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

 

Utställningsutlåtande 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 31 mars 2009 att låta ställa ut detaljplaneförslaget. 
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning på Stadsbyggnadskontoret, Lundby 
Stadsdelshus, Älvstrandens bibliotek och Älvrummet under tiden 8 april till 5 maj 2009. 

Planförslaget har under samma tid sänts till berörda nämnder, styrelser och föreningar 
enligt bifogade lista över samrådskrets. 

Sammanfattning 
Inkomna yttranden under utställningstiden berör i huvudsak torgets utformning.  

Miljönämnden ser mycket positivt på att byggnaden har en tydlig miljöprofil och på de 
cykelsatsningar som planeras. Stadsdelsnämnden i Lundby framför att det är viktigt att 
området utformas så att allmänheten lockas att besöka det och så att man naturligt når 
de attraktiva kajerna och vattnet. Park- och naturnämnden framför att torgytan endast 
får trafikeras av servicefordon och räddningstjänstens fordon. 

Trafikkontoret framför att vid extremt väder kommer inte den föreslagna byggnaden 
och torgytorna vara tillgängliga från gatuplan då nivån på markytan ligger lägre än 
plushöjden 12,8 som gäller som lägsta nivå för golv enligt kommunens översiktsplan.  

En boende på Lindholmen har framfört att han anser att byggnaden är ful och kommer 
att skymma sikten från torget och SGS studentbostäder.  

Inkomna yttranden har till stor del kunnat bemötas och tillgodoses genom mindre 
justeringar och förtydliganden i planbeskrivningen. 
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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 det utställda förslaget. 

2.  Göteborg Energi Fjärrvärme AB har inget att erinra med avseende på 
fjärrvärmesystemet inom området. 

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

4.  Göteborg Energi Gas AB har inget att erinra mot planförslaget. 

5. Göteborgs Hamn AB förutsätter att skyltar och belysning på tillkommande 
byggnader, gångstråk och allmänna platser inte kommer att medföra några störningar 
för sjöfarten. GHAB har i övrigt inte några synpunkter på planförslaget. 

Kommentar: Synpunkterna har noterats och framförts till exploatören. Hänsyn skall tas 
till dem vid kommande projektering av byggnad och gångstråk. 

6. Lokalsekretariatet har tagit del av utställningshandlingen för planförslaget. 
Sekretariatet har inte några synpunkter. 

7. Miljönämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att synpunkterna 
nedan beaktas.  

Miljönämnden är mycket positiv till den föreslagna byggnaden som har en tydlig 
miljöprofil. Nämnden ser vidare mycket positivt på de cykelsatsningar som planeras. 
När det gäller bilparkering anser nämnden att personalparkering helt ska undvikas. 
Hänvisning till bilpool i närliggande byggnad samt utnyttjande av oanvända befintliga 
parkeringsplatser är steg i rätt riktning. En tydlig miljöprofil gällande alla transporter är 
viktigt för att undvika en ökning av biltrafik i området. 

Kommentar: Inga nya parkeringsplatser skapas med anledning av detaljplanen. Genom 
servitut säkras den tänkta byggnadens parkeringsbehov i det befintliga parkeringshuset 
vid Pleijadgatan. För att minska biltrafiken inom området pågår försök med att 
samordna transporter genom omlastning till elbilar i byggnaden Santos. 

8. Park- och naturnämnden framför att runt den nya byggnaden blir det allmän plats 
Torg, som tillfaller Park- och naturförvaltningen att sköta. Förvaltningen bedömer att 
anläggningskostnaden uppgår till 4,5 miljoner kronor. Detta ger förvaltningen utökade 
skötselkostnader på 0,1 miljoner kronor. 

Park- och naturnämnden har tidigare tillstyrkt planen. 

