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Detaljplan för Nytt kontorshus vid Navet – Lindholm en 6:5  
inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg 

 

Samrådsredogörelse 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 27 maj 2008 att upprätta detaljplan och genomföra 
samråd för detaljplan för ett nytt kontorshus vid Navet. Planförslaget har sänts för 
yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1. Förslaget har vidare varit 
utställt på Stadsbyggnadskontoret, Lundby stadsdelshus, Älvstrandens bibliotek och 
Älvrummet under tiden under tiden 22 oktober - 2 december 2008. Allmänheten har 
underrättats om samrådsutställningen genom annons i GP. 

Sammanfattning 
Vid samrådet har inga allvarliga invändningar framförts mot planförslaget.  

Miljönämnden tillstyrker fortsatt planarbete men anser att personalparkering bör 
undvikas så att det ges förutsättningar för miljöanpassat resande. Tillskapande av 
grönytor bör prioriteras i planeringen. 

Park- och naturnämnden framhåller att det är viktigt att skötseln av torgytan kan bli 
rationell och att eventuella träd och planteringar får tillräckligt utrymme.  

Stadsdelsnämnden Lundby anser det bra att torgytan runt Kuggen behålls som allmän 
plats. Det är viktigt att stråken som leder ner till vattnet är inbjudande och stimulerar 
besökare att använda dem.  

Trafikkontoret har inget att erinra, men framför att parkeringsbehovet synes vara lågt 
beräknat utifrån det faktum att byggnaden är en konferens- och kontorsbyggnad.  

Synpunkter på fastighetsbildningen för den tänkta byggnaden har framförts av 
Chalmersfastigheter AB och Fastighets AB Navet. En tidig lantmäteriförrättning har 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 2(9) 

efter samrådet ägt rum med berörda fastighetsägare för att utreda de fastighetsrättsliga 
frågorna.  

Framförda synpunkter har till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 
planhandlingarna. Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, 
fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens 
genomförande. 

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 tillstyrker detaljplan för Nytt kontorshus vid Navet och 
godkänner detaljplanens genomförandebeskrivning. 

Detaljplanen innebär att cirka 1 500 kvm allmän plats kommer att överföras till 
kommunen. Ett exploateringsavtal kommer att upprättas mellan kommunen och 
Chalmers Lindholmen Fastigheter AB där utbyggnad och inlösen av allmän plats 
regleras. Avtalet ska vara tecknat innan detaljplanen antas av byggnadsnämnden.  

Bilparkering löses i den befintliga parkeringsanläggningen på Plejadgatan. Yta för 
cykelparkering avsätts inom planområdet.  

Fastighetsnämnden framför att park- och naturnämnden får framtida kostnader för 
skötsel av allmän plats. 

Kommentar: Arbete med upprättande av ett exploateringsavtal pågår och avtalet ska 
vara tecknat innan detaljplanen antas. Ett långsiktigt avtal som knyter erforderligt antal 
parkeringsplatser till den tänkta kontorsfastigheten kommer också att tecknas innan 
antagande av planen. Cykelparkering finns på Lindholmsplatsen och kommer även att 
ordnas inom Chalmers fastighet i nära anslutning till planområdet. Park- och 
naturnämnden har vid särskilda möten med Chalmers Lindholmen och Älvstranden 
Utveckling AB deltagit i förslag till utformning av torget, som kommer att utgöra 
allmän plats.  

 

2.  Göteborg Energi Fjärrvärme AB har inget att erinra mot detaljplanen för det nya 
kontorshuset vid Navet, men framför att teknikrum om möjligt bör placeras i den södra 
delen av byggnaden. 

Kommentar: Synpunkten har framförts till fastighetsägaren och kommer att beaktas vid 
projektering av byggnaden. 

 

3.   Göteborg Energi Nät AB har tagit del av samrådshandlingen och har inget att 
erinra. 

 

4.  Göteborg Energi GothNet AB har inget att erinra mot planförslaget. 
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5.  Idrotts- och föreningsnämnden har inte några synpunkter på samrådshandlingen.  

