteborgs Hamn 

E45 utgör tillfartsvägen till riksintresset Göteborgs hamn, delarna Masthuggskajen och 

Majnabbe, och ingår därför också i riksintresset Göteborgs hamn. Med tanke på den 

exploatering som kommer att ske i området runt centralstationen samt inom 

Gullbergsstrands- och Gullbergsvassområdena anser Göteborgs Hamn AB (GHAB) att en 

samlad bedömning av påverkan på riksintresset kommunikation (E45) behöver beskrivas. 

GHAB saknar en sådan beskrivning i planhandlingarna. (1)  

Kommentar: 

1. Inför granskning av detaljplanen har planbeskrivningen kompletterats med en mer 

utförlig redogörelse för påverkan på riksintresset Göteborgs hamn/riksintresset 

kommunikation.  

4.   Göteborgs Stads Parkering AB 

Av yttrandet från Göteborgs Stads Parkering AB framgår att då förutsättningar och volym 

för parkering endast berörs översiktligt har bolaget inga synpunkter över planförslaget i 

detta skede. Bolaget föreslår dock en sammantagen hantering av parkerings- och 
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mobilitetsfrågan för flertalet av pågående detaljplaner i Centralen-området för att 

möjliggöra mark- och kostnadseffektiva lösningar. (1)  

Kommentar: 

1. Frågan om parkering har hanterats i det stadsutvecklingsprogram som tagits fram för 

hela Centralenområdet. Utöver den parkering som föreslås i detta, som sedan möjliggörs 

i de olika detaljplanerna för området, nämns att ett eller två mobilitetshus bör uppföras i 

gränsen mellan Centralenområdet och Gullbergsvass. 

5. Kretslopp och vatten 

Kretslopp och vatten ser följande behov av ändringar i planhandlingarna: 

• Texten under avfallsrubriken i planbeskrivningen behöver utvecklas. Det behöver 

beskrivas vad för avfallshantering som är möjlig samt hur angöring av sopbilar 

kan ske.   

• Hur skyfall ska hanteras ska framgå i planhandlingarna.  

• Det behöver framgå på plankarta att för att anslutning med självfall ska tillåtas 

ska färdigt golv vara minst 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt, med 

hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem. (1)  

Utöver ovanstående ändringar anses följande information viktig att beakta i fortsatt 

planarbete: 

Kretslopp och vatten ser i nuvarande planförslag inte hur det ska gå att ordna med 

avfallshantering för samtliga byggrätter inom planområdet. Det behöver göras en 

avfallsutredning för att säkerställa att det kommer gå att ordna en fungerande 

avfallshantering inom planområdet. (2)  

För att detaljplanen ska vara genomförbar måste ett helhetsgrepp tas för att planera flytt 

och utbyggnad av allmänna VA-ledningar och övrig infrastruktur inom och utanför 

planområdet. (3)  

Behov av gemensamhetsanläggningar för avlopp behöver utredas för planområdet. (4)  

Omfattning och kostnad av allmän VA-ledningsutbyggnad och flytt av allmänna VA-

ledningar inom och utanför planområdet behöver utredas i till detaljplanen hörande 

Genomförandestudie (GFS). (5)  

Allt dagvatten ska passera fördröjningsanläggning innan anslutning till allmänt nät. I de 

fall detaljplanen medger bebyggelse ut till fastighetsgräns ska dagvatten ledas in på 

innergård för fördröjning. (6)    

Hur dagvatten ska fördröjas och renas inom allmän platsmark behöver utredas i 

detaljplanens GFS. (7)  

Inom ramarna för detaljplanens GFS ska hantering av skyfall utredas utifrån 

översiktsplanens riktlinjer och hur skyfall ska hanteras ska framgå i planhandlingarna. (8)  

I älvnära områden gäller följande lägsta planeringsnivåer för färdigt golv och öppningar i 

byggnader: Område B, Centrum, lägsta nivå FG +2,8 m. (9)  
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Kommentar: 

1. Inför granskning av detaljplanen har planbeskrivningen kompletterats med ytterligare 

information om avfallshantering. 

Planhandlingarna har kompletterats med ytterligare information om hur skyfall avses 

hanteras inom planområdet. 

Inför granskning har både plankartan och planbeskrivningen kompletterats med en 

upplysning om att färdigt golv ska ligga minst 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt 

för att anslutning med självfall ska tillåtas. 

2. Planförslaget möjliggör att avfallsfordon kan angöra ny bebyggelse från Södra 

Sjöfarten och från de platser under broramperna där det finns möjlighet att stanna. 

Angöringen kommer att utredas ytterligare i den genomförandestudie som görs för 

aktuellt planförslag och vidare i samband med projektering av ny bebyggelse. 

3. Projektsamordning pågår avseende utbyggnad av allmänna VA-ledningar och övrig 

infrastruktur inom och utanför planområdet. 

4. Omläggning av befintliga ledningsstråk och planering av nya ledningsstråk utreds i 

den genomförandestudie som görs för aktuellt planförslag. I samband med detta utreds 

även eventuella behov av gemensamhetsanläggningar. Trafikverket ansvarar för flytt av 

befintliga ledningar.  

5. Se svar under punkt 4.  

6. Inför granskning av detaljplanen har planbeskrivningen kompletterats med information 

om dagvatten i enlighet med Kretslopp och vattens yttrande. 

7. Hur dagvatten ska fördröjas och renas inom allmän platsmark utreds i den 

genomförandestudie som görs för aktuellt planförslag.  

8. Inför granskning av detaljplanen har planbeskrivningen kompletterats med ytterligare 

information om hantering av skyfall. Frågan kommer att utredas vidare i den 

genomförandestudie som görs för aktuellt planförslag. 

9. Inför granskning av detaljplanen har planförslaget reviderats genom att en 

bestämmelse om höjd på färdigt golv införts.  

6. Kulturnämnden 

Kulturnämnden ställer sig positivt till detaljplanen men anser att den föreslagna 

bebyggelsen inte är anpassad till riksintresset för kulturmiljövården för Göteborgs 

historiska stadskärna avseende höjder och gestaltning. I planbeskrivningen anges att 

planförslaget inte bedöms inverka negativt på riksintresse för kulturmiljövården. 

Kulturförvaltningen delar inte detta ställningstagande, utan menar att den föreslagna 

bebyggelsen inte är anpassad till riksintresset avseende höjder och gestaltning och att 

upplevelsen av den historiska stadskärnan påverkas genom att den förminskas och blir 

otydlig. De västliga delarna av den föreslagna bebyggelsen bedöms som mest 

problematiska, då de också bildar en barriär där man förlorar en möjlig visuell kontakt 

med älven från sydöst med Nils Ericssonplatsen och Centralstationen. (1)   
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Kulturnämnden framhåller också att ytterligare ett uttryck för riksintresset är 

fästningsstaden, som är starkt närvarande under mark i den del av staden som aktuellt 

planförslag berör. Den är även skyddad som fornlämning. I samband med omvandling av 

Centralenområdet finns stora möjligheter att förtydliga berättelsen om fästningsstaden 

Göteborg. Kulturförvaltningen saknar dessvärre en sådan ambition i planförslaget. 

Kulturnämnden ser framförallt Nordstans föreslagna utbyggnad mot öster som olycklig, 

då den försvagar den bevarade linje som östfasaden utgör idag. Linjen överensstämmer 

med Bastion Gustavus Primus östra sida, som tillsammans med trädraden utmed Nils 

Ericsonsgatan avgränsar vallgraven och utgör de enda nycklarna för att avläsa 

befästningen inom planområdet idag. (2) 

Kulturnämnden ser positivt på att ett område som idag till stor del domineras av 

storskaliga trafiklösningar och har karaktären av baksida, blir en mer levande del av 

staden och bättre anpassad till gångtrafikanter, cykelresenärer och kollektivtrafik. 

Förvaltningen ställer sig dock frågande till detaljplanens sätt att hantera ytor för 

rekreation och lek och anser att förslaget på ett bättre sätt bör tillgodose de sociala 

behoven inom befintligt planområde. (3)  

Kommentar: 

1. Bebyggelse planeras i tre kvarter norr om den framtida 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. På så 

sätt möter den planerade bebyggelsen inom planområdet den planerade bebyggelsen 

nordost om planområdet och den öppna platsen sydväst om planområdet. Planerad 

bebyggelse inom planområdet är också utformad vad gäller placering och volym med 

hänsyn till befintlig bebyggelsen i Nordstan och centrala Göteborg, förhållandena vad 

gäller luftkvalitet och buller samt markens bärighet ovan Västlänkens tunnel.  

Det västra kvarterens bebyggelse är dessutom anpassad till Nordstans garage samt 

kommande påbyggnad med bostäder. Dessa kvarter bedöms inte ha en negativ inverkan 

på stadsbilden i ett större perspektiv då hög bebyggelse finns även i kringliggande 

planområden.  

Påverkan på stadsbilden 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 det får då en mer underordnad roll.  

2. Vid framtagande av aktuellt planförslag har hänsyn tagits till en rad olika intressen, 

lagar/regler och riktlinjer. Detta gör att Stadsbyggnadskontoret vidhåller att föreslagen 

utbyggnad öster om Nordstan ska ingå i planförslaget. Dock är ambitionen att bevara så 

mycket som möjligt av den trädrad som kulturnämnden nämner som en viktig nyckel för 

att kunna avläsa fästningsstaden. För att minska de negativa effekterna på 

fästningsstaden har planförslaget också, inför granskning, kompletterats med följande 

upplysningar på plankartan:  

• Tillstånd till ingrepp i fornlämning krävs. Vid påträffande av fornlämningar ska 

Länsstyrelsen kontaktas. 
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• Vid byggnation av järnvägsstations mellanplan ska hänsyn tas till underjordisk 

befästning Gustavus Primus och kompensationsåtgärder appliceras i mellanplan 

samt markplan. 

3. Vid planering av Centralenområdet är inriktningen att det ska medges bostäder i 

samtliga detaljplaner. Dock är det inte möjligt att inom varje delområde uppfylla behovet 

av ytor för lek och rekreation, service, etc. Det behov av ytor för lek och rekreation som 

aktuellt planförslag genererar avses delvis uppfyllas med hjälp av kringliggande 

områden.   

7.   Lokalförvaltningen 

Lokalförvaltningen har inga synpunkter på rubricerade detaljplaneförslag. 

Kommentar: 

Lokalförvaltningens samrådsyttrande är noterat. Yttrandet föranleder ingen revidering 

av planförslaget. 

8. Miljö- och klimatnämnden 

Av miljö- och klimatnämndens yttrande framgår att nämnden inte anser sig kunna kan ta 

ställning till planens lämplighet avseende luftkvalitet och förorenad mark, då aktuella 

planhandlingar inte innehåller tillräckligt underlag för att möjliggöra en bedömning. I 

övrigt tillstyrker miljö- och klimatnämnden fortsatt planarbete under förutsättning att 

följande synpunkter beaktas:  

Luftkvalitet 

Planen medger en byggrätt för ett ventilationstorn inom planområdet, men denna 

planbestämmelse säkerställer inte att ventilationstornet uppförs. Dessutom skulle denna 

åtgärd enbart säkra att MKN för kvävedioxid (NO2) klaras, men inte att MKN för 

partiklar i luft mindre än 10 mikrometer (PM10) klaras inom planområdet. Till 

granskning behöver luftfrågan vara färdigutredd och planhandlingarna tydligt visa hur 

planen avser att säkerställa att MKN för luft klaras inom planområdet. (1)  

Ljudmiljö 

Inom ramen för fortsatt utredning av bullersituationen behöver planen säkerställa att 

buller från ventilationstornet samt annat verksamhetsbuller uppfyller Boverkets 

riktvärden. (2)  

Markmiljö 

Kompletterande miljötekniska undersökningar av klorerade kolväten och andra 

föroreningar från de närbelägna före detta verkstads- och ytbehandlingsindustrierna 

behöver utföras. Eventuella markföroreningar från denna verksamhet kan utgöra ett 

hinder för genomförandet av planen. (3)  

Naturmiljö 

Planområdet bör innehålla en ökad andel parkmark för att kunna säkra ett ökat grönt 

inslag i miljön och plats för aktivitet, lek och rekreation. (4)  
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Vad gäller befintlig trädallé utmed Nils Ericsonsgatan ska förstahandsalternativet vara att 

anpassa planförslaget för Nordstans utbyggnad så att trädallén inte påverkas negativt. I 

andra hand ska planarbetet anpassas så att träden kan bevaras på plats och då behöver 

planen tydligt redogöra för de skyddsåtgärder som krävs för att träden inte ska påverkas 

negativt. Om det inte går bör flytt av träd som riskerar att skadas vara huvudinriktningen. 

(5)  

Dagvatten 

Det finns kvarstående oklarheter kring hur dagvattenhanteringen ska genomföras för 

detaljplanen. Det är oklart om stadens reningskrav för dagvatten klaras med de lösningar 

som anges i planbeskrivningen. Miljöförvaltningen anser att det behövs ytterligare 

underlag som styrker att stadens krav på rening av dagvatten uppfylls med de 

dagvattenlösningar som beskrivs i planbeskrivningen. (6)  

Miljömål  

Miljöförvaltningen anser att den beskrivning som gjorts kring påverkan på de lokala 

miljökvalitetsmålen i aktuell planhandling är för enkel och dessutom kategorisk. Det är 

viktigt att belysa de målkonflikter som kan finnas och tydligt beskriva vilka avvägningar 

som gjorts kring detta. (7)  

Kommentar: 

1. Frågor om luftkvalitet och förorenad mark har utretts vidare efter samråd av 

detaljplanen. Resultatet av detta redovisas bland annat i den miljökonsekvensbeskrivning 

som tagits fram och i planbeskrivningen. 

Inför granskning av detaljplanen har planbeskrivningen kompletterats med en mer 

utförlig beskrivning av hur luftkvaliteten avses hanteras. Plankartan har kompletterats 

med följande bestämmelser, vilka syftar till att säkerställa en acceptabel luftkvalitet där 

människor vistas:  

• Friskluftsintag placeras på tak eller fasad minst 15 meter över marknivå.  

• I den bebyggelse som ligger norr om den framtida boulevarden får entréer inte 

anordnas mot norr och fasader mot norr ska vara tätslutande utan friluftsintag 

och ventilation. 

Plankartan möjliggör också övriga åtgärder som bedömts nödvändiga för att klara en 

acceptabel luftkvalitet. Dessa redovisas i planbeskrivningen.   

2. Bullerdämpande åtgärder för ventilationstornet kan bli aktuella för att möjliggöra 

bostäder i närheten. Inför granskning av detaljplanen har planbeskrivningen 

kompletterats med denna information. 

3. Efter samråd av detaljplanen har ytterligare miljötekniska undersökningar gjorts av 

bland annat klorerade kolväten. Inför granskning av detaljplanen har planbeskrivningen 

kompletterats med information om dessa.  

4. Centralenområdet i stort avses bli ett område med gröna inslag och nära kontakt med 

vattnet. Omfattningen av gröna inslag kommer dock att variera mellan delområdena 
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beroende på vilka övriga funktioner som varje delområde rymmer. I de fall behovet av 

ytor för aktivitet, lek och rekreation inte uppfylls inom aktuellt planområde avses behovet 

uppfyllas i kringliggande områden. 

Planförslaget har reviderats genom att bestämmelsen ”träd1” införts, vilken innebär att 

träden ska bevaras och vid markarbeten skyddas. Träden får bara fällas om de är sjuka 

eller utgör en säkerhetsrisk. Bestämmelsen gäller träden öster om Nordstan och träden i 

vid Bergslagsbanans station. Plankartan kompletteras även med upplysningen att fällning 

av biotopskyddade träd är dispenspliktigt.  

6. Efter samråd av detaljplanen har frågan om dagvatten utretts ytterligare. Resultatet 

har inarbetats i planhandlingarna och möjligheten att rena dagvattnet har förtydligats.    

7. Efter samråd av detaljplanen har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. I denna 

redogörs bland annat för planförslagets påverkan på de lokala miljömålen. Inför 

granskning av detaljplanen har informationen inarbetats i planhandlingarna.   

9. Park– och naturnämnden 

Park- och naturnämnden framför att de ekonomiska konsekvenserna av planförslaget inte 

kan preciseras närmare i detta skede eftersom gestaltning och andra frågor kopplade till 

genomförande av de offentliga rummen ännu inte är utredda. De ekonomiska 

konsekvenserna behöver beaktas och utredas vidare i den fortsatta beredningen av 

ärendet. (1)  

Med utgångspunkt i gällande styrdokument listar park- och naturnämnden i sitt yttrande 

följande synpunkter:   

• Detaljplanen behöver ta hänsyn till Göteborgs Stads trädpolicy där huvudmålet är 

att ”Ta till vara och utveckla ekologiska, kulturhistoriska, sociala och 

ekonomiska värden hos stadens träd och trädmiljöer".  

• Befintliga träd inom aktuellt planområde bidrar med ekologiska och 

upplevelsemässiga värden för området och det är av stor vikt att träden bevaras. 

Den föreslagna planbestämmelsen träd1: ”Träden som berörs av markarbeten ska 

flyttas eller ersättas” inte är tillräcklig för att säkerställa detta.  

• Planhandlingen anger att två av träden utmed Nordstans östra fasad kommer att 

behöva tas ner i och med detaljplanens genomförande. Sannolikt krävs då dispens 

från det generella biotopskyddet.  

• Det måste utredas vidare hur många träd inom aktuellt planområde som är 

möjliga att bevara. (2)  

• Förvaltningen ser positivt på att detaljplanen tillskapar parkmark inom området. 

Den föreslagna ytan för park är dock mycket liten och därför är det problematiskt 

att detaljplanen medger byggnation av en teknisk byggnad mitt i parkytan. Om 

byggnaden istället placeras utanför eller i ytterkanten av parkmarken möjliggörs 

för en sammanhängande parkyta som möjliggör för fler vistelsekvaliteter i 



 

 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  11 (40) 

   

   

parken. I det fortsatta arbetet med detaljplanen behöver därför läget för den 

tekniska byggnaden utredas vidare och byggrätten behöver om möjligt flyttas. (3)  

Vidare framför park- och naturnämnden i sitt yttrande följande synpunkter med 

utgångspunkt i genomförbarhet/byggbarhet:   

• Det är viktigt att detaljplanen skapar förutsättning för trädplantering. 

Förvaltningen bedömer att förslaget om att plantera ett stort antal träd utmed 

Kanaltorgsgatan i planteringslådor ovan mark inte är en vare sig hållbar eller 

godtagbar lösning. I fortsatt arbete med detaljplanen behöver förutsättningarna 

för trädplantering utmed Kanaltorgsgatan studeras i detalj med målet att hitta en 

lösning som möjliggör för trädplantering i växtbäddar under mark. (4)   

• Föreslagen park inom allmän plats är belägen i direkt anslutning till en parkmiljö 

på kvartersmark. För att förvaltningen av ytan ska fungera i praktiken behöver 

den föreslagna allmänna parkmarken och parkmiljön på kvartersmark utvecklas 

och förvaltas som en helhet. Detta är särskilt angeläget med anledning av att 

parkmiljön på kvartersmark är kulturminnesskyddad. I fortsatt arbete med 

detaljplanen behöver det tydliggöras hur den föreslagna parkmarken ska förvaltas 

i förhållande till anslutande park på kvartersmark. (5)      

Kommentar: 

1. Gestaltning av de offentliga rummen och kostnader kopplade till dessa utreds i den 

genomförandestudie som görs för aktuellt planförslag.  