Planförslagets påverkan på befintliga värden: Det torg som finns idag kommer till 
största delen att försvinna och därför är det extra viktigt att hitta och gestalta allmän 
plats så det finns bra mötesplatser för såväl studenter som kontorsanställda. Det 
befintliga cykelstråket som finns i södra delen idag kommer att behållas. 

Planförslagets överensstämmelse med förvaltningens parkplanering: Det är viktigt att 
skötseln kan bli rationell och att eventuella träd och planteringar får tillräckligt utrymme 
samt att det ska vara lätt för renhållningsfordon att städa och underhålla torgytan. 
Träden måste få tillräckligt utrymme för att kunna utvecklas. Träd i hårdgjorda ytor 
behöver extra utrymme samt ordentliga växtmöjligheter för att inte förstöra framtida 
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markbeläggning. Otydliga höjdskillnader bör undvikas och där dessa eventuellt finns 
ska de tydligt utmärkas. Parkering för funktionshindrade och ev. taxiangöring skall 
placeras utanför den yta som är benämnd Torg. Endast servicefordon såsom renhållning 
och utryckningsfordon får trafikera ytan. 

Kommentar: Park- och naturförvaltningen deltar i planprocessen och utformningen av 
torgytan sker i samråd med förvaltningen. Träden föreslås planterade i grupper för att 
goda växtbetingelser ska kunna skapas och skötseln underlättas. Inga nivåskillnader 
föreslås på torgytan och den befintliga markbeläggningen av betongplattor i 
kretskortsmönster är tänkt att återskapas efter byggtiden. Byggnadens entré nås via 
trappor i kombination med ramper.  

Torget ska i princip vara bilfritt, men möjlighet måste finnas för vissa transporter över 
torgytan till fastigheten och vid speciella arrangemang till Lindholmspiren. Avsikten är 
att det tydligt ska framgå av torgets utformning med speciell markbeläggning och 
trädplanteringar att torget utgör gångyta. Placering av cykelställ, utsmyckningar mm 
kan också bidra till att förhindra bilkörning. Eventuellt behöver detta kompletteras med 
skyltning om att enbart transporter till fastigheten får förekomma. Utformningen 
kommer att studeras vidare vid projektering av torgytan i samarbete med Park- och 
naturförvaltningen. 

Taxiangöring kan ske på Chalmers fastighet utmed Hörselgången och Teknikgatan samt 
norr om byggnaden Navet. Parkeringsplats för funktionshindrade föreslås utmed 
Teknikgatan.  

Göteborg Vatten har inget att erinra mot genomförandet av detaljplanen utöver 
synpunkter lämnade i tidigare PM och planyttrande, vilka har inarbetats väl i 
utställningshandlingen. 

9. Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra mot det utställda planförslaget. 

10. Stadsdelsnämnden i Lundby anser att det är bra att marken runt byggnaden behålls 
som allmän plats (torg). Det är dock svårt att bedöma om ytan i framtiden är tillräckligt 
stor för att också i praktiken utnyttjas av allmänheten.  

Planen tar upp att byggnadens utformning kommer att leda till nya möjligheter till 
möten och samband. Det handlar nästan uteslutande om kvaliteter som får betydelse för 
verksamheterna inom området. Det är viktigt att området också skapar ett mervärde för 
boende och besökare utan koppling till Chalmers eller näringslivet i området. 

Stråken som leder till vattnet ska vara inbjudande och stimulera besökare att använda 
stråken. Det är positivt att tillgängligheten för funktionshindrade nämns som en viktig 
faktor vid utformning av platsen.  

Vid utformning av platsen idag måste hänsyn tas till hur hela området kommer att 
uppfattas den dag då ännu inte utnyttjade angränsande byggrätter tas i anspråk. 