 

6.  Lokalförsörjningsnämnden har inga synpunkter i anledning av ärendet. 

 

7. Lokalsekretariatet har tagit del av samrådshandlingen för planförslaget. 
Sekretariatet har inte några synpunkter. 

 

8. Miljönämnden tillstyrker fortsatt planarbete med beaktande av följande:  

• Personalparkering undviks och byggnaden utformas så att det ges förutsättningar för 
miljöanpassat resande  

• Tillskapande av grönytor prioriteras i planeringen. 

Miljöförvaltningen är positiv till att arbetsplatser och besöksanläggningar placeras i 
närhet till god kollektivtrafik samt anser det mycket glädjande med en byggnad med 
tydlig miljöprofil. ”Kuggen” har solpaneler och sedum på taket, mycket energieffektiv 
konstruktion samt solcellsstyrd solavskärmning. 

I planeringen av en miljöprofilerad nybyggnad bör även transporterna ingå av klimat-, 
trängsel- och folkhälsoskäl. Nytillkommande verksamheter kan på ett ansvarsfullt sätt 
bidra till att uppmuntra arbetsresor kollektivt och undvika personalparkering. Attraktiva 
cykelparkeringar med väderskydd och goda duschmöjligheter i byggnaden främjar 
vidare ett miljöanpassat resande. Eventuellt behov av tjänsteresor kan med fördel lösas 
med en bilpool.  

Miljöförvaltningen anser att en hög grönytefaktor bör eftersträvas. Det är viktigt att, vid 
en allt högre exploatering, minska andelen hårdgjorda ytor och öka andelen grönytor. 

Kommentar: Avsikten är att skapa en byggnad med tydlig miljöprofil och låg 
energiförbrukning. Området kan lätt nås med kollektivtrafik i form av buss eller färja 
och tydliga gångstråk leder från hållplatserna till den tänkta byggnaden. Någon utökning 
av antalet parkeringsplatser i området planeras inte. Planområdets behov av bilplatser 
tillgodoses genom att idag outnyttjade platser i Chalmers parkeringshus vid 
Kunskapsgatan genom avtal knyts till fastigheten för ”Kuggen”. Bilpool för tjänsteresor 
m.m. finns vid byggnaden Navet i direkt anslutning till planområdet. 

Separata cykelvägar med god standard leder fram till den tänkta byggnaden och 
uppmuntrar till miljövänligt cyklande. Befintliga cykelställ på Lindholmsplatsen flyttas 
till platsens sydvästra del och kompletteras med fler cykelplatser vid Teknikgatan. 
Chalmers Fastigheter AB har inventerat sitt behov av cykelparkering och undersöker 
möjligheten att skapa väderskyddad cykelparkering i anslutning till planområdet. 
Möjlighet finns att ordna sådan i parkeringsgaraget vid Plejadgatan. På sikt kan 
cykelparkering under tak eventuellt inrymmas i en del av den arkad som planeras i den 
tänkta byggnaden väster om Lindholmsplatsen i direkt anslutning till planområdet. 
Utrymme för omklädning och dusch kommer att finnas i byggnaden Kuggen.  

Marken på Lindholmsplatsen är idag stensatt och avsikten är att behålla den 
karaktäristiska stenläggningen i form av ett kretskort. Grupper av träd kommer dock att 
planteras och sittplatser anordnas för att göra platsen mer attraktiv som vistelseyta och 
mötesplats. 
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9.  Nämnden för Göteborg Vatten noterar att god hänsyn tagits till synpunkter  
lämnade i PM 2008-08-22.  

På plankartan införs bestämmelse om att lägsta höjd på färdigt golv ska vara minst 0,3 
meter över marknivå i förbindelsepunkt, dock lägst +12,8 meter över Göteborgs 
nollplan, för att spillvattenanslutning med självfall ska tillåtas. 

Stödpelare till förbindelsegång ska placeras så att dessa inte förhindrar passage av 
arbetsfordon, vid behov av åtkomst till befintliga ledningar. 

Kommentar: Planbestämmelsen om lägsta höjd på färdigt golv har kompletterats i 
enlighet med va-nämndens yttrande.  

Stödpelarna ska placeras nära byggnaden Navet och inkräktar inte på det befintliga 
gångstråket utmed Navet. Utrymme för passage av arbetsfordon finns på gångstråket. 