2. Inför granskning av detaljplanen har plankartan reviderats genom att bestämmelsen 

”träd1” införts, vilken innebär att träden ska bevaras och vid markarbeten skyddas. 

Träden får bara fällas om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk. Bestämmelsen gäller 

träden öster om Nordstan och träden i vid Bergslagsbanans station. Plankartan 

kompletteras även med upplysningen att fällning av biotopskyddade träd är 

dispenspliktigt.  

Hur många träd som kan bevaras kommer att utredas närmare i samband med 

projektering av Västlänkens tunnel och lasttunneln till Nordstans källare.  

3. Föreslagen placering av den tekniska byggnaden i parken vid Bergslagsbanans 

stationshus utgår från de skyddsföreskrifter som finns för gasreglerstation. Dessa 

handlar bland annat om avstånd till bebyggelse och gata. Stadsbyggnadskontoret 

vidhåller att föreslagen placering är den mest lämpliga.  

4. Möjligheten till andra lösningar än trädplantering i planteringslådor utreds i den 

genomförandestudie som görs för aktuellt planförslag. Ett alternativ kan eventuellt vara 

att istället skapa upphöjda markytor för plantering av nya träd. 

5. Utveckling och förvaltning av parkmark inom allmän plats och parkmark inom 

kvartersmark kan regleras i avtal, i syfte att utveckla och förvalta parken som en helhet. 

10. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Räddningstjänsten bedömer att följande ska beaktas i detaljplanen: 
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Vägnät ska utformas för att ge möjlighet för räddningstjänstens fordon att kunna ställas 

upp på så vis att avståndet mellan fordon och byggnaders angreppspunkter inte 

överskrider 50 meter. (1)  

I anslutning till angreppspunkt för Västlänkens västra uppgång (norra entrén) ska 

möjlighet ges för en uppställningsplats om minst 500 m2
 för räddningsfordon. Inom 20 

meter från angreppspunkt ska möjliggöras placering av de två närmaste fordonsplatserna 

vid insats. (2)  

Tillgången till brandposter generellt i området (med undantag för Västlänken) måste 

tillgodoses så att brandposter finns inom 75 meter från möjliga uppställningsplatser för 

räddningstjänstens fordon vid insats i byggnaderna. Brandposter ska utföras i enlighet 

med VAV P83 områdestyp A2, 20 l/s. I anslutning till angreppspunkt till Västlänkens 

norra entré ska brandpost finnas som medger uttag om totalt 2500 l/min. Brandpost ska 

placeras så att avstånd mellan räddningsfordon och brandpost inte överstiger 20 meter. 

Brandpost ska placeras så att slang inte behöver dras över trafikerad väg. (3)  

Följande risker finns inom eller i närheten av planområdet:  

• Brand/urspårning inom Västlänken station Centralen 

• Hantering farligt gods inom Kruthusgatans terminal 

• Påkörning/urspårning av tåg inom centralstationens bangård 

• Sabotage/antagonism (4) 

Följs riktlinjer i TTÖP Skyfall bedömer Räddningstjänsten Storgöteborg framkomlighet 

vid översvämning är hanterad. (5)  

Kommentar: 

1. Vägnätet inom aktuellt planområde möjliggör framkomlighet för räddningstjänsten. 

Avstånd mellan uppställningsplats och till byggnadernas angreppspunkter avses utredas 

vidare i samband med genomförande av planförslaget.  

2. Planförslaget möjliggör en uppställningsplats om minst 500 m2 vid Västlänkens norra 

entré. Detsamma gäller utrymme för fordonsplatser inom 20 meter från angreppspunkt. 

Utformning avses studeras närmare i samband med genomförande av planförslaget, i 

dialog med räddningstjänsten. 

3. Inför granskning av detaljplanen har planbeskrivningen kompletterats med information 

om brandposter, i enlighet med räddningstjänstens yttrande.  

4. Inför granskning av detaljplanen har planhandlingarna kompletterats med ytterligare 

information om risker inom eller i närheten av planområdet, i enlighet med 

räddningstjänstens yttrande.  

5. Utvecklingen inom aktuellt planområde avses följa riktlinjerna i TTÖP Skyfall. Inför 

granskning av detaljplanen har planhandlingarna förtydligats avseende detta. 

Övriga frågor som berörs i räddningstjänstens yttrande avses hanteras vidare i samband 

med genomförande av planförslaget.   
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11. Stadsdelsnämnd Centrum 

Stadsdelsnämnd Centrum avstår från att ta ställning till detaljplaneförslaget med 

hänvisning till att tillräckliga underlag för att bedöma planförslaget saknas. Av nämndens 

yttrande framgår att nämnden gör bedömningen att planen sannolikt kommer att höja 

vistelsekvaliteterna avsevärt jämfört med platsen idag. Däremot, menar nämnden, saknas 

en mer utförlig hantering och beskrivning av den nya boendemiljö som tillskapas. Detta 

försvårar en bedömning av planförslaget där särskilt viktiga frågor som ytterligare 

behöver belysas handlar om behovet av ökad samhällsservice, liksom frågor kopplat till 

luft och buller. (1)  

Vidare framför nämnden följande synpunkter:  

Boendemiljö  

Bostäder behöver uppföras i planområdet på ett sätt som inte utgör risk för människors 

hälsa. I området framstår både buller- och luftmiljön som problematisk och behöver 

utredas vidare. I underlagen saknas även en solstudie, vilket försvårar bedömningen om 

vilka kvaliteter som kan tillskapas för boende på gårdar och terrasser. (2)  

För att möjliggöra för ett fungerande vardagsliv behövs tillgång till kommunal service, 

ytor för lek, uppehåll i vilsamma miljöer och tillgång till friytor och rekreation. Hur dessa 

tillkommande behov ska säkerställas framgår inte i planförslaget. (3)  

De brister och behov som uppstår i och med planen måste tillkomma i omkringliggande 

områden. Det innebär exempelvis att nödvändig kommunal service såsom förskola och 

skola samt kvalitativa fri- och grönytor måste etableras i närheten av planområdet. 

Viktiga platser blir då Kanaltorget och Packhusplatsen där planering nu sker. Detta för att 

erbjuda en god livsmiljö för boende i Göteborgs city. 

Sociala konsekvensanalyser (SKA) och barnkonsekvensanalyser (BKA) 

I sammanställningen av den SKA och BKA som har genomförts inom ramen för 

detaljplanen behöver boendeperspektivet belysas på ett tydligare vis. (4)  

För att realisera de åtgärder som har identifierats i analyserna för SKA och BKA behöver 

dessa konkretiseras och ansvar fördelas mellan berörda parter för att säkerställa att det 

som framkommit i inventeringsskedet och identifierats som möjliga åtgärder också 

genomförs. Då rekommendationer i analysen är generellt beskrivna blir dessa svåra att 

applicera i genomförandeskedet utan en vidare konkretisering tillsammans med en 

ansvarsfördelning. (5)  

I det vidare arbetet behöver tillgängligheten säkras då miljöer med lutande ramper kan 

vara problematiska för vissa grupper. (6)  

Trafiksituation 

Trafiken riskerar att utgöra fysiska barriärer i området, att konflikter uppstår mellan olika 

trafikslag samt bidra till buller- och luftproblematik. 
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För att inte skapa osäkra och otrygga trafikmiljöer behöver dessa utformas på tydligt vis 

med god orienterbarhet. (7)  

Barnperspektiv 

Planförslaget kan inte sägas uppfylla barns behov av vistelseytor eller service. Barn har 

svårt att på egen hand ta sig till lek- och friytor som ligger en bit bort från bostaden, 

särskilt om det innebär att barnen behöver passera trafikbarriärer. På så sätt är mindre 

barn beroende av att dessa funktioner finns i direkt anslutning till bostaden för att uppnå 

en god boendemiljö. Således bör planförslaget ses över ur ett barnperspektiv. Att åtgärda 

och kompensera för bristerna som uppstår i och med planförslaget bör prioriteras och 

säkerställas i och med att barnkonventionen nu gäller som svensk lag. (8)   

Trygghet 

Miljöerna under mark, exempelvis miljöerna under ramper, behöver ses över utifrån ett 

trygghetsperspektiv. Det är viktigt att de kan kännas trygga och självklara att använda 

under dygnets alla timmar. Dessa miljöer behöver vidare analyseras och utredas för att få 

bättre insikt i hur trygghet säkerställs. (9)  

Nämnden ser fördelar i att ett helhetsgrepp tas kring trygghetsaspekterna i 

Centralenområdet. Centralenområdet är ett område som präglas av otrygghetsproblematik 

varför insatser för att förbättra förhållandena i framtidens Centralenområde behöver 

identifieras och införlivas i pågående planering. (10)  

Kommentar: 

1. Efter samråd av detaljplanen har frågor om luft och buller utretts vidare och resultatet 

har inarbetats i planhandlingarna. Planhandlingarna har också, inför granskning av 

detaljplanen, kompletterats med ytterligare beskrivning av boendemiljön inom 

planområdet. 

2. Inför granskning av detaljplanen har planhandlingarna kompletterats med en sol-

/skuggstudie. 

3. Inför granskning av detaljplanen har planbeskrivningen kompletterats med information 

om hur planförslaget är tänkt att möjliggöra för ett fungerande vardagsliv. 

4. Stadsbyggnadskontoret fasthåller att föreslagen utveckling av planområdet möjliggör 

en god boendemiljö. Boendeperspektivet avses förtydligas i SKA och BKA inför 

antagande av detaljplanen.   

5. De rekommendationer som ges i SKA och BKA avses konkretiseras i det 

genomförandeavtal som kommer att upprättas med anledning av aktuellt planförslag. 

Detsamma gäller lämplig ansvarsfördelning. 

6. Planförslaget bedöms möjliggöra tillgängliga offentliga miljöer. Exakt utformning 

avses studeras närmare i samband med genomförande av planförslaget. 

7. Planförslaget har tagits fram med ambitionen att skapa trivsamma miljöer där 

fotgängare och cyklister är prioriterade. Vid genomförande av planförslaget är det viktigt 
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att de offentliga rummen utformas med samma ambition. Planbeskrivningen har 

kompletterats med information om detta.  

8. Gång- och cykelvägar, inklusive säkra korsningspunkter, kommer att utredas närmare 

i den genomförandestudie som görs för aktuell detaljplan. Hänsyn tas då också till barns 

behov och möjligheter till rörelse. 

9. Trygga och trivsamma miljöer har varit en av utgångspunkterna vid framtagande av 

planförslaget. Exempelvis eftersträvas aktiva bottenvåningar och få nivåskillnader i 

marken. Där detta inte varit möjligt att uppnå är det viktigt att de offentliga rummen och 

intilliggande byggnader och ramper utformas på ett sätt som främjar trygghet. Frågan 

avses hanteras vidare i samband med genomförande av detaljplanen. Detta har 

förtydligats i planbeskrivningen.  

10. Stadsbyggnadskontoret är positiv till att ett helhetsgrepp tas kring trygghetsfrågorna i 

Centralenområdet.  

12.  Trafiknämnden 

Av trafiknämndens yttrande framgår att nämnden har tillstyrkt planförslaget. Av yttrandet 

framgår också att trafiknämnden vid beslutstillfället biföll ett tilläggsyrkande. I 

tilläggsyrkandet framförs att cykelstråk bör utformas så att de passerar planområdet på ett 

så direkt sätt som möjligt och att framkomligheten för cyklister prioriteras vid korsningar 

med annan trafik. (1)  

Trafiknämnden poängterar i sitt yttrande även att genomförandet av detaljplanen är 

oerhört tekniskt och tidsmässigt komplext vilket gör att det krävs samordning mellan 

Västlänken, Hisingsbron och exploateringsprojekten. (2)  

Trafiknämnden påpekar också att följande aspekter behöver beaktas i det fortsatta 

planarbetet:  

Ventilationsanläggning under hållplats vid Kanaltorget 

Förberedelser för ett eventuellt ventilationsutrymme under hållplatsen vid Kanaltorget, 

för Götatunnelns funktion, behöver i nuläget inte göras. Ett sådant ventilationsutrymme 

kommer ändå att vara möjligt att anordna i ett senare skede.  

Ventilationsutrymme med fläktplacering för Västlänkens station 

Västlänkens station Centralen behöver fläktar som placeras under Hisingsbrons 

södergående ramp. Fläktplaceringen planeras döljas av en fasad som skyddar mot intrång 

när byggnaden ska uppföras. Denna fasaddel måste kunna monteras ned vid drift och 

underhåll av brorampen. Bron kommer behöva underhåll i form av blästring och målning. 

Innan bebyggelsen uppförs behöver planerad ventilationsbyggnad begränsas i höjdled så 

att det finns minst två meter fritt utrymme mellan brorampens underkant och 

ventilationsbyggnadens tak. (3)  

Byggnation över och bredvid kollektivtrafikramperna 

Föreslagen bebyggelse runt och över kollektivtrafikramperna gör att det krävs en 

signalanläggning i spårkrysset för att klara trafiksäkerheten och att det krävs åtgärder för 

kontaktledningsstolpar och belysning. (4)  
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Grundläggning av kvarteren i planen 

Det finns ett PM1 som belyser de förutsättningar som Hisingsbron ger för kommande 

grundläggning av intilliggande kvarter. Detta PM bör biläggas till planhandlingarna. Det 

bör också framgå av plankartan inom vilka zoner som grundläggning är extra tekniskt 

komplicerad och där särskild hänsyn till bron behöver tas. (5)  

Trafikkontoret måste få möjlighet att godkänna grundläggningsmetod och beräknad 

massundanträngning och dessa krav och förutsättningar måste framgå tydligt i de avtal 

som fastighetskontoret tecknar med exploatörer.  

Det blir komplicerat och dyrt att grundlägga i inom vissa delar av planområdet och vid 

utformning av byggnaderna måste hänsyn därför tas till hur man kan ta ner lasterna i 

marken. Gränsvärden för Hisingsbron i detta område är små, och det finns ingen extra 

kapacitet reserverad för markrörelser vid installation av pålar. Bron är färdigkonstruerad 

och till stora delar tillverkad och byggd. Att förstärka bron för större marginaler är inte 

möjligt. Dialog med broförvaltaren krävs kring detta. (6)  

Möjlighet att bygga över gata/bro med byggnad 

Föreslagen planbestämmelse ”bro1” anger en lägsta frihöjd över brorampen om 5,8 m. 

Föreslagen planbestämmelse ”f2” anger att brobana får överbyggas med en höjd ovan 

brobana om minst 6 m. Det borde vara 6 m i båda bestämmelserna. (7)  

Luftmiljön i området 

De utredningar som gjorts, Luftmiljöutredning och Fördjupad luftutredning, behöver 

kompletteras och fler åtgärder behöver studeras. (8)  

Boulevardens överbyggnad 

Västlänkstunneln ligger relativt grunt vilket gör att det krävs speciella lösningar för att få 

ner fundament med mera för trafikanordningar. Detta kommer att påverka möjligheten att 

placera träd eller annan grönska längs boulevarden samt innebära något ökade kostnader.  

Lanterninernas höjd 

Aktuellt planförslag medger lanterniner med en högsta totalhöjd om 4,8 meter över 

marknivå. Detta måste vara fel då det i planarbetet nämnts en höjd på ca 2 m över 

marknivå. Lanterninerna kräver särskild omsorg i gestaltning så att de inte bidrar till att 

skapa otrygghet i stadsrummen. Till detta finns det kopplat åtskilliga frågor om drift och 

underhåll av lanterninerna, då det måste vara lätt att sköta ytorna kring lanterninerna. (9)  

Cykelparkering 

Frågan om cykelparkering är i dagsläget inte omhändertagen i planförslaget. Storleken 

och hur mycket av det efterfrågade behovet som är möjligt att få plats med inom 

planområdet behöver studeras vidare i det fortsatta planarbetet. (10)  

Planen har goda möjligheter att väl omhänderta frågan om plats för lånecyklar i nära 

anslutning till stationsuppgångarna och hållplatserna. 

Drift och underhåll 

Trafiknämnden får kostnader för driften i form av ränta och avskrivningar samt för 

 
1 PM 2019-10-14: Förutsättningar för utbyggnad av byggrätter inom detaljplan norr om Nordstan 

(Fastighetskontoret) 
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skötsel och underhåll av torg och gator. Trafiknämndens ökade driftkostnader ska 

preciseras till granskningsskedet. (11)  

Tidplan 

Detaljplanens tidplan är en risk för genomförandet av detaljplanen. För att kunna 

genomföra en stadsutveckling av området i enlighet med planförslaget krävs att planen 

antas och vinner laga kraft innan byggnation av Västlänken påbörjas. (12)  

Kommentar: 

1. Planförslaget har tagits fram med ambitionen att skapa miljöer där fotgängare och 

cyklister är prioriterade. Detta innebär bland annat att cykelstråk föreslås i lägen där de 

är så fördelaktiga som möjligt sett till närhet, framkomlighet och trivsamhet. Vid 

genomförande av planförslaget är det viktigt att cykelstråken utformas med samma 

ambition. Planbeskrivningen har kompletterats med information om detta.     

2. Projektsamordning pågår. 

3. Inför granskning av detaljplanen har plankartan kompletterats med en bestämmelse 

som säkerställer att det skapas ett utrymme om minst två meter mellan brorampens 

underkant och ventilationsbyggnadens tak.    

4. Inför granskning av detaljplanen har planbeskrivningen kompletterats med information 

om signalanläggning i spårkrysset, i enlighet med Trafiknämndens yttrande. 

5. ”PM Förutsättningar för utbyggnad av byggrätter inom detaljplan Norr om Nordstan” 

(Kjellgren Kaminsky Architecture och COWI 2019-10-14) var bilagt till 

planhandlingarna i samrådet. Inför granskning av detaljplanen har planbeskrivningen 

kompletterats med ytterligare information från detta PM vad gäller frågor om 

grundläggning. På plankartan finns ytor för grundläggning av brorampen redovisade 

med egenskapsgräns. Bron behöver ett skydd mot rörelser från omkringliggande 

nybyggnationer. Inför granskning av detaljplanen har plankartan kompletterats med 

bestämmelser om vibration och stomljud i föreslagen bebyggelse kring broramperna. 

6. Dialog om grundläggning förs kontinuerligt mellan förvaltaren av Hisingsbron och 

fastighetskontoret. 

7. Inför granskning av detaljplanen har bestämmelsen om lägsta frihöjd över brorampen 

reviderats till 6,0 meter i samtliga delar. Detta har också förtydligats i 

planbeskrivningen.  

