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Detaljplan för hotell och parkeringshus vid Lindholmshamnen  
inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg 

 

Utställningsutlåtande 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 26 maj 2009 att låta ställa ut detaljplaneförslaget. 
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning på stadsbyggnadskontoret, 
Älvstrandens bibliotek, Lundby stadsdelshus och Älvrummet under tiden 17 juni – 25 
augusti 2009. Planförslaget har under samma tid sänts till berörda nämnder, styrelser 
och föreningar enligt bifogade lista över samrådskrets. 

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör i huvudsak tydlighet hos handlingarna avseende 
fastighetsbildning och geoteknik. Inga kvarstående erinringar finns. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Synpunkterna finns i sin helhet på 
stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden ställer sig positiv till föreslagen exploatering. Under 
förutsättning att erforderligt avtal undertecknas av exploatören innan detaljplanen antas 
tillstyrker fastighetskontoret föreliggande planförslag. 
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Göteborg Energi Nät AB vill, utöver tidigare lämnade synpunkter förtydliga att den 
nätstation som är planerad att inrymmas i parkeringshusets norra del måste byggas som 
en fristående byggnad i det fall parkeringshuset ej byggs före planerade byggnader. 
Detta skall tydligt framgå av planen. Det är en förutsättning för att säkerställa att 
elförsörjningen till de planerade byggnaderna kan åstadkommas utan tillgripandet av 
sådana tillfälliga lösningar som tidigare använts i området.  

 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats inför antagande med en text om 
detta. Yttrandet har överlämnats till intressenten för beaktande. Syftet är att 
parkeringsgaraget skall genomföras först och hotellet/kontorshuset i ett senare skede. 

 
Göteborgs Hamn AB har inga nya synpunkter på förslaget utan hänvisar till bolagets 
samrådsyttrande.  

    
Lokalförsörjningsnämnden har inget att erinra.    

  

Miljönämnden anser som tidigare att parkeringshuset är olämpligt placerat men tycker 
att det är positivt att det kan byggas i etapper och får möjlighet till ändrad användning 
vid minskat parkeringsbehov. Det är angeläget med en ökad cykelpendling och 
stimulering av kollektivtrafikresande. En genomgripande strategi krävs därför för att 
begränsa personalparkering i området. Cykelparkeringsplatser i attraktivt läge med 
väderskydd bör prioriteras. Det är vidare viktigt att minska andelen hårdgjorda ytor och 
öka grönytefaktorn i planområdet.   

 

Kommentar: Placeringen av parkeringshuset har tidigare kommenterats i 
samrådsredogörelsen. Stadsbyggnadskontorets bedömning är att en väl utformad 
parkeringsanläggning behövs inom området och att denna bör vara placerad så nära 
Lindholmsallén som möjligt för att inte skapa onödig trafik mellan kvarteren. 
Planbeskrivningen har kompletterats något beträffande parkering. 

 
Nämnden för Göteborg Vatten upplyser om att befintliga privata dricks- och 
spillvattenledningar är förlagda i gatan. Ledningarna skall säkras genom servitut då de 
även i framtiden skall vara privata. Göteborg Vatten har inga ytterligare synpunkter. 

 

Kommentar: En administrativ bestämmelse har införts inför utställning som innebär att 
befintliga ledningar får finnas kvar och att nya rättigheter får upplåtas för ledningar i 
markytan under torgytan. 

 
Park- och naturnämnden avstyrker byggnadsnämndens förslag vad avser anläggandet 
av en som man anser skötselkrävande och kostsam öppen vattenspegel i områdets östra 
del. Planförslaget innebär att förvaltningen får ökade driftskostnader för den mark 
(allmänplats park) som överförs till park- och naturnämnden. Särskilt den föreslagna 
dammanläggningen kommer att generera höga framtida driftkostnader. Den öppna 
karaktären med sammanbindande stråk kan gestaltas på sådant sätt att kostnader för 
investering och drift blir mindre. 
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Förvaltningen bedömer att anläggningskostnaderna uppgår till ca 14 miljoner kronor, 
varav dammkonstruktionen utgör ca 7,5 miljoner kronor. Detta ger förvaltningen 
utökade skötselkostnader på 200 tusen kronor/år, varav driftkostnaderna för dammen 
uppgår till 150 tusen kronor/år. I denna beräkning ingår inte eventuella tryckbankar i 
samband med hotellbyggnaden. I dagens läge med neddragningar för hela kommunen 
och med lägre driftsbudget för park- och naturnämnden är detta mycket stora kostnader.  