 

10. Park och naturnämnden tillstyrker byggnadsnämndens förslag till detaljplan. 

Den yta som benämns ”TORG” i planen kommer att få en ny gestaltning. Torgytan 
tillfaller park- och naturförvaltningen att sköta. Planförslaget innebär att förvaltningen 
får ökade driftskostnader för den mark som överförs till park- och naturnämnden. De 
ekonomiska konsekvenserna bör därför beaktas i genomförandebeskrivningen och 
tillhörande exploateringsavtal. Förvaltningen bedömer att anläggningskostnaderna 
uppgår till 5 miljoner kronor och att driftskostnaderna blir ca 100 tkr per år. 

I närheten av planområdet ligger mark som park- och naturnämnden förvaltar i form av 
befintligt torg och kajpromenader utmed Lindholmshamnen. Planförslaget innebär att 
mark som tidigare planlagts som torg exploateras. Det är förvaltningen som har det 
yttersta gestaltningsansvaret för marken betecknad som allmän plats ”TORG”. Det som 
redovisas på illustrationen är ej den slutgiltiga utformningen.  

I och med att fler människor i framtiden rör sig på platsen kommer troligen fler sociala 
värden till enligt sociotopkartan. Torget kan bli en bra mötesplats för såväl studenter 
som kontorsanställda, något som bör beaktas vid gestaltningen av det offentliga 
rummet. Det befintliga cykelstråket i planområdets södra del kommer att behållas. 

Logik i skötselytorna: Det är viktigt att skötseln kan bli rationell och att eventuella träd 
och planteringar får tillräckligt med utrymme.  

Trädpolicy: Träden måste få tillräckligt med utrymme för att kunna utvecklas. Träd i 
hårdgjord yta behöver extra utrymme. 

Tillgänglighet: Otydliga höjder bör undvikas och där det eventuellt måste finnas sådana 
ska dessa tydligt utmärkas. 

Dagvatten: Förvaltningen tar inte funktionsansvar för öppna diken som ingår i 
dagvattensystem. 

Kommentar: Torgytans utformning har efter samrådet ändrats så att den befintliga 
markstenen i mönster av ett kretskort till stor del behålls. Utformningen är inte låst 
genom planbestämmelser på kartan, utan kommer att hanteras i samråd med park- och 
naturförvaltningen. Illustrationen anger intentionen för hur torgrummet kan komma att 
gestaltas efter Kuggens tillkomst. Avsikten är att skapa ett inbjudande torg med god 
tillgänglighet, som lockar människor att vistas på torget samt naturligt ta sig ner till 
kajpromenader mm. 

Utformningen av torget ska ske så att en rationell skötsel underlättas. Grupper av träd 
har föreslagits i enlighet med park och naturförvaltningens synpunkter. Nivåskillnader 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 5(9) 

på torgytan har efter samrådet utgått och terrassen, som ligger på kvartersmark kommer 
att vara tydligt markerad. Planbeskrivningen har förtydligats med detta. 

 

11. Räddningstjänsten tillstyrker planförslaget under förutsättning att körbar yta för 
räddningsfordon säkerställs med framkomlighet ut på Lindholmspiren, utan att behöva 
passera under förbindelsegången mot Jupiter med fri höjd på 3,8 meter. Om marken 
under denna förbindelsegång utformas så att den är körbar bör fri höjd skyltas upp för 
att undvika påkörningsskador. 

Kommentar: Gångstråket utmed Navet har en bredd av ca 4 meter och en fri höjd under 
förbindelsegång till Navet samt utkragande byggnadsdel på Kuggen av minst 4,3 meter. 
Gångstråket ska möjliggöra passage med fordon ut på Lindholmspiren.  

En planbestämmelse har införts om att en skylt ska ange att fri höjd är 3,8 meter under 
förbindelsegången mot Jupiter, om marken under gången utförs körbar.  

 

12.  Lundby stadsdelsnämnd anser det bra att marken runt byggnaden behålls som 
allmän plats (torg). Det är också bra att det viktiga gångstråket från busshållplatsen vid 
Lindholmsallén till kajstråket och verksamheterna på Lindholmspiren ligger kvar på 
allmän plats. Det uppskattas att tillgängligheten för funktionshindrade nämns som en 
viktig faktor vid utformning av platsen. 