8. Frågan om luftkvalitet har utretts vidare efter samråd av detaljplanen. Resultatet av 

detta redovisas bland annat i den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram och i 

planbeskrivningen. Plankartan har kompletterats med ytterligare bestämmelser för att 

möjliggöra en acceptabel luftkvalitet.   

9. Inför granskning av detaljplanen har bestämmelsen om lanterninernas höjd justerats 

från 4,8 meter över marknivån till 5,8 meter över nollplanet. Detta gör att lanterninernas 

höjd över markplanet kommer att bli ungefär 3 meter. 
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10. Planförslaget bedöms ge goda förutsättningar att tillskapa erforderlig cykelparkering 

inom området. Frågan om cykelparkering avses utredas närmare i den 

genomförandestudie som görs för aktuellt planförslag. 

11. Kostnader för genomförande av planförslaget samt underhåll för de miljöer som 

skapas avses utredas närmare i den genomförandestudie som görs för aktuellt 

planförslag.  

12. Tidplanen är avhängig av den formella planprocessen och de utredningar som krävs 

för att säkerställa planens genomförande. Stadsbyggnadskontoret arbetar för att 

detaljplanen ska antas innan Trafikverket påbörjar byggnation av västra delen av station 

Centralen och dess uppgångar. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen konstaterar att det finns flera frågor som behöver hanteras vidare. Dessa 

redovisas kortfattat nedan. Länsstyrelsens yttrande biläggs i sin helhet denna 

samrådsredogörelse.  

Länsstyrelsen anser att:  

Med nuvarande underlag bedöms planen inte genomförbar om ventilationstornet inte 

kommer till stånd. Uppförande av detta eller en annan jämförbar lösning för att säkra 

luftkvaliteten måste säkerställas inom ramen för planen. (1)  

Bullerutredningen behöver utgå från ett värsta bullerscenario med avseende på 

trafikföringen. Buller från ventilationstornet behöver också hanteras liksom stomljud och 

vibrationer från spårtrafik. (2)  

Skyfallsfrågan hanteras inte tillräckligt i dagsläget. Det är viktigt att redan nu hantera den 

och beskriva vilka åtgärder utanför planen som aktuell detaljplan är beroende av. (3)  

Riskfrågan behöver hanteras vidare, i nuläget är det svårt att få en överblick över vilka 

risker som man bedömer att man behöver hantera och hur det ska göras. (4)  

Geotekniska frågor behöver ses över och frågan om förorenad mark behöver utvecklas 

och därefter ska nödvändig reglering ske på plankartan. (5)  

Detaljplanen kommer att påverka riksintresset för kulturmiljövård, framförallt med 

avseende på fornlämningar men också med avseende på träd. Det kommer att krävas 

tillstånd för ingrepp i fornlämning och eventuellt även en arkeologisk undersökning. (6)  

Planen behöver utvecklas så att påverkan på träd längs Nils Ericsonsgatan inte sker. (7)  

Byggnadsminnet Bergslagsbanans stationshus och park berörs av förslaget. Planförslaget 

behöver arbetas om så att intrång i byggnadsminnet och dess park undviks. (8)  

Det krävs anpassningar i planen för det behov som riksintresset för kommunikationer 

Västlänken har. Länsstyrelsen hänvisar i detta avseende helt till Trafikverket för 

hantering av frågorna. (9)  
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Vidare bedömer länsstyrelsen med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 

och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet eller till risken för olyckor, 

översvämning eller erosion, riksintresse och miljökvalitetsnormer måste lösas på ett 

tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall 

prövas av länsstyrelsen. 

Kommentar: 

Samtliga frågor som berörs i länsstyrelsens yttrande har, efter samråd av detaljplanen, 

studerats närmare inom ramen för den miljökonsekvensbeskrivningen som tagits fram. 

1. Efter samråd av detaljplanen har frågan om luftkvalitet utretts vidare. Resultatet av 

detta redovisas bland annat i den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram och i 

planbeskrivningen. 

Inför granskning av detaljplanen har planbeskrivningen kompletterats med en mer 

utförlig beskrivning av hur luftkvaliteten avses hanteras. Plankartan har kompletterats 

med följande bestämmelser, vilka syftar till att säkerställa en acceptabel luftkvalitet där 

människor vistas:  

• Friskluftsintag placeras på tak eller fasad minst 15 meter över marknivå.  

• I den bebyggelse som ligger norr om den framtida boulevarden får entréer inte 

anordnas mot norr och fasader mot norr ska vara tätslutande utan friluftsintag 

och ventilation. 

Plankartan möjliggör också övriga åtgärder som bedömts nödvändiga för att klara en 

acceptabel luftkvalitet. Dessa redovisas i planbeskrivningen.   

2. Inför granskning av detaljplanen har frågor om buller, vibrationer och stomljud utretts 

ytterligare. Resultatet av detta har inarbetats i planhandlingarna. Planhandlingarna har 

även förtydligats så att det framgår att vid beräkning av buller inom aktuellt planområde 

har utgångspunkten varit ett värsta scenario. Planhandlingarna har också förtydligats 

vad gäller hur buller inom planområdet bör hanteras, inklusive buller från 

ventilationstornet, vibrationer och stomljud. Inför granskning har plankartan dessutom 

kompletterats med följande bestämmelser:  

• Byggnader ska grundläggas och utföras så att stomljud i boningsrum inte 

överstiger ljudnivån 32 dBA FAST.    

• Byggnader ska grundläggas och utföras så att stomljud i kontor och liknande inte 

överstiger ljudnivån 42 dBA FAST.    

3. För hantering av skyfall och stigande havsnivåer gäller riktlinjer enligt 

Översvämningsrisker tematiska tillägg till översiktsplanen (Stadsbyggnadskontoret 

Göteborgs Stad, 2019). Med anledning av riktlinjerna har plankartan försetts med 

följande bestämmelser:  

• Byggnader ska utföras för att klara högvattennivå +2,8 meter över nollplanet. 

Öppningar i byggnader på en lägre nivå än +2,8 meter över nollplanet ska 

anordnas med översvämningsskydd.  
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• Fördröjning1 – Underjordiskt fördröjningsmagasin för väg E45. 

Inför granskning av detaljplanen har planbeskrivningen också förtydligats avseende 

hantering av skyfall.  

4. Planförslaget har föregåtts av en riskutredning, ”Riskanalys Norr om Nordstan” 

(AFRY, 2020-08-26, reviderad 2021-01-22).  

Planhandlingarna har förtydligats avseende frågor om risk och hur dessa är tänkta att 

hanteras. Detta innebär bland annat att plankartan kompletterats med följande 

bestämmelser och upplysningar inför granskning av detaljplanen:   

• Bärverk ovanpå och bredvid broramperna dimensioneras för 60 minuter eller 

högre enligt kolvätekurvan i standarden SS-EN 1363-2.  

• Byggnadsfasader och fönster över tunnelmynningarna ska upp till 20 meters höjd 

över brorampen vara brandklassade EW30 eller högre. 

• Inom 80 meter från respektive tunnelmynning ska splitterfritt glas övervägas.  

• Friskluftsintag placeras på tak eller fasad minst 15 meter över marknivå, med 

undantag för stationsuppgångar. 

• Fönster för byggnaderna över tunnlarna ska, på höjd upp till 15 meter över 

mark, utformas som ej öppningsbara. 

• Hastighetsbegränsningar och kollesionsskydd säkerställs på broramperna. 

Vidare kan en CFD-simulering genomföras i projekteringsfas för att ytterligare 

säkerställa att adekvata riskreducerande åtgärder för explosionslaster vidtas.  

 5. 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.  

För att utbyggnad ska kunna genomföras i den omfattning som planförslaget möjliggör 

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

Inför granskning av detaljplanen har planbeskrivningen förtydligats avseende 

geotekniska frågor och plankartan har kompletterats med följande upplysning: 

• För att minimera omgivningspåverkan vid pålgrundläggning, kan icke 

massundanträngande stålrörspålare användas i kombination med 

lerproppsdragning.  

6.  Inför granskning av detaljplanen har plankartan kompletterats med följande 

bestämmelse och upplysningar:  

• träd1 – Träden ska bevaras och vid markarbeten skyddas. Träden får endast 

fällas om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk.  
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• Fällning av biotopskyddade träd är dispenspliktigt. Tillstånd enligt KML krävs 

för ingrepp i stationsparken.  

• Tillstånd till ingrepp i fornlämning krävs. Vid påträffande av fornlämningar ska 

Länsstyrelsen kontaktas. 

• Vid byggnation av järnvägsstations mellanplan ska hänsyn tas till underjordisk 

befästning Gustavus Primus och kompensationsåtgärder appliceras i mellanplan 

samt på torg och huvudgatan.  

7. Inför granskning av detaljplanen har plankartan kompletterats med följande 

bestämmelse:  

• träd1 – Träden ska bevaras och vid markarbeten skyddas. Träden får endast 

fällas om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk.  

Bestämmelsen gäller träden öster om Nordstan och träden i vid Bergslagsbanans station. 

Plankartan har också kompletterats med upplysningen att fällning av biotopskyddade 

träd är dispenspliktigt.   

Hur många träd som kan bevaras kommer att utredas närmare i samband med 

projektering av Västlänkens tunnel och lasttunneln till Nordstans källare.  

8. Endast västra delen av byggnadsminnet Bergslagsbanans stationshus och park 

omfattas av aktuellt planförslag. Den är reglerad som ”allmän plats – park” och 

byggnadsminnets avgränsning är redovisat med en heldragen linje på plankarta och 

illustrationskarta.  Inför granskning av detaljplanen har skyddet för befintliga träd i 

parken förtydligats.  

9. Planförslaget har reviderats med hänsyn till Trafikverkets samrådsyttrande och 

riksintresset kommunikation bedöms därmed vara hanterat. Planhandlingarna har 

kompletterats med ytterligare information om förutsättningarna för riksintresset 

kommunikation och hur riksintresset påverkas av planförslaget.    

2. Business Region Göteborg AB (BRG) 

BRG ställer sig positiva till planförslaget men framför i sitt yttrande följande synpunkter: 

Likt andra områden under stor omvandling finns en oro för att föreslagen utbyggnad 

kommer att leda till svåra trafikproblem och minskad tillgänglighet för alla trafikslag 

samt fotgängare. Det är viktigt att staden har en tät dialog med näringslivet i närområdet 

om deras parkerings- och lastningsbehov under byggtiden och även hur det ska fungera 

när området är färdigbyggt. Problem med trafiken, både under byggtiden och efter 

färdigställande av området, skulle kunna medföra ökade transaktionskostnader, uteblivna 

etableringar och en period av utflyttning av verksamheter. Mot denna bakgrund anser 

BRG att det är av stor vikt att en tydligare analys och beskrivning av hur godshantering 

och parkering för näringslivet som verkar inom området skall tillgodoses, både under 

byggtiden och när området är färdigställt. (1)  
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Det är viktigt att identifiera de platser som måste bebyggas med kontor för att utgöra 

”skydd” för bakomliggande bostäder och att dessa prioriteras i ett tidigt skede för att inte 

uppskjutna kontorsprojekt ska hindra den planerade bostadsbebyggelsen. (2)  

Det bör tas i beaktande att alla bottenplan inte lämpar sig för att utgöra aktiva 

bottenvåningar. I vissa lägen kan det exempelvis vara svårt att lösa varuleveranser, det 

kan vara brist på flöden av människor, det kan bli svårt att få lönsamhet innan området är 

fullt utbyggt, o.s.v. En möjlig lösning att testa är att kommersiella lokaler i bottenplan kan 

omvandlas till bostäder efter två år om ingen företagsetablering skett. På så sätt skapas en 

flexibilitet och trygghet för projektutvecklaren och syftet är att minska eventuella 

låsningar som kan resultera i tomma affärslokaler i bottenvåningarna. (3)  

Kommentar: 

1. Flera trafik- och parkeringsutredningar har utförts, både för utvecklingen av 

Centralenområdet i stort och för aktuell detaljplan. Mot bakgrund av dessa vidhåller 

Stadsbyggnadskontoret att planförslaget möjliggör fungerande trafik i framtiden, likaså 

parkering. Trafikfrågor kopplade till byggtiden kommer att hanteras i ett senare skede 

och staden har då för avsikt att föra en dialog med fastighetsägare och 

verksamhetsutövare i närområdet.       

2. Prioritering av byggprojekt avses hanteras vidare i samband med kommande 

markanvisningar. 

3. Inför granskning av detaljplanen har planförslaget har reviderats genom att kravet på 

publika verksamheter i bottenvåningarna har begränsats till att gälla endast utmed de 

stråk där det förmodas bli ett relativt stort flöde av människor.   

3. Försvarsmakten 

Försvarsmakten har ingen erinran.  

Kommentar: 

Försvarsmaktens samrådsyttrande är noterat. Yttrandet föranleder ingen revidering av 

planförslaget. 

4. Göteborgsregionen (GR) 

GR ställer sig positiv till planförslaget men påpekar att eftersom detaljplanen är en del av 

stadsutvecklingsprojekt Älvstaden (delområde Centralenområdet) som har regional 

betydelse förutsätter GR att en samverkan mellan de olika projekten sker så att en 

stadsutveckling av regionens kärna stärks.  

Kommentar: 

Staden delar regionens syn på att de olika projekten inom Älvstaden/Centralenområdet 

behöver samordnas och arbetar kontinuerligt med detta.  

5. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har följande synpunkter avseende plankartan: 
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Markreservat g1 och g2 (administrativ bestämmelse) kan endast inrättas inom 

kvartersmark, inte inom allmän plats.  

Användningen (HUVUDGATA1) är ett allmänt ändamål och kan inte stå inom parentes 

inom allmän plats. Parentes används för att skilja allmän plats, kvartersmark och 

vattenområde åt. Om syftet med användningen är att säkra ventilationsutrymme under 

allmän plats för Götatunneln bör detta lösas med en egenskapsbestämmelse kopplad till 

en bestämmelse om allmän plats.  

En liten triangel i den västra delen av kartan, i direkt anslutning till det brunlagda 

kvartersområdet saknar användning.  

Det bör finnas en bestämmelse (T2), Järnvägstrafik över allmän plats, som ersätter 

bestämmelsen, T2, när järnvägsändamålet sker inom allmän plats. 

Generellt kan sägas att inga parenteser för kvarterändamål ska finnas inom kvartersmark.  

Fjärde rutan med bestämmelser underifrån i den östra delen av plankartan pekar på två 

olika områden, dels ett kvartersområde dels ett område med allmän plats. Här behövs 

förtydligande vilka användningsbestämmelser som ska gälla var.  

Längs ramperna för kollektivtrafik finns egenskapsbestämmelsen t4 utlagd inom 

kvartersmark, marken ska vara tillgänglig för grundläggning av brorampsstöd. Detta blir 

missvisande då brorampsstödet hör till bron d.v.s. allmän plats. Förslagsvis byts 

egenskapsbestämmelsen t4 ut mot (gata1) med en lämplig egenskapsbestämmelse för 

brorampsstöd. 

Kommunikationstunneln in till Nordstan där det i nuvarande plankarta finns ga1 och ga2 

utlagt ”bananen” i den södra delen, är enligt planförfattaren tänkt att uppföras av staden 

och är därför utlagd inom allmän plats. Det finns tankar om att Nordstans 

samfällighetsförening ska äga delar av tunneln då tunneln huvudsakligen är transporter 

till och från Nordstan. Ett förslag på lösning vid ett sådant scenario är att lägga ut delar av 

tunneln som kvartersmark, C alternativt P, detta kräver noggrann avgränsning mot allmän 

plats genom höjdangivelser. Gränsen mellan allmän plats och kvartersmarken redovisas 

förslagsvis mitt i bjälklag för att det senare ska gå att bilda ett lämpligt 3D-utrymme för 

Nordstans fastighet. En annan förutsättning för scenariot ovan är att kvartersändamålet 

kopplar samman med annat kvartersändamål inom Nordstan.  

Den lilla triangeln längst upp i det nordöstra hörnet i det östra kvarteret bör vara vit, 

allmänplats, GATA. Därefter adderas bestämmelserna (B C K) med 

egenskapsbestämmelsen v3.  

Den bruna ytan längst österut inom samma kvarter som ovan utgörs huvudsakligen av 

GATA och bör därför vara vit.  

Tillfällig vistelse, O, kan efter dialog med planförfattaren bytas ut mot H.  

Det framgår inte vad de fyra små rektanglarna i centrumdelen av plankartan avser.  

Gränslinjen för 3D-gräns kan med fördel tonas ner ytterligare då den i vissa avsnitt gör 

kartan onödigt svårläst.  
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Sektionen högst upp och längst ner på plankartan bör finnas med i planbeskrivningen, i 

uppförstorade versioner.  

Plankartan innehåller mycket information. I fall det är möjligt att lyfta ut alla 

höjdangivelser till en egen karta, där endast plan-, användnings- och egenskapsgränser 

redovisas vore det till stor hjälp för läsbarheten. 

Lantmäterimyndigheten har följande synpunkter avseende planbestämmelserna: 

Under ledningsrätt på sid 68(79) framgår det inte vem som ska stå för 

förrättningskostnaden. 

Kommentar: 

Planhandlingarna har reviderats med hänsyn till lantmäteriets synpunkter.  

6. Luftfartsverket 

Luftfartsverket har ingen erinran.  

Kommentar: 

Luftfartsverkets yttrande är noterat. Yttrandet föranleder ingen revidering av 

planförslaget.  

7. Postnord 

Postnord har ingen erinran.  

Kommentar: 

Postnords yttrande är noterat. Yttrandet föranleder ingen revidering av planförslaget.  

8. Skanova AB 

Skanova påtalar i sitt yttrande att Skanova har flertalet kanalisationståk av stor betydelse 

inom planområdet, som hamnar i konflikt i och med planförslaget. Skanova framhåller att 

exploatören bekostar en eventuell flytt. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen har förtydligats vad gäller kostnader för ledningsflytt.  

9. Statens geotekniska institut (SGI) 

SGI anser att det bör framgå i planunderlaget att grundläggningsmetoden som avses är 

möjlig för planerad byggnation. SGI anser även att handlingar som stödjer bedömningen 

av befintlig och framtida stabilitet mot angränsande E45 norr om planområdet bör 

biläggas planen. Då området invid E45 är i förändring bör det också klarläggas att tillåtna 

belastningsförhållanden inom aktuell detaljplan överensstämmer med det som förutsattes 

vid projekteringen av nedsänkningen. (1)  

Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att områdets stabilitet 

behöver klarläggas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska 

dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen. (2)  



 

 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  25 (40) 

   

   

Kommentar: 

1. Bedömningen av befintlig och framtida stabilitet mot angränsande E45 norr om 

planområdet grundar sig i huvudsak på den geotekniska utredning som genomförts med 

anledning av aktuell detaljplan, ”Norr om Nordstan, Geoteknisk utredning för detaljplan, 

PM Geoteknik” (ÅF, 2018-11-08). Den geotekniska utredningen biläggs 

planhandlingarna inför granskning av detaljplanen.  