Stråket mellan hotellet och den illustrerade dammen kan med fördel ligga på 
kvartersmark då det mer tillhör byggnaden än parken. Denna yta kommer ändå att 
kännas som allmän då det är meningen att man ska kunna passera mellan de två 
illustrerade byggnaderna, menar Park- och Natur. 
 
Planerade träd i området måste få tillräcklig med yta för rotsystemet samt att de inte 
planteras för nära fasader. Planteras träden i hårdgjort yta är det viktigt att i möjligaste 
mån göra en sammanhängande växtbädd för de träd som står i rad alternativt i grupper. 
Ytorna på den allmänna gräsytan ska vara logiska och lätta att sköta. Det innebär bland 
annat att eventuella häckar bör vara friväxande, samt att gångvägar gärna är i asfalt 
alternativt betong.God tillgänglighet skall eftersträvas. Exempel på detta är ramper där 
det planeras soldäck längs med vattnet. 
 

Kommentar: Detaljplanen reglerar inte att det måste byggas någon damm utan endast 
användningen av området som allmän plats, park. Dammen har inför antagande tonats 
ner i planbeskrivning och gestaltningsprogram så att det tydligt framgår att parken kan 
iordningsställas på olika sätt. Detta är också en fråga som måste detaljstuderas 
tillsammans med bygglovprövning för hotell och handel. Öster om planområdet 
diskuteras för närvarande bl a ett nytt bostadskvarter vilket också måste få påverka 
utformningen av parken. Avgränsningen av byggrätten är tilltagen så att en passage 
skall kunna anordnas på kvartersmark. Allmänna gångstråk får anordnas inom 
parkytan.  

 
Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra.   

    

Stadsdelsnämnden i Lundby menar att det är lika viktigt att beakta vilka nya inslag som 
behövs för att uppnå de kvaliteter som vi vill ska finnas i blandstaden som att täcka 
behoven för verksamheter som idag finns i området. Utvecklingen av området måste 
också bidra till att det skapas attraktiva boendemiljöer för de människor som kommer 
att bo i intilliggande område, exv att det finns tillgång till friytor, gröna områden och 
parker. Området måste också uppfattas som tryggt och promenadvänligt under de tider 
som verksamheterna inte är öppna eller igång för att allmänheten ska använda området 
och komma i kontakt med det attraktiva vattennära området och de verksamheter som 
finns där. Kajstråket har enorma kvaliteter som rekreationsområde. Därför är det viktigt 
att stråken som leder till vattnet är inbjudande och stimulerar besökare att använda 
stråken. Vid utformningen av platsen idag måste man också ta hänsyn till hur hela 
området kommer att uppfattas den dag då ännu inte utnyttjade angränsande byggrätter 
tas i anspråk. Det finns annars risk för att de öppna stråken istället blir mindre trygga 
passager, som besökare måste lotsa sig genom. 

I planen föreslås fortfarande att hotellentrén vänds mot Navet. Det kan uppfattas som att 
hotellet riktar sig till det inre området som innehåller verksamheter och att sidan mot 
Lindholmsallén kan bli baksida även om det är bra att planen nu ger utökade 
möjligheter till olika användningsområden i bottenvåningarna även längs 
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Lindholmsallén. SDN Lundby anser vidare det är bra att planbeskrivningen har 
kompletterats med anvisningar för cykelparkering. I planen anges dock fortfarande 
antalet cykelplatser till cirka 0,2 platser per sysselsatt. Vi anser att antalet cykelplatser 
bör höjas och att dessa platser ska finnas i låsbara, lätt tillgängliga utrymmen. Vi tycker 
det är viktigt att det görs en offensiv planering för att en hög andel verksamma och 
boende använder kollektivtrafik och cykel som förstahandsval för sina lokala resor, 
eftersom hela området har ett mycket centralt läge, särskilt utifrån den planerade gång- 
och cykelbron. Detta har även påtalats av byggnadsnämnden inför utställningen. 