Nämnden betonar att det inte är tillräckligt att allmänheten kan använda området. 
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 
utformning av platsen måste man också ta hänsyn till hur hela området kommer att 
uppfattas den dag då ännu inte utnyttjade angränsande byggrätter tas i anspråk. 

Kommentar: Stort arbete ägnas utformningen av Lindholmsplatsen och de allmänna 
stråken i anslutning till torget. Det är viktigt att torget får en egen identitet och upplevs 
attraktivt av såväl verksamma inom området som av den besökande allmänheten. 
Gångstråket som leder ner mot kajpromenaden skall vara brett och öppet och ha tydlig 
karaktär av allmänt gångstråk. Markbeläggningen föreslås vara densamma som idag och 
samordnas med torgytan. Från gångstråket har man visuell kontakt med vattnet vilket 
underlättar för besökare att ta sig ner till kajerna. 

 

13. Trafikkontoret har inget att erinra mot föreslagen detaljplan.  

Parkering ska lösas i ett parkeringshus vid Kunskapsgatan och för rörelsehindrade med 
tre platser utmed Teknikgatan. Parkeringsbehovet synes vara lågt beräknat utifrån det 
faktum att byggnaden är en konferens- och kontorsbyggnad. Planen bör redogöra för 
hur många sysselsatta - anställda och besökare som byggnaden kan komma att rymma. 

Då många besökare väntas komma med cykel bör planen redovisa hur cykelparkering 
kan ordnas och i vilken omfattning. 

Park- och naturförvaltningen står för huvudmannaskapet av allmän plats, torg. 

Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligats med att antalet sysselsatta inom den 
tänkta byggnaden beräknas uppgå till ca 150 personer. Besökande utgörs till en del av 
studenter och verksamma på Lindholmen. Behovet av parkeringsplatser (9 p-platser per 
1000 kvm våningsyta) är beräknat med hänsyn till att dagens verkliga parkeringsbehov 
är ca 6 p-platser per 1000 kvm våningsyta. Bilpool finns vid byggnaden Navet och kan 
minska behovet av bilplatser.  
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Många av de verksamma inom området cyklar till arbetet . Cykelparkering föreslås på 
Lindholmsplatsen med ca 60 platser samt vid Teknikgatan i anslutning till planområdet. 
På sikt planeras en större väderskyddad cykelparkering norr om byggnaden Navet.  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

14. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och 
nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att 
prövas. 

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 
eller säkerhet. 

Samråd om bedömning av betydande miljöpåverkan har hållits på LARK-möte 2008-
09-19. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att planen inte kan anses 
medföra betydande miljöpåverkan. Utformningen av det offentliga rummet är en viktig 
fråga. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 2. 

Kommentar: Stor omsorg ägnas det offentliga rummet ”Lindholmsplatsen”. Arbete 
pågår med att försöka återanvända den befintliga markstenen på torget och bevara 
mönstret av kretskort. Trädplanteringar föreslås i planområdets norra och sydvästra 
delar.  

Planbeskrivningen har kompletterats med att gångstråket ner till kajen skall vara tydligt 
utmärkt så att allmänheten naturligt kan röra sig i området. 

 

15.  Banverket framför att järnvägen Hamnbanan är av riksintresse för 
kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §.  

Trafiken består framför allt av godståg till och från hamnen. Möjlighet att korsa 
järnvägen planskilt finns bland annat via Karlavagnsgatan samt vid Eriksbergsmotet. 

Avståndet till Hamnbanan överstiger 400 meter och risken för störningar från 
järnvägstrafiken bör vara liten. 

Banverket har inget att erinra mot planförslaget i detta skede, men ser fram mot ett 
fortsatt deltagande i planprocessen. 

Kommentar: Banverket välkomnas till fortsatt deltagande i planprocessen och kommer 
att få utställningshandlingen på remiss. 

 

16. Länsordningspolisen har inget att erinra mot planförslaget. 

 

17.  Lantmäterimyndigheten framför att Lindholmen g:a 6 korsar allmän plats ”TORG” 
i östra delen av planområdet. Detaljplanen bör därför redovisa ett ”g” för 
gemensamhetsanläggning där. Alternativt kan en administrativ planbestämmelse läggas 
in så att befintliga gemensamhetsanläggningar får ligga kvar. 