2. Av den geotekniska utredningen framgår att för att utbyggnad ska kunna genomföras i 

den omfattning som planförslaget ger krävs nära samverkan mellan de projekt som pågår 

i området avseende grundläggning. Hänsyn behöver också tas till befintlig bebyggelse 

och befintliga anläggningar i närheten av planområdet. Grundläggning för föreslagen 

bebyggelse och föreslagna kollektivtrafikramper kommer i ett senare skede att utredas 

vidare i detalj. Under förutsättning att detta sker och att erforderliga åtgärder vidtas 

bedöms planförslaget kunna genomföras utan att påverka stabilitetsförhållandena i 

området. Inför granskning av detaljplanen har planbeskrivningen förtydligats avseende 

geotekniska frågor och plankartan har kompletterats med följande upplysning: 

• För att minimera omgivningspåverkan vid pålgrundläggning, kan icke 

massundanträngande stålrörspålare användas i kombination med 

lerproppsdragning.  

10. Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har ingen erinran.  

Kommentar: 

Svenska kraftnäts yttrande är noterat. Yttrandet föranleder ingen revidering av 

planförslaget.  

11. Trafikverket 

Trafikverket framför följande synpunkter:  

Västlänken 

Ett antal bestämmelser i plankartan behöver justeras och det krävs fortsatta diskussioner 

med kommunen om detta. De förändringar som krävs är:  

Det måste säkerställas att Trafikverket har en skyddszon på 5 meter runt anläggningen 

under mark. Trafikverket har inte kunnat se att detta är säkerställt i hela planområdet, 

exempelvis öster om järnvägstunnelns teknikutrymme. (1)  

Ventilationen under kommande Hisingsbron har bestämmelse e218 vilket ger en maximal 

areal på 18 m2. Den angivna arealen ska istället vara 27 m2 för att klara av ventilationen 

med hänsyn till att alla sidor inte kan användas som intag. Trafikverket tolkar vidare det 

som att höjdrestriktionen för ventilationen inte finns angiven. Trafikverket kommer för 

ventilationen behöva en minsta höjd på +5,8. (2)  

Då planförslaget, i förhållande till järnvägsplanen, ändrar läget på södra entrén till att vara 

i direkt anslutning till Nordstan krävs detaljprojektering för stationen och utbyggnad av 

Nordstan gemensamt. Denna projektering är inte färdigställd och Trafikverket ser att det 
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krävs mer flexibilitet i detaljplanen för utrymmet för järnvägsanläggningen (inklusive 

teknikutrymmen) under mark samt för lanterninerna innan det är utrett hur utbyggnaden 

av kvartersmark och Västlänkens entré kan samspela och klara de tekniska 

förutsättningarna. (3)  

Lanterninerna utanför Nordstan har bestämmelsen e340 vilket ger en maximal areal på 40 

m2. Detta är arean på själva ljusinsläppet som krävs från lanterninerna. Trafikverket anser 

att en större tillåten area för lanterniner krävs för att fundament ska kunna inrymmas samt 

för att kunna utforma och gestalta lanterninerna på bästa sätt med hänsyn till 

omgivningen. För detta krävs 80 m2. Trafikverket önskar vidare att området med denna 

bestämmelse utökas i nordväst och sydöst, då arean minskat i nordöst jämfört med 

tidigare utkast av planförslaget, med hänsyn till en eventuell framtida spårväg. Observera 

att en ökad flexibilitet för området under mark, enligt tidigare punkt, ger att 

lanterninernas yta kan behöva utökas ytterligare i sydlig riktning. (4)  

I korsningen Kanaltorgsgatan/Nils Ericssonsgatan finns mindre områden där nivån 

genom (T1) tillåts till +2,25 meter. Dessa områden är till för de hisschakt som krävs för 

stationen. Måtten för dessa är satta utifrån en enskild hissleverantör. Då hissleverantör 

inte är upphandlat riskeras att hissarna inte får plats inom angiven yta. Trafikverket 

önskar därav få större ytor och därmed ökad flexibilitet. (5)  

På en plats norr om norra entrén till Västlänken ryms inte Trafikverkets befintliga 3D-

fastighet för järnvägsanläggningen inom T1-bestämmelsen. Detta måste justeras. (6)  

Norra entrén har bestämmelsen v1 vilket ger minst 8 meter som lägsta våningshöjd i 

entréplan mot torg. Trafikverket ställer sig frågande till denna bestämmelse då norra 

entrén är tänkt lägre. Trafikverket kan inte heller lokalisera vilket torg som syftas på i 

bestämmelsen. (7)  

Öster om Nordstan behöver pumphus/pumpstation anläggas för att klara fallen på 

avlopp/spillvatten från Nordstans fasad vidare norrut, vilket har framkommit i 

Trafikverkets arbete med flytt av ledningar för byggnation av Västlänken. Trafikverket 

behöver en bestämmelse i plankartan som medger detta, någonstans mellan Nils 

Ericsonsgatan och kollektivtrafiken från Hisingsbron, söder om lastgatans infartsramp. 

(8)  

Ventilationstorn och ventilationsutrymme för E45 

Trafikverket har planstöd för att få inskränkt vägrätt och därmed anlägga 

ventilationsutrymme och ventilationstorn för Götatunneln på väg E45 inom planområdet 

redan i nuläget. Planförslaget möjliggör dock förändrad utbredning av anläggningen 

vilket till viss del kan förändra förutsättningarna. 

Planförslaget redovisar två alternativa placeringar av underjordiska ventilationsutrymmen 

och ventilationstorn. I alternativ 1 ingår hela det område som möjliggörs för 

ventilationsutrymme genom arbetsplanen för Götatunneln. Alternativ 2 förändrar de 

befintliga förutsättningar och Trafikverket anser att innan denna kan väljas måste det 

visas att det förändrade området fortfarande möjliggör motsvarande tekniska standard 

som det område som möjliggörs genom arbetsplanen för Götatunneln. Förutsättningarna 
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för ett förändrat område måste därav utredas vidare innan Trafikverket anser att alternativ 

1 kan tas bort. (9)  

Både alternativ 1 och alternativ 2 för ventilationsutrymme möjliggörs i direkt anslutning 

till Västlänken. Projekteringen av Västlänken bygger på mottryck från området där 

ventilationsutrymmet nu möjliggörs. Om ventilationsutrymmet ska möjliggöras kan detta 

innebära kostnadshöjningar av Västlänken. Trafikverket anser att dessa kostnadshöjningar 

ska bekostas av kommunen. I vilken storleksgrad dessa höjningar är inte beräknat. (10)  

Trafikverket noterar att ventilationstornet föreslås anläggas för att uppnå tillräckligt god 

luftkvalitet för planområdet. Trafikverket har inte möjlighet att finansiera detta utan 

förutsätter att det finansieras av annan part. Trafikverket anser att ett avtal ska tecknas 

med kommunen om medfinansiering då Trafikverket vill vara utförande part och 

ventilationsanläggningen blir en del av Götatunneln. Medfinansieringsavtal kan påbörjas 

snarast och ska vara undertecknat senast innan planen går till granskning. (11)  

Området för tornet som är betecknat E2 ligger inom kvartersmark. Trafikverket anser att 

det är lämpligare om tornet anläggs på allmän platsmark, alternativt att kommunen 

redovisar hur Trafikverket ska få tillkomst till området. (12)  

Brandgasschakt  

I järnvägsplanen för Västlänken möjliggörs ett brandgasschakt inom detta planområde, i 

närheten av Stadstjänaregatan. I detaljplanen för Station Centralen är det föreslaget att 

schaktet ska flyttas till en annan plats inom det planområdet. Då detaljplanen för Station 

Centralen ännu inte är antagen och vunnit laga kraft behöver Trafikverket i nuläget 

fortsättningsvis ha möjlighet att anlägga ett brandgasschakt inom detta planområde. För 

att Trafikverket med säkerhet ska veta att det inte krävs brandgasschakt inom detta 

planområde är det av yttersta vikt att detaljplanen för Station Centralen antas och vinner 

laga kraft. (13)  

Buller, vibrationer och stomljud  

Trafikverket noterar att flera av byggnadskropparna uppmäter höga bullervärden men att 

inga fysiska skyddsåtgärder föreslås. Det kan dock inte utläsas vilka ingångsvärden för 

trafikmängder som har använts. Trafikverket anser att en bullerutredning ska innehålla 

dagens trafikmängder som räknas upp i enlighet med Trafikverkets basprognos. (14)  

Vidare har planbestämmelse satts gällande vibrationer i byggnad men inte gällande 

stomljud. Det nämns i planbeskrivning att även stomljud är tänkt att regleras till att 

inomhus i bostäder inte överskrider ljudnivån 30 dB(A) på grund av stomljud från 

järnvägsanläggning men Trafikverket har inte kunnat hitta denna bestämmelse i 

plankartan. Kommunen behöver därför tydligare visa hur detta är tänkt säkerställas. Det 

finns inte möjlighet att göra större förändringar i projekteringen av Västlänken för att 

säkra detta så det måste göras i projekteringen av byggnaderna. 

Övrigt  

Det anges i planbeskrivningen (sida 43-45) att Trafikverket är byggherre för Hisingsbron. 

Trafikverket vill påpeka att det är Göteborgs Stad som är byggherre för denna. (15)  
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Kommentar: 

1. Aktuell detaljplan reglerar inte området under mark där Trafikverket har en 5 meter 

bred skyddszon runt sin anläggning. Järnvägstunnelns teknikutrymme kommer vara 

möjligt att nå både från boulevarden och från baksidan av byggnaden.   

2. Inför granskning av detaljplanen har plankartan reviderats genom att 

ventilationsanordningen under Hisingsbrons sydöstra ramp medges en storlek om 28 m2 

istället för 18 m2. Höjden på ventilationsanordningen regleras i detaljplanen genom 

planbestämmelsen ”t2 – Marken ska vara tillgänglig för ventilationsanläggning för 

järnvägstunnel med minsta höjd på +5,8 meter över nollplanet”.   

3. Inför granskning av detaljplanen har plankartan reviderats så att större flexibilitet ges 

vad gäller utformning av den södra uppgången, teknikutrymme och trappor från 

mellanplan till markplan. 

4. Inför granskning av detaljplanen har bestämmelsen om lanterninernas storlek 

reviderats. I granskningshandlingen medges en största byggnadsarea på 80 m2. 

5. Inför granskning av detaljplanen har storleken på de ytor där det avses anordnas 

hisschakt kopplade till stationen reviderats. Ytorna är i granskningsförslaget större än i 

samrådsförslaget.  

6. Inför granskning av detaljplanen har planbestämmelsen (T1) införts inom det område 

som reglerar brorampen mot Kanaltorget inom område betecknat med GATA2. (T1) 

säkerställer Trafikverkets befintliga 3D-fastighet genom att den möjliggör att 

järnvägstrafik i tunnel får anläggas under allmän plats.  

7. Inför granskning av detaljplanen har bestämmelsen ”e7 – Minsta våningshöjd i 

entréplan mot allmän plats är 6,0 m” ersatt bestämmelsen ”v1” – Minsta våningshöjd i 

entréplan mot torg är 8 m. Mindre delar får vara lägre.”. 

8. Inför granskning av detaljplanen har planförslaget kompletterats med en byggrätt för 

pumpstation väster om den östra kollektivtrafikrampen.  

9. Efter samråd av detaljplanen har stadsbyggnadskontoret fört en dialog tekniska 

kontoret och Trafikverket gällande placering av ventilationsutrymme/ventilationstorn. 

Denna har resulterat i att den placering som i samrådsförslaget benämndes som 

alternativ 1 är den som föreslås i granskningsförslaget. Placeringen säkerställs genom 

bestämmelser på plankartan. 

10. Kostnader för ventilationsutrymmet inklusive förberedelser för detta avses utredas i 

fortsatt planering och i samband med genomförande av detaljplanen, liksom 

kostnadsfördelningen mellan olika parter. 

11. Se svar under punkt 10. Avtal som reglerar kostnaderna avses också tecknas innan 

aktuell detaljplan antas.  

12. Föreslaget ventilationstorn gränsar delvis till allmän platsmark och staden menar att 

det därför går att lösa Trafikverkets åtkomst till tornet. Staden avser föra en fortsatt 

dialog med Trafikverket för att säkerställa detta.  



 

 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  29 (40) 

   

   

13. Detaljplanen för Station Centralen är nu antagen och det brandgasschakt som 

Trafikverket nämner i sitt yttrande är därmed säkerställt.  

14. Efter samråd av detaljplanen har trafikbuller utretts ytterligare. Resultatet av detta 

har inarbetats i planhandlingarna.  

15. Informationen om vilken aktör som är byggherre för Hisingsbron har justerats i 

planbeskrivningen.  

12. Vattenfall Eldistribution 

Svenska kraftnät har ingen erinran.  

Kommentar: 

Vattenfall Eldistributions yttrande är noterat. Yttrandet föranleder ingen revidering av 

planförslaget.  

13. Västtrafik 

Västtrafik påpekar att behovet av framkomlighet för kollektivtrafik i området är stort. 

Västtrafik framhåller att i korsningar mellan biltrafik och busstrafik skall 

kollektivtrafiken därför ha högsta prioritet. Mot bakgrund av detta är följande punkter 

aktuella för fortsatta diskussioner av utformning enligt Västtrafik:  

• In- och utfarter till Nils Ericson Terminalen  

• Korsningen Bergslagsgatan/Nils Ericsonsgatan  

• Utfarten från P-hus Nordstan  

• Nils Ericsonsgatans anslutning till Drottningtorget  

Vidare framför Västtrafik att de vill ha en fortsatt dialog kring utformningen av Nils 

Ericsonsgatans östra sträckning med hänsyn till framkomligheten för bussar och 

tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Som vi förstår det kommer samma trafikmängder 

som idag att gå i Nils Ericsonsgatan i riktning norrut, samtidigt som man inför trafik 

söderut från Bergslagsgatan till Nils Ericsonsplatsen. Utifrån den föreslagna 

utformningen vill vi föra en dialog om att begränsa privatbilismen i denna del av gatan. 

Vi ställer oss också frågande kring om dagens utformning av utfarten söderut från Nils 

Ericsonsplatsen kommer att kvarstå?  

Västtrafik anser att planförslaget inkräktar på Nils Ericson Terminalen och att vissa 

funktioner som idag finns där begränsas. Västtrafik vill därför föra en fortsatt dialog med 

staden om utrymme för bussar i området kring centralen, exempelvis för de tillfällen man 

behöver ersätta tågtrafik.  

Kommentar: 

1. De korsningspunkter som Västtrafik nämner i sitt yttrande utreds närmare i den 

genomförandestudie som görs för aktuellt planförslag. Detsamma gäller utformningen av 

Nils Ericsonsgatans östra sträckning. Även utrymmet kring Nils Ericssonterminalen och 

kollektivtrafikens framkomlighet här avses diskuteras vidare inom ramen för 

genomförandestudien.  
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Sakägare  

1. Castellum Väst AB 

Castellum framför följande synpunkter på planförslaget:  

Marknivåer i förhållande till befintlig byggnad 

Höjdsättning av marken intill Castellums befintliga byggnad behöver tydliggöras. (1)  

Del av Nordstans samfällighetsförening 

Planförslaget behöver förtydligas så att det framgår hur föreslagen påbyggnad på den 

integrerade uppgången ska bli möjlig, liksom konstruktionen för den tänkta tillbyggnaden 

av Nordstan. (2)  

Det är mycket viktigt att lastgata till Nordstan och in- och utfart till p-huset möjliggörs av 

planförslaget, planbestämmelserna behöver justeras för att inte utgöra hinder för detta. (3)  

Kommentar: 

1. Inför granskning av detaljplanen har det införts en planbestämmelse vid den entré till 

Västlänken som ligger mot Kanaltorgsgatan/boulevarden, som innebär att en lägsta 

markhöjd om 2,4 meter över nollplanet föreskrivs. Höjdsättning av marken intill 

Castellums befintliga byggnad kommer att studeras närmare i samband med 

genomförande av detaljplanen. Staden avser då ha en dialog med Castellum.  

2. Staden gör bedömningen att det kan finnas flera olika konstruktiva lösningar för 

påbyggnaden av den integrerade uppgången och tillbyggnaden av Nordstan. Dessa 

regleras därför inte i detaljplanen och utreds därför inte heller i detalj inom ramen för 

detaljplanen.  

3. Inför granskning av detaljplanen har plankartan kompletterats med bestämmelser som 

säkerställer lastgatan Nordstan och in- och utfarter till parkeringshuset.  

2. Hufvudstaden AB 

Hufvudstaden konstaterar att någon samlad miljökonsekvensbeskrivning ännu inte har 

tagits fram och att Hufvudstaden därför i nuläget inte har möjlighet att närmare 

överblicka omfattningen och arten av de risker som planförslaget kan komma att medföra 

för Hufvudstadens fastigheter, P-huset och de övriga Samfälligheterna. (1)  

Vidare framför Hufvudstaden följande synpunkter på planförslaget:  

En betydande del av Hufvudstadens byggnader inom planområdet uppbärs av 

vattenupptryck och kontakttryck mot bottenplattan. Redan vid smärre förändringar i 

grundvattentrycket skulle sättningar kunna uppstå i byggnaderna. Det är därför av 

omedelbar betydelse för grundläggningen av byggnaderna att grundvattentrycket hålls 

inom vissa nivåer. (2)  

I detaljplanearbetet behöver särskild hänsyn tas till Nordstans grundläggning. Det är 

viktigt att i planbeskrivningen jämte miljökonsekvensbeskrivningen och därtill hörande 

tekniska utredningar ta höjd för detta. (3)  
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Planförslaget bör kompletteras med bestämmelser till skydd för skadlig påverkan på 

Nordstans grundläggning. Utformningen av dessa skyddsbestämmelser bör tas fram i 

samråd med berörda fastighetsägare inom Nordstan. (4)  

Den byggrätt som medges på Kanaltorgsgatan bör vid behov kunna integreras i 

kringliggande bebyggelse, exempelvis genom gemensamma ventilationslösningar och 

anpassning till befintligt bjälklag. Med anledning av detta bör byggrätterna utmed 

Kanaltorgsgatan och Nils Erikssonsgatan, som båda i samrådsförslaget har 

beteckningarna C, K, O och T, kompletteras med användningsbestämmelsen ”P”/”P1”, 

det vill säga parkering/parkeringshus. Syftet med detta är att möjliggöra en effektiv och 

ändamålsenlig integration mellan de nya byggrätterna och det befintliga P-huset utan att 

riskera planstridighet i någon del. Med beaktande av ägarförhållandena i Nordstan och 

Nordstans samfällighetsförening förutsätter en sådan integration också att byggrätterna 

ianspråktas av Nordstans samfällighetsförening och/eller dess delägare. (5)  

Kommentar: 

1. Inför granskning av detaljplanen har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. 

2. Vid genomförande av planförslaget kommer grundvattenförhållandena att särskilt 

beaktas. Detta är en del av genomförandeskedet. Inför granskning av detaljplanen har 

planbeskrivningen kompletterats med information om grundvattenförhållanden enligt 

Hufvudstadens yttrande. Plankartan har också kompletterats med upplysningen 

”Tunnelanläggningar och övriga byggnader som grundläggs inom planområdet utformas 

så att skadlig grundvattenpåverkan inte uppstår. Specifika krav och villkor för 

omgivningspåverkan fastställs i miljöprövningsprocess enligt Miljöbalken enligt 11 kap.”  