Kommentar: Förutom de kvaliteter som byggnaden tillför Chalmers och verksamheterna 
i området finns en tydlig avsikt att skapa en speciell byggnad som fångar folks intresse 
och därmed kan locka besökare till torget och kajerna. Det är viktigt att detta 
förverkligas. Torgytan med korsande gångstråk och närhet till vattnet planeras få en 
tilltalande utformning med trädplantering, sittplatser och belysning, som gör det 
attraktivt för boende att vistas och röra sig i området. Detta har förtydligats i 
planbeskrivningen efter utställningen. 

Den dag resterande byggrätter tagits i anspråk blir torgrummet fullständigt. Gångstråken 
blir helt skyddade medan torgets södra del fortfarande öppnar sig mot vattnet.  
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11. Trafikkontoret har inget att erinra mot detaljplanen. 

Vid extremt väder (högt vattenstånd) kommer inte den föreslagna byggnaden och 
torgytorna att vara tillgängliga från gatuplan då nivån på markytan ligger 0,6 m lägre än 
plushöjden 12,8 m som gäller som lägsta nivå för golv enligt kommunens översiktsplan. 

Förbindelsegångarna mot Navet och en eventuell framtida byggnad väster om torget 
anges i planhandlingen ligga på en höjd minst 4,3 m över torgytan. Gångarna bör av 
trafikmässiga skäl om möjligt höjas till 4,5 m över markytan där leveransfordon och 
andra fordon kan köra. 

Kommentar: Markytan på Lindholmsplatsen får samma nivå som övriga ytor i form av 
allmän plats vid Lindholmshamnen och Lindholmspiren. Lägsta tillåtna golvnivå för 
byggnaden är dock +12,8 m.   

Förbindelsegången till Navet kommer att få en fri höjd som närmar sig 4,5 meter över 
mark genom att marken lokalt under gången sänks något. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

12.  Banverket har inget ytterligare att tillägga i ärendet än vad som framförts under 
samrådet och bemötts. 

13.  Lantmäterimyndigheten har inget att erinra. 

14. Länsordningspolisen har inte något att erinra. 

15. 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 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. 

Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bilaga 2. 

16.  Vägverket har inget att erinra mot planförslaget. 

Sakägare 

17.  Chalmersfastigheter AB (CTH) har inget att erinra mot utställningshandlingen för 
detaljplaneförslaget. 

Övriga 

18. Adam  Karlsson (Boende på Lindholmen) anser att den planerade byggnaden är ful. 
Byggnaden kommer att skymma sikten mot vattnet från områdets enda torg och även i 
princip att ”äta upp” stora delar av torget. Byggnaden kommer dessutom att förstöra 
utsikten för de boende i SGS-studentbostäder på andra sidan Lindholmsallén. 

Kommentar: Byggnaden är tänkt att fysiskt knyta samman verksamheterna vid 
Chalmers och Science Park. Torget fungerar idag i huvudsak som kommunikationsyta 
och inbjuder inte till uppehåll – rekreation då det upplevs som vindutsatt och något 
ödsligt. Det planeras få en mer tilltalande utformning med trädplantering, sittplatser och 
belysning. Torget kommer även i fortsättningen att vara allmän plats och den tänkta 
byggnaden placeras så att befintliga gång- och cykelstråk behålls.  
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Sikten från torgets södra del behålls mot vattnet och även från gångstråket utmed Navet 
kommer man att kunna se kajen och vattnet. Utsikten från SGS-studentbostäder 
påverkas endast marginellt av den tänkta byggnaden, som till stor del kommer att ligga 
skymd bakom byggnaden Navet. SGS studentbostäder har framfört att de stödjer 
planförslaget. 

Revideringar 
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär endast smärre justeringar och 
kompletteringar i planbeskrivningen. Plankarta, grundkarta och illustrationsritning har 
efter utställningen lagts in i koordinatsystemet Sweref 99. Eftersom revideringen inte 
innebär någon ändring av förslaget erfordras inte någon ny utställning. 

 
 
 

Kenneth Fondén Anders Svensson 
Planchef  Planarkitekt 

Eva Frykberg 
Frykberg Arkitekter AB

 