I övrigt finns inget att erinra mot detaljplanen. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 7(9) 

Kommentar: En administrativ bestämmelse om att befintliga gemensamhets-
anläggningar inom planområdet får ligga kvar har införts på plankartan. Administrativ 
bestämmelse om att nya rättigheter får upplåtas för ledningar i marken under torgytan 
har också införts. 

 

18.  Vägverket har inget att erinra mot planförslaget. 

Sakägare 

19.  Chalmersfastigheter AB (CTH) föreslår att den tänkta fastighetsgränsen för 
”Kuggen” justeras. Runt byggnaden utbreder sig en upphöjd terrass på nivån +12,80 ca 
0,5 meter över torgets nivå. Terrasskanten skulle kunna utgöra en naturlig 
förvaltningsgräns mellan anläggningen och omgivande allmän plats (TORG).  

Den tredimensionella fastigheten bör omfatta de delar av byggnaden som kragar ut över 
torgytan samt även rymma tänkta anläggningar på fasaden, ca 1 meter utanför 
densamma. 

Även om planerna för närvarande är att Kuggen skall utgöra en del av fastigheten 
Lindholmen 6:5, kan det tänkas att byggnaden önskas avstyckad till en egen fastighet. 

CTH anser att förbindelsegångarna till angränsande byggnader uttrycker primärt ett 
utrymmesbehov för den nya anläggningen ”Kuggen” och dess funktion. Man har inte 
diskuterat med ägarna till fastigheten Lindholmen 30:3 huruvida de ska ingå i en 
gemensamhetsanläggning för den tänkta förbindelsegångens anläggning och drift. CTH 
önskar därför att planbestämmelsen om att marken ska vara tillgänglig för 
gemensamhetsanläggning tas bort. Spångens anslutning till Navet och Jupiter är 
konstruerad som brandcellsgränser.    

CTH förutsätter att tillträdesservitut för underhåll av de delar av byggnaden som kragar 
ut över torget tillskapas inom torgfastigheten till förmån för Kuggen. 
Genomförandeavtalet med kommunen förutsätts innehålla en bestämmelse om att detta 
tillträde sker kostnadsfritt. 

Angivna plushöjder för underjordisk förbindelsegång gör att möjligheterna för en 
lämplig fri höjd i gången blir ansträngda. Den övre angivna plushöjden bör ses över i 
det fortsatta arbetet. 

Kommentar: Fastighetsgränsen har justerats efter samrådet. Terrassen utgör en naturlig 
gräns, men med hänsyn till att byggnaden kragar ut utanför terrassen och att fasaden 
kräver viss skötsel har fastighetsgränsen lagts så att byggnadens projektion på marken 
ryms inom fastigheten. Undantag är det segment av byggnaden som kragar ut över 
gångstråket framför Navet. Gångstråket ligger i huvudsak kvar på allmän plats och 
genom tredimensionell fastighetsbildning möjliggörs för byggnaden att ovan en fri höjd 
av 4,3 meter över mark kraga ut över gångstråket. Genom att förlägga fastighetsgränsen 
utanför fasadlivet ges möjlighet att rymma entré med skärmtak, trappor, ramper mm 
inom den egna fastigheten. 

För att klargöra behovet av att bilda gemensamhetsanläggningar för de tänkta 
förbindelsegångarna har en tidig lantmäteriförrättning med berörda fastighetsägare ägt 
rum. Fastighetsägarna är idag överens om att de inte önskar någon 
gemensamhetsanläggning. Tillgängligheten till de tänkta förbindelsegångarna sker 
genom en frivillig överenskommelse. Planbestämmelsen om att marken ska vara 
tillgänglig för gemensamhetsanläggning har därför utgått från plankartan.  
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Tillstånd för att nyttja kommunens fastighet ”Torget” för underhåll av byggnadens 
fasader söks separat för varje enskilt tillfälle. Då prövas om viss del av torgytan kan 
upplåtas för t.ex. byggnadsställningar. 