3. Se svar under punkt 2.  

4. Stadsbyggnadskontoret vidhåller att det inte behövs någon planbestämmelse till skydd 

för skadlig påverkan på Nordstans grundläggning, utan att denna fråga hanteras i 

samband med genomförande av detaljplanen.  

5. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att de byggrätter som medges utmed 

Kanaltorgsgatan kan integreras i kringliggande bebyggelse vad gäller ventilation m.m. 

utan att detta regleras i detaljplanen.  

3. Jernhusen AB 

Jernhusen framför följande synpunkter på planförslaget:  

Detaljplanen är komplex och genomförandet bedöms komplicerat; därtill är Västlänkens 

driftsättning, i dessa sammanhang, inte lång bort. Mot bakgrund av detta bör en delning 

av detaljplanen övervägas så att de för resenären och stadsväven västenliga delarna kan 

komma loss i tid, i det fall andra delar behöver mer tid för såväl planprocess som 

genomförande. (1)  

Givet mängd, innehåll och komplexitet bör genomförande tiden vara längre. (2)  

Ägarperspektivet bör utvecklas i genomförandestudien, särskilt med beaktande av 

förhållandet med bostäder och annan verksamhet. (3)  
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Ur ett stråk- och gångflödesperspektiv är torgytan öster om Nordstan och väster om Nils 

Ericsongatan viktigt för ett fritt rörelsemönster och därför bör ytan vara fri och plan. Den 

upphöjda lanterninen i torgets norra ände bör utgå då den kommer att inverka menligt på 

framtida flöden. (4)  

Arbetet med såväl en temporär uppgradering som en slutlig lösning för den södra delen 

av Nils Ericsonsplatsen (e.d. Nils Ericsons torg) måste påbörjas under året för att hantera 

resenärsflödena mellan Centralstationen och Nordstan under genomförandetiden och när 

planförslaget är genomfört. (5)  

Kommentar: 

1. Projektsamordning pågår. Denna syftar bland annat till att undvika förseningar av de 

olika delprojekten, vilket skulle kunna ha negativa konsekvenser för området i stort. 

Planområdet är så komplext att Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att det måste 

planläggas som en helhet. En delning av detaljplanen är därför inte aktuell. 

2. Detaljplanen gäller även efter det att genomförandetiden gått ut. 

Stadsbyggnadskontoret anser inte att det är lämpligt att förlänga genomförandetiden.  

3. Förhållandet mellan bostäder och verksamheter hanteras i den genomförandestudie 

som görs för aktuellt planförslag.  

4. Föreslagna lanterniner på torgytan öster om Nordstan behövs för att möjliggöra en 

trygg och trivsam uppgång från Västlänken. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att 

lanterninerna inte kommer att störa framtida flöden över platsen.  

5. Arbetet med den södra delen av Nils Ericsonsplatsen har påbörjats genom 

grundläggning av hållplatsen Östra Nordstans station.  

4. NCC Property Development AB 

NCC framför följande synpunkter på planförslaget:  

Det finns en uppenbar risk att tillåta bostäder då detta riskerar långdragna processer i 

arbetet med att hitta lösning för luftkvalitet och buller. Byggrätternas användning i övrigt 

bör vara så flexibla och tillåtande som möjligt.  

Området bjuder på många utmaningar inom såväl genomförande som samordning och tid. 

Dessutom är grundläggningen i området komplicerad. 

Kommentar: 

Projektsamordning pågår. Denna syftar bland annat till att undvika förseningar av de 

olika delprojekten, vilket skulle kunna ha negativa konsekvenser för området i stort. En 

av utgångspunkterna för utvecklingen av aktuellt planområde är att området i framtiden 

ska vara en del av en blandad och variationsrik stad. Det är därför inte aktuellt att 

utesluta möjligheten att uppföra bostäder inom planområdet.  

5. Nordstans Samfällighetsförening 

Nordstans Samfällighetsförening framför följande synpunkter på planförslaget:  
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Vid upprättande av en ny detaljplan upphör tidigare gällande detaljplan att gälla inom 

berört planområdet. I planbeskrivningen anges dock bland annat att de detaljplaner där 

genomförandetiden inte har gått ut inte ersätts av den nya detaljplanen. Planhandlingarna 

behöver förtydligas beträffande vad som är stadens avsikt. Om syftet är att delar av 

gällande detaljplaner inte ska ersättas av den nya detaljplanen behöver plankartan 

omarbetas så att detta framgår på ett korrekt juridiskt hållbart sätt. (1)  

Nordstans samfällighetsförening har erhållit ett positivt planbesked för att inleda 

detaljplaneläggning för bostäder och verksamheter av kvarteret som inrymmer Nordstans 

parkeringsgarage samt ny utformning av taket över Nordstadstorget. För att möjliggöra en 

lämplig markanvändning bör byggrätten för tillbyggnad av Nordstan inom aktuell 

detaljplan kompletteras med användningarna P – parkering samt B – bostäder. Detta för 

att möjliggöra trapphus och entréer till planerade nya bostäder ovanpå nuvarande 

parkeringsgarage samt för att vid behov kunna justera lägen för ramper och tillfarter m.m. 

till själva parkeringsgaraget. Det är även lämpligt att detaljplanen medger samma 

markanvändningar som gäller för den angränsande byggnaden. (2)  

Nu liggande förslag till utformning av uppgången ger inte förutsättningar för en 

ekonomiskt och tekniskt rimlig konstruktion för avsedd påbyggnad ovanpå uppgången. 

Utformningen skapar inte heller flexibla möjligheter för bra gångflöde (placering av 

fasttrappa och rulltrappor). Vid fortsatt arbete är det av stor vikt att utformningen av 

uppgången utformas så att det även är konstruktivt är möjligt att genomföra föreslagen 

tillbyggnad av Nordstan. Plankartan behövs justeras och preciseras. För att ge bättre 

tekniska förutsättningar för att kunna genomföra en påbyggnad ovanpå trappuppgången 

föreslår Nordstans samfällighetsförening en vridning av uppgångens trappor mm samt att 

erforderliga justeringar av byggrätt för lanterniner samt järnvägstrafik i tunnel görs för att 

möjliggöra detta. Tekniskt kan överbyggnaden av trappuppgången komma att behöva en 

fackverkskonstruktion med höjden ca 2,0 m. Angiven höjd i bestämmelsen v1 föreslås 

sänkas till 6,0 m. Lämplig utformning förslås studeras i sam-verkan med Trafikverket. (3)  

Planbestämmelsen e1 reglerar att största sammanlagda byggnadsarea för entrén till 

järnvägsanläggning ska vara 448 m2. Det vore lämpligare att ytan för 

järnvägsanläggningen fastställs i samband med fastighetsbildning och baseras på det för-

slag till utformning som avses genomföras. Bestämmelsen e1 bör därför tas bort eller 

kompletteras med en text i planbeskrivningen som med motsvarande innebörd och att 

detta inte strider mot planens syfte. (4)  

På plankartan har felaktigt lagts in en användningsgräns i områdets södra del. Området 

betecknas med T4, vilket innebär att tillåten markanvändning endast är biltrafik till garage 

i markplanen. Bestämmelsen förhindrar avsedd tillbyggnad av Nordstan utmed Nils 

Ericsons-gatan. Plankartan måste justeras så att tillåten markanvändning är CKO i hela 

området som gränsar mot Nils Ericsonsgatan. (5)  

Beteckningen T4 - Biltrafik till garage i markplanen föreslås tas bort. Bestämmelsen 

fyller ingen funktion. Tillfart till kvarteret är reglerat med utfartsförbud. Om 

bestämmelsen av andra skäl bör finnas bör den även införas för utfarten i norr. (6)  
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Byggrätten bör utvidgas i söder och avgränsas i enlighet med byggrätten i gällande detalj-

plan så att denna linjerar befintlig byggrätt inom kvarteret. Vid en om- och tillbyggnad av 

Nordstan bör hela byggrätten mot Nils Ericsonsgatan kunna utnyttjas vid en tillbyggnad. 

(7)  

Detaljplanen medger samma markanvändning för föreslagen tillbyggnad av Nordstan 

både mot norr och öster. Varför markeras detta med olika färg på plankartan? (8)  

En bestämmelse har införts som anger att byggnader ska utformas och utföras så att 

översvämmande vatten till nivå 4,5 m över nollplanet inte skadar byggnaden. 

Planbeskrivningen saknar motivering och förklaring till bestämmelsen och bör 

förtydligas. (9)  

Av planbeskrivningen framgår att lägsta golvnivå ska ligga på lägst 2,8 meter över 

nollplanet. Detta regleras dock inte på plankartan. (10)  

Ovan beskriven höjdsättning innebär att fasad upp till en höjd av 1,7 m över golvnivå ska 

utformas med hänsyn till översvämmande vatten. Vad är motivet för vald höjd? (11)  

En generell bestämmelse anger att användning i entréplan som vetter mot allmän plats ska 

utgöras av publika verksamheter. Bestämmelsen måste omformuleras så att trapphus och 

entréer till verksamheter i ovanförliggande våningar medges. (12)  

Bestämmelsen f3 anger att fasadmaterial och dess utformning ska ta särskild hänsyn till 

befintlig och ny bebyggelse. Planbeskrivningen saknar någon förklaring till 

bestämmelsen och hur den ska tolkas. (13)  

Plankartan anger att det ska finnas en gasstation under rampen från Hisingsbron. Är detta 

en felskrivning? Vad är syftet med g2-bestämmelse inom samma utrymme som tunnel till 

lastgatan? Är avsikten att teknikutrymme ska kunna nås inifrån tunneln? 

Planbeskrivningen bör förtydligas beträffande syftet med g2-bestämmelsen samt motiven 

till varför bestämmelsen är angiven inom flera delområden. (14)  

Kommentar: 

1. Inför granskning av detaljplanen har planbeskrivningen förtydligats avseende hur 

befintliga detaljplaner påverkas av aktuellt planförslag.  

2. Planförslaget har reviderats genom att den nya byggrätt som medges utmed Nordstans 

östra och norra fasad även möjliggör parkeringsändamål. Dock gör 

Stadsbyggnadskontoret bedömningen att denna del inte det inte är lämpligt med bostäder 

eller enstaka bostadsfunktioner i denna del.   

3. Inför granskning av detaljplanen har bestämmelsen ”e7 – Minsta våningshöjd i 

entréplan mot allmän plats är 6,0 m” ersatt bestämmelsen ”v1” – Minsta våningshöjd i 

entréplan mot torg är 8 m. Mindre delar får vara lägre.”.  

4. I detaljplanen säkerställs lämplig yta för entré och med hjälp av genomförandeavtal 

kan erforderliga rättigheter regleras.  

5. Inför granskning av detaljplanen har planförslaget har reviderats genom att 

användningsbestämmelsen ”T4 – Biltrafik till garage i markplan” utgått.     



 

 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse  35 (40) 

   

   

6. Se svar under punkt 5.   

7. Den planerade byggrätten på östra sidan av Nordstan är anpassad till befintlig fasad 

mot söder och påverkar därmed inte byggrätten i gällande detaljplan negativt.  

8. Inför granskning av detaljplanen har plankartan har reviderats rittekniskt, så att 

byggrätten utmed Nordstans norra och östra fasad är markerad med samma färg.  

9. Enligt de utredningar av dagvatten och skyfall som gjorts för Centralenområdet 

framgår att det kan finnas risk för översvämning upp till en höjd av ca 4,5 meter över 

nollplan. Inför granskning av detaljplanen har planförslaget dock reviderats genom att 

bestämmelsen om skydd mot översvämmande vatten till en höjd av 4,5 meter utgått. 

Istället har en bestämmelse om att byggnader utföras för att klara högvatten till nivå 2,8 

meter över nollplan införts. Öppningar i byggnader på en lägre nivå än 2,8 meter över 

nollplan ska anordnas med översvämningsskydd.  

10. Inför granskning av detaljplanen har planförslaget har reviderats genom att en 

bestämmelse om höjd på färdigt golv införts.  

11. Bestämmelsen om att fasad upp till en höjd om 1,7 meter över golvnivå ska utformas 

med hänsyn till översvämmande vatten gäller Trafikverkets anläggning.  

12. Inför granskning av detaljplanen har planförslaget reviderats genom att 

bestämmelsen om publika verksamheter i bottenplan har omformulerats så att även 

funktioner till våningarna ovanför möjliggörs.  

13. Inför granskning av detaljplanen har bestämmelsen f3 förtydligats och kompletterats 

med f2. 

14. Bestämmelsen om gasstation under Hisingsbrons östra ramp var i samrådsförslaget 

en felskrivning. Avsikten var att möjliggöra en transformatorstation. Bestämmelsen har 

justerats inför granskning av detaljplanen. Bestämmelsen g2 har inför granskning av 

detaljplanen utgått. 

6. Vasakronan AB 

Vasakronan framför följande synpunkter på planförslaget: 

Det finns goda möjligheter att utveckla Lilla Bommen till en helt ny stadsdel med ett 

utvecklat kajstråk och torgyta vid vattnet. Det är därför olyckligt att aktuell detaljplan inte 

säkerställer ett av de viktigaste gång- och cykelstråken till Lilla Bommen och vattnet. 

Tvärtom så avskärmas Lilla Bommenområdet än mer genom en massiv skärmbebyggelse 

från Boulevarden och Västlänkens västra uppgångar samt Götaledens tråg. Vasakronan 

anser att det gc-stråk som länkar till Lilla Bommen och det framtida torget vid vattnet och 

Läppstiftet måste ingå i det fortsatta planarbetet eller på annat sätt säkerställas. (1)  

Övriga stråk som också är viktiga att uppmärksamma i varje delprojekt eller 

detaljplanearbete för att säkerställa en god tillgänglighet och en omsorgsfull gestaltning 

mellan centrala staden och Lilla Bommen samt för att möta vattnet är Östra Hamngatans 

möte med hamnen, Götgatan genom Nordstan och en naturlig koppling mot Lilla 

Bommen samt Stadstjänaregatan och Hisingsbron mot Älven och Hisingen. (2)  
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Det skulle skapa bättre förutsättningar för en positiv utveckling av området om det öppna 

tråget för E45 däckades över. (3)  

Kommentar: 

1. Planförslaget möjliggör ett framtida stråk från planområdet till Lilla Bommen och 

vattnet. Ett sådant stråk är dock beroende av en överdäckning av Götatunneln, vilket inte 

är aktuellt att göra i dagsläget. Med anledning av detta omfattar inte planförslaget ett 

sådant stråk.  

2. Planförslaget har tagits fram med ambitionen att skapa starka stråk, prioriterade för 

fotgängare och cyklister. Utformning av dessa avses studeras närmare i samband med 

genomförande av detaljplanen.  

3. Se svar under punkt 2.  

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

1. Boende Skonertgatan 5a 

Boenden anser att det är viktigt att arkitekturen samspelar med den nuvarande 

arkitekturen inom vallgraven, för att skapa en enighet, men också att skapa en stadsmiljö 

vilken människan kommer att trivas i.  

 

Boende anser också att det vore lämpligt att låta sig inspireras av Göteborgs stadsmuseum 

och Lilla Torget vid utformning av ny bebyggelse inom aktuellt planområde. Boenden 

menar att byggnader i denna stil bidrar till en långsiktigt hållbar och trivsam miljö.  

Kommentar: 

Planförslaget innehåller en bestämmelse om att ny bebyggelse ska utformas med hänsyn 

till befintlig bebyggelse inom och i anslutning till planområdet. Syftet med detta är bland 

annat att skapa en kontinuitet i stadsbilden. Vidare avses utformning av ny bebyggelse 

studeras närmare i samband med genomförande av planförslaget. 

2. Boende Slottsskogsgatan 47b 

Boenden framhåller i sitt yttrande hur betydelsefullt ljuset är i staden, både direkt solljus 

och övrigt dagsljus. Det är, enligt boenden, viktigt att detta når de offentliga rummen och 

inte skyms av höga byggnader. (1)  

Boenden påpekar också att det är betydelsefullt med grönska i städer, bland annat för att 

grönska har positiva effekter på hälsan. Boenden anser att det bör planeras för stora och 

variationsrika gröna rum. (2)  

Boenden föreslår i sitt yttrande att det möjliggörs för en skola inom planområdet, längst 

bort från centralstationen sett. (3)  

Boenden är positiv till att det blir mer handel i centrum men poängterar att en sådan 

utveckling bör harmonisera med resten av staden.  

Kommentar: 

1. Inför granskning av detaljplanen har en sol-/skuggstudie tagits fram. Resultatet av 

denna har inarbetats i planhandlingarna.   
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2. Stadsbyggnadskontoret instämmer i synpunkten att det är viktigt med grönska i staden. 

I planförslaget föreskrivs att befintlig park och befintliga träd ska bevaras i så stor 

utsträckning som möjligt och att nya träd ska planteras utmed den framtida boulevarden.   

3. Planförslaget möjliggöra för skolverksamhet på gymnasienivå. Någon annan 

skolverksamhet bedöms inte vara lämplig inom planområdet. 

Övriga 
 

1. Naturskyddsföreningen Göteborg 

Naturskyddsföreningen ställer sig kritisk till planförslaget eftersom de anser att 

föreslagen förtätning styrs av trafik istället för av människors behov, stadskvaliteter och 

vilka stadsmiljöer människor trivs och mår bra i. Naturskyddsföreningen ställer sig också 

kritisk till avsaknaden av grönska, orienterbarhet och bristen på referenser på liknande 

miljöer samt hur trygghet kommer att säkerställas. (1)   

Vidare framför Naturskyddsföreningen följande synpunkter och frågor angående 

planförslaget: 

Grönska och täthet 

Det är svårt att se hur en förtätning såsom illustreras i denna handling verkligen leder till 

ett hållbart samhälle. 

Planen är komplicerad och svårbegriplig med exakt angivna högsta höjder på en mängd 

byggnader vilket kan medföra svårigheter i genomförandet. 

Hur säkerställs trygga miljöer vid dessa trafikmiljöer, under broar och vid 

tunnelmynningar? (2)  

Orienterbarhet 

Hur har stråken och kopplingen till vattnet förbättrats? 

Kopplingen mellan Drottningtorget / Nils Ericsonsplatsen till Hisingsbron är svag och bör 

förstärkas. 