 

Kommentar: Öster om hotellkvarteret föreslås en anlagd park – en grön oas och en 
länk mellan Lindholmsallén och vattnet. Öster därom förs för närvarande diskussioner 
om ytterligare kvartersbebyggelse med huvudsakligen bostäder. Tanken är att ge 
området ett blandat innehåll av bostäder, service, handel, utbildning och kontor i ett 
läge med god tillgång på kollektivtrafik. Där gatan Lindholmspiren möter vattnet 
föreslås en offentlig plats, ett torg med trappor ner mot vattnet. Denna plats har 
potential att bli en mötesplats i området då fler bostäder kommer till. Lägen för 
restaturanger diskuteras i Navet, i hotellet och kanske även i områdets östra del mellan 
bostäderna och vattnet. Tilläggas bör att utformning av allmän plats och placering av 
entréer inte är reglerat i planen. Antalet parkeringsplatser är avstämt mot gällande 
parkeringsnorm och parkeringsutredning. En överordnad tanke är att tillhandahålla 
begränsade ytor för parkering och att de ytor som i skede ett byggs som bilparkering 
lätt kan konverteras till cykelparkering efterhand som bilåkandet minskar och cyklandet 
ökar. 

 
Trafiknämnden konstaterar att förslaget i stort sett stämmer överens med deras synsätt på hur 
området kan utformas. Området är plant och det finns goda förutsättningar att skapa god 
tillgänglighet för funktionshindrade. Närhet till kollektivtrafik är bra och förutsättningarna finns 
för att skapa cykelparkeringar och tillräckligt med bilparkeringar. Området bedöms vara relativt 
trafiksäkert. Framkomligheten för cykeltrafik kommer dock inte att bli riktigt så bra som kan 
önskas för ett framtida huvudstråk för cyklister. 
 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Banverket, Västra banregionen har tidigare lämnat synpunkter och har inget att tillägga 
i utställningsskedet. De vill gärna ta del av den fortsatta planeringsprocessen.  