Den underjordiska förbindelsegången behöver ha en viss täckning för att ge möjlighet 
till plantering, ledningsdragning mm. Täckningen beräknas bli 0,7 meter inklusive 
ytbeläggning på torget vid den angivna övre plushöjden. Att höja gångens tak ytterligare 
är inte lämpligt med hänsyn till torgets nyttjande. 

 

19B. Chalmersfastigheter AB och Fastighets AB Navet (Lindholmen 6:5 och 30:3) 
Kompletterande yttrande inkommet efter samrådstidens utgång 

Fastighets AB Navet bekräftar de synpunkter som under samrådstiden framförts av 
Chalmers Fastigheter AB (se ovan). Fastighets AB Navet och Chalmersfastigheter AB 
är överens om att förbindelsegången mellan den nya byggnaden Kuggen och den 
befintliga Navet ska ägas och driftas av Chalmersfastigheter AB och således inte utgöra 
gemensamhetsanläggning. 

Kommentar: Planbestämmelsen om gemensamhetsanläggning har utgått ur 
planförslaget. 

 

20.  SGS studentbostäder, Lindholmen 2:14  stöder det redovisade planförslaget. Ett 
bebyggande av torget innebär att man kan komma till rätta med den känsla av ödslighet 
som alltför stora öppna platser kan medföra. Stor omsorg måste dock ägnas den 
kvarvarande torgytan så att attraktiva mötesplatser skapas utomhus. 

Byggnaden har en spännande utformning. Det är viktigt att ett hus med så monumental 
design även utåt annonserar både offentlighet och tillgänglighet.  

Exploateringen i området blir hög. Siktlinjer, lätthet att hitta angöring för färjetrafik, 
busshållplatser mm får absolut inte byggas bort. 

Användningen av kvartersmarken måste regleras så att fler verksamheter bland annat till 
nytta för studenter kan tillskapas. 

Kommentar: Planförfattaren samtycker med SGS. Liknande synpunkter har även 
framförts av SDN Lundby samt länsstyrelsen. Gångstråket till färjan och busshållplatsen 
är viktigt och ska vara tydligt markerat så att besökare lätt kan orientera sig i området. 
Siktlinjen mot vattnet och kajstråket ska behållas. Bottenplanet på ”Kuggen” är tänkt att 
få en öppen prägel med utställningar, seminarier m.m. Studenter blir en viktig målgrupp 
för dessa verksamheter.  

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

21. Hyresgästföreningen Hisingen har behandlat detaljplaneärendet. Föreningen har 
inte kommit fram till något att anmärka på. 
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Ändringar 

Efter samrådet har utformningen av Lindholmsplatsen studerats vidare. Detta har 
påverkat utformningen av den tänkta fastigheten med Kuggen. Stadsbyggnadskontoret 
bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare med förslaget.  
 
I planbeskrivningen har stycket om tredimensionell fastighetsbildning förtydligats och 
kompletterats. I beskrivningen har införts att beräknat antal sysselsatta i den tänkta 
byggnaden blir ca 150 personer. Förutom cykelparkering på torgytan kan parkering 
anordnas vid Teknikgatan på Chalmers fastighet väster om planområdet. 

På plankartan har följande justeringar gjorts: 

• Användningsgränsen för den tänkta kontorsfastigheten och torget har justerats. En 
smal remsa av kommunens fastighet Lindholmen 735:84 i östra delen av 
planområdet har lagts till kontorsfastigheten.  

• Planbestämmelse har införts om att tillfälliga transporter till kontorsfastigheten 
medges över torgytan.  

• Planbestämmelsen om att marken för förbindelsegångarna ska vara tillgänglig för 
gemensamhetsanläggning har utgått. 

• Planbestämmelsen om att lägsta nivå på färdigt golv är +12,8 meter över nollplanet 
har kompletterats med att färdigt golv ska vara beläget minst 0,3 meter över 
marknivå i förbindelsepunkten för att spillvattenanslutning med självfall skall 
tillåtas. 

• En administrativ bestämmelse har införts om hur detaljplanen möjliggör tre-
dimensionell fastighetsbildning. 

• Administrativ bestämmelse har införts om att befintliga gemensamhetsanläggningar 
inom planområdet får finnas kvar. Nya rättigheter får upplåtas för ledningar i 
marken under torgytan. 
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