Idag är platsen svårtillgänglig för fotgängare och cyklister och det blir inte bättre. (3) 

Fokus på trafik 

Det är bra att staden bygger över trafikleden för att skapa bättre koppling mellan staden 

och vattnet. Med den ambitionen är det då olyckligt att inte hela leden byggs ner och det 

skapas istället ett stort hål vid avfarten. (4)  

Staden bör se över möjligheterna att ta bort det stora parkeringshuset. Om det inte tas bort 

bör tryggheten runt parkeringshuset säkerställas. (5)     

Spårvagnsrampen som går i nord-sydlig riktning riskerar att bli en både fysisk och visuell 

barriär i stadsrummet, mellan Boulevarden, Nordstan, Operan och Nils Ericsson-

terminalen. (6)  
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Skala och detaljering 

De referensbilder som gestaltningsprogrammet tar upp är framförallt hämtade från täta, 

nästintill bilfria stadsmiljöer och det är svårt att se hur de ska förverkligas i denna 

trafikfokuserade detaljplan.  

Planen beskriver en ny ”boulevard” som ska ge stadskvaliteter. Men en boulevard är en 

trädkantad gata med träd som i storlek matchar omkringliggande bebyggelse. Utifrån 

detta är det svårt att se att det kommer att bli en boulevard. (7)  

Hur säkerställs ett bra mikroklimat och bullerfria miljöer kring dessa höga hus, med tanke 

på både skugga och vindturbulens? (8)  

Ekosystemtjänster och grönska 

Hela området kring centralen, Nordstan och Gullbergsvass blir ett stort hårdgjort område. 

Det står att detaljplanen inte förändrar eller på ett negativt sätt påverkar livsvillkoren för 

djur- och växtliv. Naturskyddsföreningen anser istället att ambitionen borde vara att 

förbättra situationen för djur- och växtliv.  

För att anpassa planområdet till framtida klimatförändringar och skapa mindre 

klimatpåverkan borde ett större fokus ligga på icke hårdgjorda ytor och 

ekosystemtjänster. 

När staden förtätas är det en förutsättning att också stadens parker, natur- och 

grönområden utvecklas. Det behöver bli tydligt hur detta säkerställs i planen. 

I planförslaget anges att träd ska planteras i lådor i de fall det inte är möjligt att plantera 

dem direkt i marken. Lådor fungerar dock inte över tid, utan bättre förutsättningar för 

träden behöver säkerställas i planen. (9)  

Komplicerade markförhållande och luftkvalitet 

Är det ekonomiskt försvarbart att bygga på förorenad och instabil mark även om expertis 

kan tillstå att det är möjligt? 

Naturskyddsföreningen anser att förutsättningarna i området vad gäller dagvatten, 

översvämningsrisker, geoteknik, luftmiljö etc. är problematiska och undrar om den 

problematiken kan byggas bort. (10)  

Kommentar: 

1. Det område som aktuellt planförslag omfattar innehåller idag en komplex 

trafikapparat, främst för biltrafik. En av ambitionerna med planförslaget är att 

möjliggöra för en utveckling av området som innebär att det i högre grad blir en 

integrerad del av den centrala staden, med offentliga rum som är anpassade efter 

fotgängare och cyklister. Samtidigt finns behov av att hantera kollektivtrafik, 

varuleveranser och viss personbilstrafik inom området, varför planförslaget delvis 

anpassats till detta. 

2. Aktuellt planområde ingår i stadsutvecklingsprojektet Älvstaden. En av 

utgångspunkterna i arbetet med Älvstaden, och således även aktuellt planförslag, är att 
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utvecklingen ska ske på ett hållbart sätt. Detta kan exempelvis handla om att skapa gröna 

stadsmiljöer, att främja ett resurssnålt stadsbyggande där en hållbar livsstil uppmuntras, 

att möjliggöra för förnyelsebar energiförsörjning, att klimatanpassa ny bebyggelse och 

nya stadsrum och att ge plats för hållbara transportlösningar.  

3. En av utgångspunkterna i arbetet med planförslaget har varit att skapa bättre 

tillgänglighet för fotgängare och cyklister till/från och inom området. Planförslaget 

möjliggör därför gång- och cykelbanor, trottoarer och lågtrafikerade platsbildningar.   

4. Planförslaget omöjliggör inte att Götatunneln norr om planområdet i en framtid 

däckas över. 

5. Det kommer även i framtiden att finnas behov av bilparkering i närheten av aktuellt 

planområde. Att ordna denna i parkeringshus bedöms vara en mer hållbar lösning än att 

ordna den i form av markparkering eftersom det är ett mer effektivt, sett utifrån ett 

markanvändningsperspektiv.  

Planförslaget bedöms möjliggöra för ökad trygghet i orådet, bland annat genom att det 

kommer att bli ett större flöde av människor, mer trivsamma stadsrum och fler 

verksamheter som vänder sig ut mot området. 

6. Spårvagnsrampen är nödvändig för att kunna ansluta kollektivtrafiken till Hisingsbron. 

Möjlighet att passera rampen finns utmed den framtida boulevarden.  

7. Utmed delar av den framtida boulevarden finns det goda möjligheter att plantera träd 

som på sikt växer sig stora. Utmed resterande delar avses boulevarden förses med träd 

planterade i planteringskärl eller planterade på upphöjd mark inom grön zon mellan 

körfält för bilar och gång- och cykelväg. Även dessa förmodas bidra till en grön stadsbild 

och möjliggöra ekosystemtjänster. 

8. Buller, luft och vind har studerats inom ramen för aktuell detaljplan och resultaten 

inarbetats i planhandlingarna. 

9. Centralenområdet i stort avses bli ett område med gröna inslag och nära kontakt med 

vattnet. Omfattningen av gröna inslag kommer dock att variera mellan delområdena 

beroende på vilka övriga funktioner som varje delområde rymmer.   

10. Frågor gällande markföroreningar, geoteknik, luftmiljö och dagvatten har utretts 

inom ramen för planarbetet. Resultaten har inarbetats i planhandlingarna.  

2. Swedegas AB 

Swedegas har ingen erinran. 

Kommentar: 

Swedegas ABs yttrande är noterat. Yttrandet föranleder ingen revidering av 

planförslaget.  

Ändringar  
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget.  
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Utöver mindre justeringar har planhandlingarna reviderats enligt följande inför 

granskning av planförslaget: 

• Planbeskrivningen har förtydligats och kompletterats med ytterligare information 

avseende frågor om luftkvalitet, buller från trafik och industri, stomljud och 

vibrationer, risk för hälsa och säkerhet, grundläggning samt dagvatten och 

skyfall.  

• Plankartan har kompletterats med ytterligare bestämmelser i syfte att säkerställa:  

▪ att en acceptabel luftkvalitet kan uppnås 

▪ att riktvärden för buller, stomljud och vibrationer kan uppfyllas 

▪ att dagvatten och skyfall hanteras korrekt 

▪ att krav på säkerhet kan uppnås 

▪ att grundläggning sker på ett sätt som inte skadar befintlig eller 

tillkommande bebyggelse och infrastruktur 

• Illustrationskartan har reviderats utifrån att planstrukturen förändrats sedan 

samrådet. 

• Utredningar gällande luftkvalitet, buller från trafik och industri, stomljud och 

vibrationer, risk för hälsa och säkerhet, grundläggning samt dagvatten och skyfall 

har reviderats. I några fall har nya, kompletterande utredningar tagits fram. Det 

har även gjorts en vind- och solstudie.  

• En MKB har tagits fram.    

 

 

Arvid Törnqvist   Emir Aganovic 

Planchef    Projektledare 

 

 

 

Bilagor 

• Lista över samrådskrets 

• Länsstyrelsens yttrande med dess bilagor. 

 

 



Lista över 
samrådskrets

Sändlista 

Kommunala nämnder och bolag 
m.fl. 
Fastighetskontorets 
tillgänglighetsavd 
Fastighetsnämnden/kontoret 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB Göteborgs 
Hamn AB Göteborgs Stads 
Parkerings AB Idrotts- och 
föreningsnämnden/förvaltningen 
Kretslopp och Vatten 
Kulturnämnden/förvaltningen 
Lokalsekretariatet 
Miljö- och 
klimatnämnden/Miljöförvaltningen 
Namnberedningen och GDA 
adresser 
Park- och 
naturnämnden/förvaltningen 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Social resursnämnd 
Stadsdelsnämnden/förvaltning i 
Centrum 
Stadsledningskontoret 
Trafiknämnden/kontoret 
Utbildningsnämnden/förvaltningen 

Statliga och regionala 
myndigheter m.fl. 
Business Region Göteborg AB 

Försvarsmakten Högkvarteret, 
HKV 
Göteborgsregionen (GR)  
Lantmäterimyndigheten 
Luftfartsverket 
Länsstyrelsen  
Polismyndigheten 
PostNord  Distribution 
Skanova Nätplanering D3N 
Statens geotekniska institut 
Swedavia AB 
Svenska Kraftnät 
Trafikverket 
Vattenfall Eldistribution AB 
Västfastigheter Ledningsstab, 
Flygplatschefen 
Västtrafik AB 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, 
hyresgäster, boende 
Hyresgästfören. Region V Sverige 

Övriga 
E.on
Weum Gas AB
Göteborgs spårvägar
Higab
Jernhusen AB, Region Väst
Naturskyddsfören.i Gbg
Swedegas
Svensk Handel
Västfastigheter, Distrikt Göteborg
Älvstranden Utveckling AB
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Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Anna Hendén Wedin

planarkitekt
010-224 47 19

anna.henden.wedin@lansstyrels
en.se

Göteborgs Stad
Stadsbyggnadskontoret
sbk@sbk.goteborg.se

Förslag till detaljplan för bostäder, verksamheter och 
uppgångar för Västlänken norr om Nordstan inom 
stadsdelarna Nordstan och Gullbergsvass i Göteborgs Stad, 
Västra Götalands län
Handlingar daterade februari 2020 för samråd enligt 5 kap 11 och 11 a §§ plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900), utökat förfarande

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900).
Detaljplanen rymmer Västlänkens västra uppgång och en framtida hållplats 
för kollektivtrafik från Hisingsbron samt byggnader för verksamheter och 
bostäder. I detaljplanen finns också plats för ventilationstorn för luften från 
Götatunneln.
Länsstyrelsen anser att det är positivt att Göteborgs Stad planerar att skapa 
en blandstad i en central miljö med goda kommunikationer som idag endast 
utgörs av infrastruktur. Det är en stor utmaning att få till föreslagen 
markanvändning då området är utsatt för höga bullernivåer och höga halter 
av luftföroreningar. Länsstyrelsen gör med nuvarande underlag 
bedömningen att planen inte är genomförbar om ventilationstornet inte 
kommer till stånd. Uppförande av detta eller en annan jämförbar lösning för 
att säkra luftkvaliteten måste säkerställas inom ramen för planen.
Vidare behöver bullerutredningen utgå från ett värsta bullerscenario med 
avseende på trafikföringen. Buller från ventilationstornet behöver också 
hanteras liksom stomljud och vibrationer från spårtrafik.
Skyfallsfrågan hanteras inte tillräckligt i dagsläget. Det är viktigt att redan 
nu hantera den och beskriva vilka åtgärder utanför planen som aktuell 
detaljplan är beroende av. Riskfrågan behöver hanteras vidare, i nuläget är 
det svårt att få en överblick över vilka risker som man bedömer att man 
behöver hantera och hur det ska göras. Länsstyrelsen anser också att 
geotekniska frågor behöver ses över och frågan om förorenad mark behöver 
utvecklas och därefter ska nödvändig reglering ske på plankartan.
Detaljplanen kommer att påverka riksintresset för kulturmiljövård, 
framförallt med avseende på fornlämningar men också på träd. Det kommer 
att krävas tillstånd för ingrepp i fornlämning och eventuellt även en 
arkeologisk underökning. Vidare behöver planen utvecklas så att påverkan 
på träd längs Nils Ericssonsgatan inte sker.

http://www.notisum.se/pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20100900.htm
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Byggnadsminnet Bergslagsbanans stationshus och park berörs av förslaget. 
Länsstyrelsen anser att förslaget behöver arbetas om så att intrång i 
byggnadsminnet och dess park undviks.
Slutligen krävs en del anpassningar i planen för det behov som riksintresset 
för kommunikationer Västlänken har. Länsstyrelsen hänvisar i detta 
avseende helt till Trafikverket för hantering av frågorna.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet eller 
till risken för olyckor, översvämning eller erosion, riksintresse och 
miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med 
vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av 
Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas 
för att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och 
synpunkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla 
lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens 
antagendebeslut av en plan om den kan antas strida mot någon av de fem 
prövningsgrunderna.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
luft
Miljökvalitetsnormen för NO2 beräknas överskridas på aktuell plats i 
nuläget. De planerade byggnaderna i aktuell plan medför att 
luftföroreningarna ansamlas vid de norra fasaderna i planområdet. På så sätt 
blir föroreningsnivåerna lägre på den södra sidan av byggnaderna, men 
sannolikt högre på den norra delen av byggnaderna jämfört med i dag. 
Utifrån nu kända förutsättningar anser Länsstyrelsen att ett ventilationstorn 
där 95 % av luftföroreningarna från Götatunneln ventileras bort är en 
förutsättning för att kunna genomföra aktuell plan. Den främsta anledningen 
är att luftföroreningshalterna beräknas bli över MKN för NO2 och PM10 i de 
norra delarna av planområdet utan ventilation år 2026. Även EU:s 
gränsvärde för timmedelhalter av NO2 beräknas överskridas år 2026 utan 
ventilation. Beräkningar utan ventilation har inte gjorts för år 2035 och det 
är därför svårt att förutsäga när miljökvalitetsnormen skulle klaras utan 
ventilation. Men sannolikt skulle MKN för PM10 inte klaras på platsen utan 
en avsevärd minskning av trafikmängderna. Länsstyrelsen anser därför att 
ventilationstornets genomförande inte endast ska möjliggöras i plankartan 
utan att den behöver fastställas inom ramen för planen om inte annan 
lösning kommer till stånd. 
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Länsstyrelsen anser att följande behöver beaktas med avseende på 
ventilationstornet. Höjden på ventilationstornet i förhållande till byggnader 
inom planområdet behöver hanteras vidare. Antingen så fastställs 
genomgående en avsevärt högre höjd på ventilationstornet än byggnaderna, 
eller så behöver påverkan från skorstenens utsläpp på byggnadernas fasader 
utredas. Om det finns byggnader utanför planområdet som skulle kunna 
påverkas av utsläppen från skorstenen behöver även påverkan på dessa 
beskrivas och utredas utifrån luftkvalitet. Vidare behöver det också 
säkerställas att ventilationstornet oavsett läge kan ha den prestanda som man 
räknar med i utredningen.
Skulle andra alternativ studeras än att uppföra ett ventilationstorn vill 
länsstyrelsen att ni beaktar följande frågor i de förslagen. Om en alternativ 
lösning medför att halterna överskrider MKN i de norra delarna av 
planområdet behöver planen regleras så att entréer inte är riktade mot norr. 
Vidare behöver det framgå att GC-banor inte avses att anläggas i de norra 
delarna. Det är också viktigt att säkerställa att ventilation inte är riktad mot 
norr, att fasader är täta och att det inte går att öppna fönster mot norr. Det är 
av vikt att det säkerställs att den byggnad med användningen KCP, som 
föreslås ligga mellan väg E45 och övriga byggnader innehållande bland 
annat bostäder, byggs före bostadshusen då den skulle skydda bostadshusen 
genom att skärma bort en del av luftföroreningarna från bostadsmiljön.
I planbeskrivningens redovisning av beräknade halter av NO2 och PM10 
visas endast figurer för årsmedelvärden. Länsstyrelsen vill uppmärksamma 
er på att det generellt är svårare att klara miljökvalitetsnormernas dygn- och 
timvärden och att även dessa därför behöver beaktas.

Riksintresse 
Kulturmiljövård Göteborg
Fornlämning
Området berör fornlämning Göteborg 216 som är en del av riksintresse för 
kulturmiljövård. Idag upptar projektet Västlänken större delen av 
planområdet men trots det är inte fornlämningen helt borttagen utan delar av 
den finns kvar. Aktuell byggnation innebär således ytterligare negativ 
påverkan på riksintresset för kulturmiljövård.
Den nordöstra delen av planområdet upptas framför allt av nyttjanderätt för 
arbetsföretaget Västlänken, med planerad ledningsomläggning. Detta 
medför relativt begränsade markarbeten. Inom delområdet finns sedan 
tidigare arkeologiska iakttagelser av bland annat sänkverk inom det 
historiska vattenområdet. Länsstyrelsen bedömer utifrån känd kunskapsbild 
därför att den nordöstra delen av planområdet har en medelhög arkeologisk 
potential och föreslagen exploatering riskerar att beröra fornlämningen. 
Tillstånd till ingrepp i fornlämning krävs och det kan komma att bli aktuellt 
med en arkeologisk undersökning.   

Det södra delen av planområdet som ligger mellan Nordstan och Nils 
Ericssonterminalen, är utanför direkt påverkan från projektet Västlänken. En 
del av området utgörs av fornlämningens kända utbredning. Länsstyrelsen 
bedömer därför att planförslaget riskerar att beröra fornlämningen. Tillstånd 
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till ingrepp i fornlämning krävs. Beroende på vilket nyttjande som planeras 
inom delområdet kan det bli aktuellt med en arkeologisk undersökning. 

Bebyggelse- och kommunikationsmiljö
Föreslagen bebyggelse ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Hur ni 
bedömer att de höga husen påverkar riksintresset för kulturmiljövård 
behöver beskrivas i handlingen till granskningen av planen. Länsstyrelsen 
anser inte att det behöver vara en omfattande beskrivning men frågan 
behöver tydliggöras och en bedömning behöver ske.
Vidare är trädraden utmed Nils Ericsonsgatan en del av riksintresset för 
kulturmiljövård. Den har ett mycket stort kulturhistoriskt värde för 
förståelsen av det gröna stråk som tidigare band samman stationsmiljöerna 
med varandra och stadens centrum. Ett bevarande av de äldre träden är 
avgörande för förståelsen av den historiska miljön. Länsstyrelsen anser att 
det som återstår av den trädplanterade kommunikationsmiljön är viktigt att 
bevara. Därför behöver det tydligt framgå av planen hur de ska bevaras.

Kommunikation-Västlänken 
Västlänken, som ska byggas under planområdet och ha stationsuppgångar 
inom det samma, utgör riksintresse för kommunikation. Det är av vikt att 
anpassningar sker enligt de synpunkter som inkommit från Trafikverket. I 
detta avseende hänvisar Länsstyrelsen till Trafikverkets yttrande i sin helhet, 
som bifogas.

Hälsa och säkerhet
Risk
Länsstyrelsen kan konstatera att frågor kopplade till risk inte har hanterats 
tillräckligt i planen då kommunen först i granskningsskedet avser att 
redovisa frågan fullständigt. 

I nuläget redovisas en riskbedömning som är gjord för två andra planer i 
närområdet. I planhandlingen lyfter ni fram vilka risker från 
riskbedömningen som kan påverka/gälla även för aktuell plan men skriver 
samtidigt att risker för planområdet ska redovisas i granskningsskedet. 

Inför granskningen måste det framgå vilka risker som är kopplade till 
aktuell plan och hur de hanteras. Det är bra att ta tillvara på inventeringar 
som gjorts i andra projekt men det måste även göras en bedömning om det 
finns andra risker, specifika för denna plan. Vi anser att det är lämpligt att 
titta på hur de andra närliggande detaljplanerna har arbetat med vissa av de 
risker som kommit upp i den genomförda riskbedömningen från 2015. Men 
även andra risker kan vara relevanta att studera som inte varit aktuellt i de 
närliggande planerna. 