   
Lantmäterimyndigheten i Göteborg påpekar att planen har förändrats mer än marginellt 
sedan samrådet varför det hade varit bra med ett nytt samråd före utställning. Då såväl 
planens omfattning som innehåll förändrats behöver en ny teknisk plangranskning 
göras. Detaljplanen har inte transformerats till Sweref 9912 00. Fastighetsgränser och 
fastighetsbeteckningar saknas på bestämmelsekartan, det är därför svårt att utläsa 
användningsgränsers läge i förhållande till fastighetsgränser. I genomförande-
beskrivningen under rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor - Mark ingående i allmän plats, 
inlösen”  skall även fastigheten Lindholmen 6:5 redovisas. I genomförande-
beskrivningen står vidare att en planbestämmelse har införts om att ”fastighetsanknuten 
rättighet för parkering skall vara genomförd innan bygglov kan beviljas”. Detta 
motsvaras av beteckning a1. på bestämmelsekartan. Inom kvarter för Kontor och hotell 
samt handel i bottenvåningen finns ingen sådan bestämmelse. Den saknas även för 
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Kongresshallen. Kvarteret med Parkeringshus borde kompletteras med g för 
gemensamhetsanläggning, så att sådan kan inrättas vid behov. Det är flera fastigheter 
som behöver servitutsrättighet här och en samordning i form av gemensamhetsan-
läggning kan behövas. I genomförandebeskrivningen står att parkeringshus om sex vån. 
ovan mark och två under mark avses uppföras. Parkeringsservitutet på aktuell plats till 
förmån för Lindholmen 30:3 och 30:5 skall upphävas. Tydligare beskrivet är att det 
skall ersättas av servitut eller andel i gemensamhetsanläggning i det planerade P-huset. 
I planbeskrivningen däremot står att parkeringshuset är utformat med två våningsplan 
under mark och fyra våningsplan över mark, viket stämmer med bestämmelsekartan. 
Det framgår inte hur stort parkeringsbehovet inom planområdet är. Parkeringsnorm 
redovisas inte. Däremot är det klart i tidigare fastighetsbildningar att servitut för 
parkeringsplatser i byggnad M2 inom Lundbyvass 4:6 skall ersättas när 
gemensamhetsanläggning för parkering inrättas norr om Lindholmen 30:4. Det avser 
minst 265 P-platser som är upplåtna med servitut i avvaktan på här planerat P-hus. 
Inom det servitutsområde som försvinner där P-hus m.m. skall byggas finns idag c:a 
100 platser som också skall ersättas i P-huset. Planbeskrivningen anger att den byggnad 
som föreslås i en första etapp rymmer 535 parkeringsplatser. Det innebär ett tillskott på 
170 platser som skall täcka behovet för här tillkommande verksamheter. Det framgår 
inte om det är tillräckligt. Av genomförandebeskrivningen framgår att stabilitets-
förbättrande åtgärder behöver utföras för att säkerheten skall vara tillfredsställande inom 
planområdet, bl.a. skall tryckbank anläggas mot hamnbassängen och arbetena vara 
utförda innan bygg- och anläggningsarbetena påbörjas. Det framstår som nödvändiga 
förstärkningsåtgärder för att möjliggöra byggnation på berörda fastigheter. Då dessa 
även är av väsentligt intresse för fastigheternas bestånd borde en servitutsbeteckning 
redovisas i bestämmelsekartan och är de väsentliga för fler fastigheter borde ett g för 
gemensamhetsanläggning redovisas, menar lantmäterimyndigheten. Detta för säkra 
tryckbankens bestånd och framtida underhåll och förnyelse. Plankartan har utvidgats 
mot öster inom vattenområdet och lantmäterimyndigheten antar att det är där som 
tryckbank skall anläggas. Detta framgår inte.  För Lindholmen ga:6 står specifikt att 
utrymme för gemensamhetsanläggningen säkerställs inom det med g betecknade 
området på plankartan. Den finns på fler ställen. På plankartan finns en bestämmelse 
som täcker in att alla befintliga gemensamhetsanläggningar inom planområdet  får 
finnas kvar. Det räcker även för denna gemensamhetsanläggning. 
Huvudvattenmätaren till Lindholmen ga:6 är belägen där Kongresshallen är planerad. 
Det borde framgå av genomförande beskrivningen vart den skall flyttas. 
Där U-området redovisas öster om parkeringshuset finns även privata ledningar. Det är 
inte lämpligt att tillåta trädplantering ovanpå ett u-område, möjligen buskar. Det borde 
inte redovisas träd där på illustrationskartan. Grundkartan har inte längre någon 
bladindelning och koordinatsystemet skall vara Sweref 99 12 00 i plan och Göteborgs 
lokala i höjd. 
 
 

Kommentar: Teknisk plangranskning skall i första hand utföras efter utställning och 
inför antagande för att säkra att gränser mm hamnar rätt. En normal planprocess 
måste kunna innehålla ett tolkningsutrymme fram till antagande. Observeras bör också 
att det sedan även finns en möjlighet till tolkning av plangränser mellan antagen 
detaljplan och nybyggnadskarta, rättspraxis 1 mm i kartans skala. Transformering till 
Sweref 99 12 00 har också gjorts inför antagande. Bestämmelser om att 
fastighetsanknuten rättighet för parkering skall vara genomförd innan bygglov kan 
beviljas har införts på plankartan även avseende kontor/hotell och kongresshallen. 
Planbeskrivning och genomförandebeskrivning har förtydligats avseende 
parkeringsbehov och möjlighet för servitut. Planbeskrivning och 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Utställningsutlåtande 5(7) 



 

genomförandebeskrivning har förtydligats avseende våningsantal. Genomförd 
parkeringsutredning som i utställningsmaterialet redovisats i 
planeringsförutsättningarna har för tydlighets skull lagts in även i planbeskrivningen. 
Eventuell huvudvattenmätare kan placeras i parkeringshuset. Göteborg Vatten har ej 
ställt krav på att detta skall regleras i planen . Genomförandebeskrivningen har 
kompletterats avseende att omprövning av gemensamhetsanläggningar kan komma att 
ske. Genomförandebeskrivningen har också kompletterats avseende vilka fastigheter 
som skall läggs ut som allmän platsmark. Placeringen av träd studeras vidare i 
genomförandeskedet. Illustrationskartan är inte bindande. Genomförandebeskrivningen 
har förtydligats avseende kostnader för anläggning, drift och underhåll av parken samt 
med avseende på geoteknik. Planbeskrivningen har förtydligats avseende tryckbankens 
utbredning. 