Nedan lämnar vi synpunkter på det som ni nämner i aktuell planhandling 
och som vi redan nu ser behöver förtydligas.
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Avseende utrymningsfrågan behöver den beaktas så att planerad bebyggelse 
ovan stationen inte begränsar utrymningsmöjligheter. Det är viktigt att även 
ta hänsyn till att det finns ett mellanplan. Vad Länsstyrelsen erfar så gjordes 
järnvägsplanens utrymningssimuleringar utan ett mellanplan och bebyggelse 
ovan stationen. Därför är det viktigt att visa detta nu.

En annan fråga är tillräckliga ytor finns för räddningstjänstens fordon. Det 
framgår på sida 70 att avtal ska tecknas som säkerställer att detta finns. Det 
behöver framgå av texten vilka ytor som krävs och att de går att säkerställa. 

Övriga förtydliganden som vi anser är bra att göra är åtgärder beträffande 
sabotage/antagonism. Att vissa åtgärder i punktlistan på sidan 31 hanterats i 
tidigare planer behöver inte medföra att de inte ska hanteras i aktuell 
detaljplan. Ni behöver ta ställning till detta inför granskningen. Ni behöver 
också förtydliga vad som avses med en gasstation och därefter bedöma 
vilken hänsyn som behöver tas till den med avseende på risker. Se vidare 
under rubriken ”Byggnadsminnet Bergslagsbanans stationshus och park”.

Möjligheten att anlägga erforderliga brandgasschakt för Västlänkens 
räkning måste vara säkerställda i annan plan före det att aktuell plan antas 
om man väljer att inte möjliggöra dem i aktuell plan.

Skyfall
Åtgärder krävs, både utanför och innanför planens gränser för att hantera 
översvämning från hav och skyfall. 

Planen bygger exempelvis på att åtgärder som planeras utanför aktuellt 
planområde genomförs. Ni behöver förtydliga vilka åtgärder som avses, 
vilka av dem som behöver genomföras för att planen ska vara acceptabel 
och hur åtgärderna avses att säkerställas. 

Planen har en bestämmelse om att färdigt golv placeras på +2,8 om inte 
annat översvämningsskydd anordnas. Det finns dock även en annan 
bestämmelse om att byggnader ska utformas och utföras så att 
översvämmande vatten till nivå 4,5 m över nollplanet inte skadar 
byggnader. Av detaljplanen behöver också framgå hur ni hanterar kraven för 
Västlänken avseende översvämning. Länsstyrelsen kan i nuläget inte 
utesluta att ett säkerställande av översvämningsfrågan krävs. 

I samband med skyfall finns det risk för översvämning på delar av området 
och avledning av vatten krävs för att vissa prioriterade vägar ska fungera för 
utryckningsfordon. Dessa vägar ska alltid vara framkomliga enligt 
planhandlingen. Det finns dock inga åtgärder som säkerställer detta. Enligt 
material reglerar inte detaljplanen marknivåer och i samband med 
projektering av boulevarden ska omhändertagande av vatten utredas vidare. 
Länsstyrelsen anser att lösningarna inte ska skjutas till genomförandeskedet 
utan bedömningar av genomförbarhet behöver ske inför granskningen av 
detaljplanen.  
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Geoteknik
Avseende framtida förhållanden finns det oklarheter gällande utformning 
och grundläggning av byggnation. Det går i nuläget inte att få en bild över 
att marken går att bebygga enligt de förutsättningar som planen tillåter. 
Eftersom vald grundläggningsmetod har betydelse för stabiliteten behöver 
det framgå att grundläggningsmetoden är möjlig. 

Vidare görs en bedömning av befintlig och framtida stabilitet mot väg E45. 
Ni behöver till granskningen redovisa grunden för gjord bedömning av 
stabiliteten. Det behöver också klarläggas att tillåtna 
belastningsförhållanden inom aktuell detaljplan överensstämmer med det 
som förutsattes vid projekteringen av nedsänkningen. Länsstyrelsen 
hänvisar till SGI:s yttrande i sin helhet, vilket bifogas.

Buller
Trafikbuller

Länsstyrelsen bedömer att den planbestämmelse som införts avseende 
trafikbuller är i enlighet med Trafikbullerförordningen. Det framgår av 
bullerutredningarna att det finns många lägen där bullernivån överskrider 65 
dBA och där ljuddämpad sida inte kan åstadkommas. Detta innebär att 
mängden bostäder som möjliggörs i området blir begränsad. 

Planen innebär också mycket höga bullernivåer, i vissa lägen över 70 dBA 
ekvivalent ljudnivå från trafik. Vid så höga ekvivalenta ljudnivåer från trafik 
kan det även finnas risk för lågfrekvent buller överstigande 
Folkhälsomyndighetens riktvärde för lågfrekvent buller i inomhusmiljön. 
Länsstyrelsen anser att ni behöver utreda lågfrekvent buller i bostäder och 
lokaler för undervisning. Det behöver också beskrivas om 
Folkhälsomyndighetens riktvärde för lågfrekvent buller uppfylls. 

Ytterligare utredning av bullersituationen kommer att göras i samband med 
att en miljökonsekvensbeskrivning för aktuell detaljplan tas fram. 
Länsstyrelsen kommer att lämna synpunkter på den kommande 
bullerutredningen i samband med granskning av planen. Länsstyrelsen 
förutsätter att denna innehåller uppdaterad information utifrån aktuellt 
planförslag samt innehåller information om prognosår och trafikmängder på 
angränsande gator. Vidare behöver bullerutredningen utgå ifrån den 
trafiksituation som ger den värsta bullersituationen för planområdet. Ni har 
räknat med att den planerade Bangårdsförbindelsen kommer att möjliggöra 
minskad trafik på Nils Ericsongatan. Eftersom Bangårdsförbindelsen inte är 
beslutad kan ni inte använda den som en förutsättning för bullerutredningen. 
Ni behöver därför analysera vilken trafiksituation (vilka gator som används 
inom och i planområdets närhet) som ger värsta bullersituationen för 
planområdet och utföra beräkningar utifrån det. 

Slutligen behöver planbeskrivningen uppdateras utifrån gällande riktvärden 
för buller i Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216), se sidorna 28 och 61. 
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Verksamhetsbuller
Ventilationstornet för att ventilera Götatunnelns östra mynning möjliggörs i 
planen. Denna planeras i nära anslutning till bostäder. Inför granskningen 
behöver det därför studeras om denna kan orsaka buller vid närliggande 
bostäder.

Stomljud och vibrationer
Det framgår av planbeskrivningen att för att klara riktvärdena för stomljud 
från Västlänken kommer stomljudsisolerande åtgärder krävas utmed stora 
delar av tunnelsträckan. Skyddsåtgärder behöver göras både i själva 
tunneln/spårkonstruktionen, vilket regleras i järnvägsplanen och i nya 
byggnader i närheten av denna vilket behöver hanteras i detaljplanen. I 
aktuell detaljplan har en planbestämmelse införts för vibrationer vilket 
länsstyrelsen anser är lämpligt. Länsstyrelsen anser att en planbestämmelse 
även ska införas avseende stomljud. 

Eftersom ramper för kollektivtrafik bl a spårväg kommer att utföras genom 
byggnader, behöver risk för vibrationer och stomljud i bostäder utredas även 
för dessa konstruktioner och möjliga åtgärder behöver beskrivas i planen.

Markföroreningar

Utförd sammanställning av föroreningssituationen av planområdet (SWECO 
2018) visar på att det finns ett undersöknings- och saneringsbehov. 
Länsstyrelsen håller med om SWECOS slutsatser och rekommendationer 
vad gäller att kompletterande undersökningar behöver utföras och att en 
riskbedömning samt förslag till åtgärder behöver tas fram. Länsstyrelsen 
anser därmed att det till granskningsskedet ska utföras en miljöteknisk 
markundersökning i syfte att kartlägga och avgränsa föroreningar inom 
planområdet. En riskbedömning över påträffade föroreningar i förhållande 
till planerad markanvändning ska sedan tas fram och utifrån resultatet i 
riskbedömningen ska förslag till åtgärder beskrivas. Alla steg i processen 
bör stämmas av med miljöförvaltningen i Göteborgs Stad som är 
tillsynsmyndighet. Att saneringsåtgärder kommer att utföras ska säkerställas 
genom lämplig planbestämmelse i plankartan.

Råd enligt PBL och MB 
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i 
lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt. 

Byggnadsminnet Bergslagsbanans stationshus och park
Detaljplanens östra del omfattar byggnadsminnet Bergslagsbanans före detta 
stationshus och dess park. Därmed krävs det tillstånd enligt kulturmiljölagen 
(KML) för åtgärder inom skyddsområdet avseende påverkan på träden och 
andra ingrepp i parken. Det framgår inte av planhandlingarna att planen 
omfattar ett byggnadsminne. Byggnadsminnets skyddsområde ska markeras 
så att byggnadsminnets gränser framgår av plankartan. 
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Planbestämmelsen träd1 anger att ”Träd som berörs av markarbeten ska 
flyttas eller ersättas”. Byggnadsminnets skyddsbestämmelser anger att 
”Byggnadsminnesområdet får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt 
förändras. Området ska hållas i sådant skick att byggnadens och parkens 
utseende och karaktär inte förvanskas”. Länsstyrelsen ser därför en 
uppenbar konflikt mellan aktuell detaljplan och byggnadsminnets 
skyddsbestämmelser. Det är därför viktigt att alternativa utformningar av 
planen studeras för att undvika påverkan på byggnadsminnet och dess park. 
De uppvuxna träden i parken är avgörande för förståelsen av den tidigare 
järnvägsparken och dess koppling till stationsbyggnaden. 

Tillstånd enligt KML krävs för eventuella ingrepp i stationsparken och 
åtgärder som rör träden. I nuläget ser Länsstyrelsen inte att ett sådant 
tillstånd kan lämnas p g a att rimliga alternativ som syftar till att undvika 
ingrepp i parken inte har utretts. Särskilda skäl måste anges enligt KML för 
ingrepp i byggnadsminnet och ska bedömas utifrån påverkan på 
kulturmiljövärdena. En redovisning av särskilda skäl till ingrepp saknas i 
planhandlingarna.

I planbeskrivningen gör ni bedömningen att de föreslagna hushöjderna inom 
planområdet medför att kommunikationsmiljön Bergslagsbanans 
stationsmiljö blir ytterligare fragmenterad.  Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning.

Miljökvalitetsnormer för vatten och fisk- och musselvatten
Det saknas en bedömning och en motivering av hur aktuell detaljplan 
förhåller sig till och påverkar vattenförekomsten Göta älvs status och 
möjligheterna att miljökvalitetsnormerna för vatten samt fisk- och 
musselvatten kan uppnås. Planbeskrivningen behöver därför kompletteras 
med detta.  

Uppgifter om den berörda vattenförekomsten och dess ytvattenstatus finns i 
dagvattenutredningen (PM Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder, 
verksamheter och Västlänkens uppgång norr om Nordstan, Ramböll 2017-
02-13) men den beskrivningen innehåller felaktigheter när det gäller den
kemiska statusen, och det saknas beskrivning av den ekologiska statusen.
Miljökvalitetsnormerna för vatten (ekologisk respektive kemisk status)
beskrivs inte alls. Handlingarna behöver uppdateras när det gäller ekologisk
och kemisk status samt miljökvalitetsnormer för vatten, så att uppgifterna
stämmer med det som framgår i VISS (https://viss.lansstyrelsen.se/).

Göta älv är vandringsled för lax som vandrar upp i Natura 2000-området 
Säveån. Göta älv omfattas av miljökvalitetsnormer för fiskvatten enligt 
förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 
Planförslaget får inte medföra att MKN för fisk- och musselvatten 
överskrids. I den nämnda förordningen anges vilka rikt- och gränsvärden för 
olika kemiska och fysikaliska parametrar som gäller. Underlaget bör 
kompletteras med information om de berörda miljökvalitetsnormerna för 
fiskvatten.

https://viss.lansstyrelsen.se/
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Dagvatten 
En dagvattenutredning för det aktuella planområdet är framtagen. Vi vill 
framhålla att det är av stor vikt att lösningarna i den genomförs för att uppnå 
en hållbar dagvattenhantering. Länsstyrelsen noterar att den inte är 
uppdaterad efter den exploatering som nu föreslås i detaljplanen. Vi 
förväntar oss att ni gör eventuella förändringar av den om ni bedömer att det 
finns ett behov av det. I denna ges förslag på åtgärder för kvarters- och 
allmän platsmark för att rena och fördröja dagvattnet. Avseende fördröjning 
behöver detta klaras ut med avseende på skyfall, se under avsnittet 
prövningsgrunder.

På plankartan under rubrik 3.2 Kvartersmark finns följande 
planbestämmelse: ”Minst 50 % av takyta med motsvarande 
fördröjningseffekt, ska vara utformat för fördröjning av dagvatten.”  
Planbestämmelsen är ofullständig och behöver justeras. 

I dagvattenutredningen framgår under rubrik 5.4 Slutsats följande: ”Med 
rening med gröna tak klarar kvartersmarken inte gränserna för fosfor, 
kväve, kadmium, TBT, TOC, och PCB7. Med grönt tak ökar 
föroreningsbelastningen på kvartersmark.” Länsstyrelsen önskar att 
kommunen kommenterar varför föroreningsbelastningen ökar om gröna tak 
anläggs.

Kretslopp och Vatten har tagit fram ett PM (2018-10-03) som ger en 
överblick över dagvattenhanteringen för flera detaljplaner i området kring 
centralstationen. Där framgår att detaljplanen för Västlänkens uppgång norr 
om Nordstan inte ingår, men i version 2 kommer även denna detaljplan att 
finnas med. Länsstyrelsen ser fram emot att ta del av version 2 i 
granskningen.

Luft
Länsstyrelsen framför nedan några synpunkter i detalj på redovisning av 
luftfrågan i planen och luftutredningen.
I planbeskrivningens tabell över miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål 
(preciseringar för Frisk luft) saknas gränsvärden och mål för timmedelvärde 
av kvävedioxid.

I den detaljerade luftutredningen (COWI, juni 2019) har det sannolikt blivit 
något fel med figur 12c som visar beräknade halter av NO2 år 2026 med 
tunnelventilation. Det beskrivs i legenden att både Figur 12c och 12d visar 
NO2 som 99,8-percentil för timme år 2026. Länsstyrelsen antar att syftet 
med Figur 12c är att visa NO2 som 98-percentil för timme år 2026 i enlighet 
med MKN för timvärden, medan Figur 12d ska visa EU:s gränsvärde.

Strandskydd
Strandskydd återinträder när gällande plan upphävs. Ni har angivit ett antal 
skäl för upphävandet och länsstyrelsen har inget att erinra.

Flyg
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Inom planområdet föreslås byggnader över 20 meter ovan omgivande mark. 
Det är därför viktigt att genomföra en flyghinderanalys.
Länsstyrelsen noterar att Swedavia har remitterats men kan inte se att 
flygplatsen Göteborg-Säve har kontaktats i ärendet.
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Förhållande till ÖP
Göteborgs Stad bedömer att förslaget överensstämmer med gällande 
Översiktsplan för Göteborg från 2009. Länsstyrelsen gör ingen annan 
bedömning.

Koppling till miljömålen 
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande 
miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta beskrivs 
övergripande. Beskrivningen kommer att utökas i den 
miljökonsekvensbeskrivning som tas fram till granskningen.

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Kulturmiljölagen (KML)
Planen medför att tillstånd till ingrepp i fornlämning kommer att krävas. 
Beroende på vilket nyttjande som planeras inom ett av delområdena kan det 
också bli aktuellt med en arkeologisk undersökning. 

Ingrepp föreslås i parken som ingår i byggnadsminnet Bergslagsbanans 
stationshus och park. Tillstånd enligt KML krävs för ingrepp i 
stationsparken och åtgärder som rör träden. I nuläget ser Länsstyrelsen inte 
att ett sådant tillstånd kan lämnas. 

Miljöbalken, 11 kap
I plankartan finns en upplysning som lyder: Tunnelanläggningar utformas 
så att skadlig grundvattenpåverkan inte uppstår. Specifika krav och villkor 
för omgivningspåverkan fastställs i miljöprövningsprocess enligt 
Miljöbalken 11 kap.

Länsstyrelsen upplyser om att även vid andra typer av anläggningar eller 
byggnader med djup grundläggning, till exempel underjordiska garage, 
källare eller andra anordningar, kan det bli aktuellt med bortledning av 
grundvatten under anläggningsskedet och/eller driftskedet. 

Åtgärder som kan innebära bortledning eller tillförsel av grundvatten 
innebär en vattenverksamhet som regleras i 11 kap Miljöbalken. Sådana 
åtgärder är tillståndspliktiga om det inte är uppenbart att varken allmänna 
eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på 
vattenförhållandena. Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra denna 
bedömning. I det fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd 
utföras i tidigt skede med Länsstyrelsen.

Miljöbalken 7 kap
Både längs Nils Ericssonsgatan och vid Byggnadsminnet Bergslagsbanan 
stationshus och park finns alléer. Handlingarna är något otydliga angående 
om dessa kommer att påverkas eller inte. Skador på alléträden kräver 
biotopskyddsdispens. Se vidare under både riksintresse kulturmiljövård och 
byggnadsminnet Bergslagsbanans stationshus och park.



Yttrande
2020-04-09

Diarienummer
402-7610-2020

Sida
12(12)

Behovsbedömning
Samråd avseende behovsbedömningen har hållits med Länsstyrelsen 2016-
10-07 (Dnr 402-37662-2016).  Länsstyrelsen bedömde då att detaljplanen
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Då grundades bedömningen
främst på de boendestörningar i form av buller/vibrationer och
luftföroreningar som planområdet utsätts för men även de kumulativa
effekter som medförs på riksintresset för kulturmiljövård inom projektet
Västlänken där aktuell detaljplan utgör en del samt påverkan på
byggnadsminnet Bergslagsbanan och dess park bör vara grund för den
bedömningen.
Länsstyrelsen anser att kommunens ställningstagande avseende betydande
miljöpåverkan bör framgå tydligare i planbeskrivningen.

Detta yttrande har planhandläggare Torun Signer beslutat och 
planhandläggare Anna Hendén Wedin föredragit. I den slutliga 
handläggningen har även företrädare för naturavdelningen, 
miljöavdelningen, vattenavdelningen, kulturmiljöenheten och 
enheten för samhällsskydd och beredskap, medverkat.  

Torun Signer
Anna Hendén Wedin

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2020-03-20
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Trafikverket, daterat 2020-04-07
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Luftfartsverket, daterat 2020-03-01

Kopia till:
SGI
Trafikverket
Luftfartsverket
Länsstyrelsen/
Naturavdelningen, Martin Goblirsch
Miljöskyddsavdelningen, Susann Lundman, Annika Svensson
Samhällsavdelningen, Thomas Bergstrand, Lena Emanuelsson
Vattenavdelningen, Josefin Jonsson
Funktionschef Plan och bygg
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Detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för
Västlänken norr om Nordstan inom stadsdelarna Nordstan och
Gullbergsvass, Göteborgs stad

Yttrande översamrådshandling

Statens geotekniska institut (SGI) har från Göteborgs kommun erhållit rubricerad detaljplan med
begäran om yttrande. SGLs yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och

geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor,
såsom hantering av radon, ingår således inte.

Syftet med detaljplanen är att bl.a. möjliggöra utbyggnad av järnvägsanläggningen Västlänken

och anläggningens västra uppgång tillhörande station Centralen; medge infrastruktur som stöttar
Västlänkens funktion samt möjliggöra utbyggnad av verksamheter och bostäder.

Underlag:

l Planbeskrivning och plankarta, upprättade av Göteborgs stad i februari 2020

2 Norr om Nordstan, Geoteknisk utredning för detaljplan. PM Geoteknik. AF, 2018-11-08

SGI:s synpunkter

Den generella j ordlagerfölj den inom planområdet består överst av fyllning som underlagras av natur-

ligt avsatt lera till stort djup, ovan friktionsjord på berg. Djup till berg varierar mellan ca 90 och 100 m
inom planområdet.

I PM Geoteknik görs bedömningen att "Stabiliteten inom området bedöms under befmtligaförhållan-
den vara tillfredställande med avseende på marklutning, djup till fast botten och jordlager följ d." ([2]
kap 7.1) SGI gör på lämnat underlag ingen annan bedömning.

Vad gäller stabiliteten för framtida förhållanden noterar PM Geoteknik att det finns oklarheter gäl-
lande utformning och grundläggning av ny byggnation, exempelvis att intilliggande projekt som tex
den nya stationen för Västlänken inte är färdigprojekterad samt att planerad byggnation, som aktuell
detaljplan innefattar, inte är bestämd i detalj. Det kommenteras dock vidare att "Då grundläggnings-
metod som ej belastar marken ytterligare rekommenderas, bedöms stabiliteten för planerade förhål-

tanden vara tillfredsställande med avseende på marklutning, djup till fast botten och jordlager följ d"

Statens geotekniska institut

581 93 LINKÖPING
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35

Tel:
Fax:
E-post:

-»4613-201800
^4613-201914
sgi@swedgeo.se

Bankgiro:
Org.nr:

5211-0053
202100-0712
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([2] kap 7.2). I en detaljplan skall markens lämplighet för tänkt byggnation visas på ett sådant sätt att
det går att förstå att marken går att bebygga enligt de förutsättningar planen tillåter. Då PM Geoteknik
anger att grundläggningsmetod har betydelse för områdets stabilitet anser SGI att det bör framgå i pla-
nunderlaget att denna typ av gmndläggningsmetod är möjlig för planerad byggnation. SGI anser att
planunderlaget behöver kompletteras.

Gällande befintlig och framtida stabilitet ner mot angränsande E45 norr om planområdet är den enligt
PM Geoteknik: '"kontrollerad i en sektion i fastslagen detaljplan "Västlänken, Station Centralen, Inom

stadsdelen Gullbergsvass - Geoteknisk utredning för detaljplan " (framtagen av Sweco 2014-05-05,

uppdragsnummer 2305478-811). Sektionen anses representativ för nivåskillnader ner mot E4 5 inom

aktuellt detalj p laneområ de och stabilitetsutredningen påvisar att stabiliteten är tillfredställande.
Dessutom är det ett rimligt antagande att stabiliteten ner mot E45 är noga kontrollerad i samband

med uppförandet av stödmurarna." ([2] kap 5.8) Vi anser att AF.s bedömning är rimlig men att hand-
lingar som stödjer bedömningen bör biläggas planen. Då området invid E45 är i förändring bör det
även klarläggas att tillåtna belastningsförhållanden inom aktuell detaljplan överensstämmer med det
som förutsattes vid projekteringen av nedsänkningen. SGI anser att planunderlaget behöver komplette-

ras.

Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att områdets stabilitet behöver
klarläggas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt
godtagbart sätt säkerställas i planen.

Ärendets handläggning

Geoteknisk granskning har gjorts av Ulrika Isacsson.

STATENS GEOTEKNISKA WSTITUT
Planenheten

Planstöd

^-L..--.u/^.. /-...„.. ^t>-^^...;>^^'

Ulrika Isacsson
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Trafikverket 
405 33 GÖTEBORG 
Besöksadress: Vikingsgatan 2-4 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Martin Ingvert 
Samhällsplanering 
Direkt: 010-123 31 13 
martin.ingvert@trafikverket.se 
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YttrandeGöteborgs Stad 
Stadsbyggnadskontoret 
sbk@sbk.goteborg.se 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Trafikverkets synpunkter i samråd av 
Detaljplan för Bostäder, verksamheter och 
uppgångar för Västlänken norr om Nordstan i 
Göteborgs kommun 

Ärende 

Trafikverket har av Göteborgs Stad fått ovan rubricerade ärende för samråd. 

Planförslaget syftar till att möjliggöra cirka 200 bostäder, 30 000 m2 kontor och 30 000 

m2 handel och service samt bland annat broramper från Hisingsbron, ny lastgata till 

Nordstan, uppgångar från Västlänken och ventilationstorn för Götatunneln. 

Infrastruktur 

Trafikverkets tågtunnel Västlänken kommer att dras genom planområdet och delar av 

station Centralen kommer ligga inom planområdet. Västlänken är och dess stationer är 

utpekade som riksintressen enligt Miljöbalken kap 3 § 8.  

Direkt norr om planområdet går väg E45, delvis i Götatunneln. Inom planområdet 

innehar Trafikverket genom inskränkt vägrätt möjlighet att anlägga 

ventilationsutrymme. Trafikverket är väghållare för väg E45 som är utpekad som 

riksintresse för kommunikationer enligt Miljöbalken kap 3 § 8 samt en del av det 

europeiska TEN-T-nätet. Väg E45 har på platsen en skyltad hastighet på 70 km/h och en 

uppskattad årsdygnstrafik (ÅDT) på 48 000 fordon per årsmedeldygn varav 4000 är 

lastbilar (uppskattat för 2017). 

Synpunkter 

Trafikverket anser att det är positivt att det exploateras i centrala och kollektivtrafiknära 

lägen såsom detta då det kan bidra till ett hållbart resande. Trafikverket är också delvis 

beroende av detaljplanen som byggherre genom att den möjliggör delar Västlänken. 

Själva sträckningen av Västlänken möjliggörs genom tidigare detaljplan men bland annat 

stationsuppgångar är beroende av denna. Detta redogörs för mer utförligt nedan. 

Det är positivt att bilparkeringstalen i planen hålls låga då det är i ett kollektivtrafiknära 

läge. Detta möjliggör ett hållbart resande och kan bidra till att klara de trafikpolitiska 

målen. 

Västlänken 

Gällande projekt Västlänken ser Trafikverket ett antal bestämmelser i plankartan som 

behöver justeras. Trafikverket anser att det krävs fortsatta diskussioner med kommunen 

om detta. Nedan sammanfattas de förändringar som krävs. 

Martin Ingvert  2020-03-19 
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I järnvägsplan för Västlänken ges Trafikverket rättighet att äga 5 meter utanför 

anläggningen under mark som en skyddszon för anläggningen. Detaljplanen möjliggör 

ett annorlunda utförande av anläggningen än fastslagen järnvägsplan och det måste 

säkerställas att Trafikverket även med det nya utförandet har skyddszon på 5 meter runt 

anläggningen under mark. Trafikverket har inte kunnat se att detta är säkerställt i hela 

planområdet, exempelvis öster om järnvägstunnelns teknikutrymme. 

Ventilationen under kommande Hisingsbron har bestämmelse e218 vilket ger en 

maximal areal på 18 m2. Den angivna arealen ska istället vara 27 m2 för att klara av 

ventilationen med hänsyn till att alla sidor inte kan användas som intag. Trafikverket 

tolkar vidare det som att höjdrestriktionen för ventilationen inte finns angiven. 

Trafikverket kommer för ventilationen behöva en minsta höjd på +5,8.  

Då planförslaget, i förhållande till järnvägsplanen, ändrar läget på södra entrén till att 

vara i direkt anslutning till Nordstan krävs detaljprojektering för stationen och 

utbyggnad av Nordstan gemensamt. Denna projektering är inte färdigställd och 

Trafikverket ser att det krävs mer flexibilitet i detaljplanen för att utrymmet för 

järnvägsanläggningen (inklusive teknikutrymmen) under mark samt för lanterninerna 

innan det är utrett hur utbyggnaden av kvartersmark och Västlänkens entré kan 

samspela och klara de tekniska förutsättningarna. 

Lanterninerna utanför Nordstan har bestämmelsen e340 vilket ger en maximal areal på 

40 m2. Detta är arean på själva ljusinsläppet som krävs från lanterninerna. Trafikverket 

anser att en större tillåten area för lanterniner krävs för att fundament ska kunna 

inrymmas samt för att kunna utforma och gestalta lanterninerna på bästa sätt med 

hänsyn till omgivningen. För detta krävs 80 m2. Trafikverket önskar vidare att området 

med denna bestämmelse utökas i nordväst och sydöst, då arean minskat i nordöst 

jämfört med tidigare utkast av planförslaget, med hänsyn till en eventuell framtida 

spårväg. Observera att en ökad flexibilitet i för området under mark, enligt tidigare 

punkt, ger att lanterninernas yta kan behöva utökas ytterligare i sydlig riktning. 

I korsningen Kanaltorgsgatan/Nils Ericssonsgatan finns mindre områden där nivån som 

genom (T1) tillåts till +2,25 meter. Dessa områden är till för de hisschakt som krävs för 

stationen. Måtten för dessa är satta utifrån en enskild hissleverantör. Då hissleverantör 

inte är upphandlat riskeras att hissarna inte får plats inom angiven yta. Trafikverket 

önskar därav få större ytor och därmed ökad flexibilitet. 

På en plats norr om norra entrén till Västlänken ryms inte Trafikverkets befintliga 3D-

fastighet för järnvägsanläggningen inom T1-bestämmelsen. Detta måste justeras. 

Norra entrén har bestämmelsen v1 vilket ger minst 8 meter som lägsta våningshöjd i 

entréplan mot torg. Trafikverket ställer sig frågande till denna bestämmelse då norra 

entrén är tänkt lägre. Trafikverket kan inte heller lokalisera vilket torg som syftas på i 

bestämmelsen. 

Öster om Nordstan behöver pumphus/pumpstation anläggas för att klara fallen på 

avlopp/spillvatten från Nordstans fasad vidare norrut, vilket har framkommit i 

Trafikverkets arbete med flytt av ledningar för byggnation av Västlänken. Trafikverket 

behöver en bestämmelse i plankartan som medger detta, någonstans mellan Nils 

Ericsonsgatan och kollektivtrafiken från Hisingsbron, söder om lastgatans infartsramp.  

Ventilationstorn och ventilationsutrymme för E45 

Trafikverket har planstöd för att få inskränkt vägrätt och därmed anlägga 

ventilationsutrymme och ventilationstorn för Götatunneln på väg E45 inom planområdet 
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redan i nuläget. Planförslaget möjliggör dock förändrad utbredning av anläggningen 

vilket till viss del kan förändra förutsättningarna.  

Planförslaget redovisar två alternativa placeringar av underjordiska 

ventilationsutrymmen och ventilationstorn. I alternativ 1 ingår hela det område som 

möjliggörs för ventilationsutrymme genom arbetsplanen för Götatunneln. Alternativ 2 

förändrar de befintliga förutsättningar och Trafikverket anser att innan denna kan väljas 

måste det visas att det förändrade området fortfarande möjliggör motsvarande tekniska 

standard som det område som möjliggörs genom arbetsplanen för Götatunneln. 

Förutsättningarna för ett förändrat område måste därav utredas vidare innan 

Trafikverket anser att alternativ 1 kan tas bort. 

Både alternativ 1 och alternativ 2 för ventilationsutrymme möjliggörs i direkt anslutning 

till Västlänken. Projekteringen av Västlänken bygger på mottryck från området där 

ventilationsutrymmet nu möjliggörs. Om ventilationsutrymmet ska möjliggöras kan 

detta innebära kostnadshöjningar av Västlänken. Trafikverket anser att dessa 

kostnadshöjningar ska bekostas av kommunen. I vilken storleksgrad dessa höjningar är 

inte beräknat. 

Trafikverket noterar att ventilationstornet föreslås anläggas för att uppnå tillräckligt god 

luftkvalitet för planområdet. Trafikverket har inte möjlighet att finansiera detta utan 

förutsätter att det finansieras av annan part. Trafikverket anser att ett avtal ska tecknas 

med kommunen om medfinansiering då Trafikverket vill vara utförande part och 

ventilationsanläggningen blir en del av Götatunneln. Medfinansieringsavtal kan påbörjas 

snarast och ska vara undertecknat senast innan planen går till granskning. 

Området för tornet som är betecknat E2 är inom kvartersmark. Trafikverket anser att det 

är lämpligare om tornet anläggs på allmän platsmark, alternativt att kommunen 

redovisar hur Trafikverket ska få tillkomst till området. 

Brandgasschakt 

I järnvägsplanen för Västlänken möjliggörs ett brandgasschakt inom detta planområde, i 

närheten av Stadstjänaregatan. I detaljplanen för Station Centralen (Västlänken, Station 

Centralen med omgivning, inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg, dnr SBK: 

BN0636/11) är det föreslaget att schaktet ska flyttas till en annan plats inom det 

planområdet. Då detaljplanen för Station Centralen ännu inte är antagen och vunnit laga 

kraft behöver Trafikverket i nuläget fortsättningsvis ha möjlighet att anlägga ett 

brandgasschakt inom detta planområde. För att Trafikverket med säkerhet ska veta att 

det inte krävs brandgasschakt inom detta planområde är det därav av yttersta vikt att 

detaljplanen för Station Centralen antas och vinner laga kraft. 

Buller, vibrationer och stomljud 

Trafikverket noterar att flera av byggnadskropparna uppmäter höga bullervärden men 

att inga fysiska skyddsåtgärder föreslås. Det kan dock inte utläsas vilka ingångsvärden 

för trafikmängder som har använts. Trafikverket anser att en bullerutredning ska 

innehålla dagens trafikmängder som räknas upp i enlighet med Trafikverkets 

basprognos. 

Vidare har planbestämmelse satts gällande vibrationer i byggnad men inte gällande 

stomljud. Det nämns i planbeskrivning att även stomljud är tänkt att regleras till att 

inomhus i bostäder inte överskrider ljudnivån 30 dB(A) på grund av stomljud från 

järnvägsanläggning men Trafikverket har inte kunnat hitta denna bestämmelse i 

plankartan. Kommunen behöver därför tydligare visa hur detta är tänkt säkerställas. Det 
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finns inte möjlighet att göra större förändringar i projekteringen av Västlänken för att 

säkra detta så det måste göras i projekteringen av byggnaderna. 

Övrigt 

Det anges i planbeskrivningen (sida 43-45) att Trafikverket är byggherre för Hisingsbron. 

Trafikverket vill i sammanhanget påpeka att det är Göteborgs Stad som är byggherre för 

denna. 

Sammanfattning 

Trafikverket anser att det är ett bra planförslag i stora drag men att ett antal mindre 

förändringar måste ske gällande Västlänken och att vidare möten bör hållas för att 

tydliggöra detta.  

Vidare behöver det visas att båda alternativa ventilationsutrymmen medger tillräcklig 

standard innan något av dem kan väljas bort. Det bör också tydliggöras om kommunen 

anser att ventilationstorn måste anläggas. Om det måste anläggas måste ett avtal tecknas 

mellan Trafikverket och kommunen. 

En förutsättning för att planområdet ska kunna se ut på det sätt som det gör är att 

detaljplanen för Station Centralen vinner laga kraft innan planen kan antas.  

Det finns vissa delar gällande buller, vibrationer och stomljud som Trafikverket anser ska 

förtydligas. 

 

Med vänlig hälsning 

Martin Ingvert 

Samhällsplanerare 



 

 
 
 
 
 
 
INFORMATION OM SEKRETESS FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR 
DEN CIVILA LUFTFARTEN 

 

Enligt 18 kap. 8 § p 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller 

sekretess för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller 

bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om 

uppgiften röjs och åtgärden avser den civila luftfarten.  

 

Luftfartsverkets remissvar kan innehålla information om säkerhetsåtgärder för den 

civila luftfarten som skulle kunna medföra skada om dessa uppgifter skulle röjas för 

obehöriga personer. Vi ber er därför ha detta i åtanke när ni hanterar 

Luftfartsverkets remissvar. 

 

Uppgifter som i regel omfattas av sekretess är uppgifter om var 

kommunikationsutrustning, navigationsutrustning eller radar- och 

övervakningsutrustning är belägen (geografisk position), bevakningsåtgärder för 

sådana anläggningar (information om tillträdeskontroller, avgränsningar och 

liknande) eller information om hur en anläggning fungerar eller används och teknisk 

information om anläggningen (uppgifter om konsekvenser för den civila eller 

militära luftfarten).   

 

Att Luftfartsverket inte har några invändningar omfattas i regel inte av sekretess.  

 

Om ni har frågor om sekretessbedömningen kan ni kontakta koncernjurist Charlotte 

Rydberg på telefon 011-19 21 76 alt charlotte.rydberg@lfv.se.   

mailto:charlotte.rydberg@lfv.se


 

2020-03-01 
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Box 2554 

403 17 Göteborg 

 

   

 

 

LFV:s yttrande angående detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för 

Västlänken norr om Nordstan, Nordstaden och Gullbergsvass, Göteborgs stad 

 

Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss. 

 

Med vänlig hälsning 
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Remissvar:  
 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot 
detaljplanen. 
 
Observera att det åligger byggherren att efterhöra hos LFV Flyghinderanalys, 
telefon 011-19 20 00 vx, begär flyghinderanalys, om flyghinderanalys behövs för 
de byggnader över 20 m över omgivande mark som skall uppföras på 
planområdet. LFVs flyghinderanalys grundar sig på ICAO:s regelverk som enligt 
beslut av EU-kommissionen skall gälla som lag inom EU. Bygglov får ej beviljas 
innan resultatet av flyghinderanalysen föreligger om en sådan anses nödvändig. 
Eventuella anmärkningar i flyghinderanalysen skall åtgärdas innan bygglov 
beviljas. Är anmärkningarna av sådan natur att de ej kan åtgärdas får bygglov ej 
beviljas. 
 
Göteborg-Säve och Göteborg-Landvetter flygplatser skall remitteras i ärendet. 
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 
 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 

övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 

Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem 

mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 

Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 

från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 

påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 

byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 

anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 

avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 

flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 

Altitude”. 

 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 

och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 

www.lfv.se/flyghinderanalys.  

 
 
 
  

http://www.lfv.se/flyghinderanalys
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