 
Länsordningspolisen har ingen erinran  

 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen anser dock att synpunkterna från Statens 
geotekniska institut (SGI) skall beaktas i den slutliga utformningen av planen. 
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att 
skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalken inte iakttas eller att det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa 
och säkerhet. Länsstyrelsen har samrått med SGI gällande planens redovisning av de 
geotekniska förutsättningarna. SGI konstaterar att den geotekniska utredningen 
redovisar planområdets geotekniska förutsättningar och behov av åtgärder på ett 
tillfredsställande sätt. SGI har samtidigt framfört att plan- och genomförande-
beskrivningen behöver kompletteras när det gäller redovisning av omfattningen av de 
stabilitetsförbättrande åtgärderna, då det geotekniska pm:et inte ingår i planhandlingen. 
Planbestämmelserna bör också ses över, så att de inte är missvisande eller mer 
detaljerade än nödvändigt med avseende på geotekniken. SGIs synpunkter bifogas för 
kännedom. Länsstyrelsen anser att dessa skall beaktas. 

 

Kommentar: Se kommentarer under SGIs yttrande nedan. 

 
Statens geotekniska institut (SGI) Förutom tryckbank i hamnbassängen har 
kompletteringarna visat att även avlastning med lättfyllning vid släntkrön är nödvändig 
vid föreslagna tryckbanksnivåer. Även begränsning av höjdsättning närmast älven är 
angiven. Vid utförande av tryckbank kan åtgärdens avslut mot öster komma att påverka 
området som ligger strax utanför plangränsen. Sammanfattningsvis finner SGI att den 
geotekniska utredningen klarlägger planområdets geotekniska förutsättningar på ett för 
planskedet tillfredsställande sätt. I planbeskrivningens redovisning av handlingar är 
datum på det geotekniska PMet felaktigt. En översyn behövs av planbeskrivningens 
kapitel geotekniska förhållanden avseende bl a friktionsjord på berg, konsolidering, 
avsaknad av text om avlastning med lättfyllning etc för att få överensstämmelse med det 
geotekniska PMet. För att marken ska anses lämplig med hänsyn till hälsa och säkerhet 
krävs att tryckbank samt avlastning enligt geotekniskt PM eller, om möjligt, annan 
stabiliserande åtgärd utförs. Det saknas redovisning av detta i planbeskrivningens 
kapitel avseende hälsa och säkerhet. Omfattningen av de föreslagna stabilitetshöjande 
åtgärderna saknas t ex det som finns redovisat på fig 3 i geotekniskt PM. Detta bör ingå 
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och beskrivas i planbeskrivningen då det geotekniska PMet inte ingår i planhandlingen. 
Plankartan har kompletterats med att tryckbank får utföras inom vattenområde samt 
krav på höjdsättning närmast bassängen. Den angivna medelbelastningen av 5 kPa vid 
en marknivå på +12.2 är en generell bestämmelse. Är detta, på större avstånd från älven, 
nödvändigt? Bestämmelsen innebär begränsning av trafiklast etc.    

 

Kommentar: Datering av geotekniskt PM rättat i planbeskrivningen. 
Planbeskrivningens texter avseende geoteknik har förtydligats och kompletterats. Fig 3 
från geotekniskt PM har lyfts in i planbeskrivningen. Belastningsbestämmelsen har 
kompletterats så att den endast gäller inom visst avstånd från kajkant. 

 
Vägverket Region Väst har ingen erinran. 

 

Sakägare 

Chalmersfastigheter har ingen erinran. 

 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

Inga yttranden i utställningsskedet. 

Övriga 

Inga yttranden i utställningsskedet. 

Revideringar 
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att planbeskrivningen har förtydligats 
avseende ledningsdragning, parkeringsbehov, våningsantal för parkeringshus, 
tryckbanken samt datering av PM. Plankartan har kompletterats med anvisning om 
betydelsen av beteckningen KAJ (K1), g för att möjliggöra gemensamhetsanläggning på 
några ställen samt beteckningen a1 för hotell- och kongressbyggrätterna. Berörda 
fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen inte innebär 
någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny utställning. 

 
 
 
 

Kenneth Fondén 
Planchef 

Anders Svensson 
Planarkitekt
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