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Omslagsbilden visar Lindholmsplatsen med den tänkta byggnaden ”Kuggen” sedd från 
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Detaljplan för Nytt kontorshus vid Navet – Lindholm en 6:5  
inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg 
 

Planbeskrivning 

Planens syfte och huvuddrag 
Chalmers Tekniska Högskola (CTH) planerar att utveckla Campus Lindholmen och 
komplettera området med fler byggnader inom befintliga byggrätter. I samband härmed 
har önskemål framförts om att få uppföra en ny kontors- och konferensbyggnad mellan 
de befintliga byggnaderna Jupiter och Navet. I ett skissförslag från Wingårdh arkitekt-
kontor ab föreslås en rund byggnad, kallad ”Kuggen” placerad på Lindholmsplatsen. 
Området har i gällande detaljplan från år 2003 betecknats som allmän plats ”Torg”. De-
taljplanen syftar till att ge möjlighet att uppföra en rund byggnad på Lindholmsplatsen. 
Marken runt den tänkta byggnaden behålls som allmän plats. 

Handlingar 
Handlingarna består av planhandlingar: 

• Plankarta med bestämmelser 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Genomförandebeskrivning 
och övriga handlingar: 

• Program för Lindholmshamnen – Lundbystrand (Bilaga) 

• Kvalitetsprogram Lindholmshamnen – Lundbystrand (Bilaga) 

• Illustrationsritning 

• Grundkarta 

• Fastighetsförteckning 

• Samrådsredogörelse 
• Lindholmen Centrum Dispositionsplan maj 2008 (Bilaga) 

• Kuggen, Lindholmen. Lindholmen 6:5. Geoteknisk PM. GF 2008-06-04 (Bilaga) 
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• Kuggen, Lindholmen. Översiktlig miljöteknisk markundersökning.  
Sweco 2008-09-11 (Bilaga) 

• Kuggen – Vindstudie för planerad bebyggelse på Lindholmen, Göteborg  
SMHI rapport 2008-83 (Bilaga) 

 
Figur 1 Orientering 
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Förutsättningar 

Läge och omfattning 
Planområdet är beläget på Norra Älvstranden vid Lindholmshamnen, ca 2 km nordväst 
om Göteborgs centrum. Det ligger ca 70 m söder om Lindholmsallén och omfattar i 
huvudsak Lindholmsplatsen. Med bil når man området från Lundbyleden via Lind-
holmsmotet och Lindholmsallén. Busshållplats och färjeläge för Älvsnabben finns inom 
gångavstånd. 

Planområdet begränsas av en befintlig parkeringsplats i norr, en gräsyta tänkt för fram-
tida bebyggelse i väster, byggnaden Jupiter i sydväst och byggnaden Navet i öster. En 
mindre del av fastigheten Lindholmen 30:3 ingår i planområdet i syfte att ge möjlighet, 
att bygga en förbindelsegång mellan Kuggen och Navet. Däremot ingår inte Lindholms-
platsens östra hörn med terrass och befintliga trappor samt ramp till Navet.  

Areal och markägoförhållanden 
Planområdets areal uppgår till cirka 3 800 m². Marken ingår till största delen i fastighe-
ten Lindholmen 6:5, som ägs av Chalmers Lindholmen Fastigheter AB. Fastigheten 
Lindholmen 30:3 ägs av Fasighets AB Navet. Kommunen äger den del av planområdet, 
som utgör gångstråk från busshållplatsen till Lindholmspiren. Markägoförhållandena 
framgår av till planförslaget hörande fastighetsförteckning. 

Planförhållanden 

Översiktsplan/detaljerad översiktsplan 
Översiktsplanen för Göteborgs kommun 1999 anger att området långsiktigt ska föränd-
ras till blandad stadsbebyggelse. Detaljerad översiktsplan för Norra Älvstranden från 
1990 anger utbildning och forskning för den aktuella delen av Lindholmen. Detaljplane-
förslaget stämmer överens med översiktsplanen.  

Riksintressen 
Hamnbanan och Lundbyleden är av riksintresse och utgör transportleder tillåtna för far-
ligt gods. För Lundbyleden är endast delen mellan E6 och Brantingsmotet rekommende-
rad väg för farligt gods.  

Göta älv med sin farled och Göteborgs hamn är av riksintresse för sjöfarten. Älven är 
också av riksintresse för fiske och ur natur- och rekreationssynpunkt. 

Lindholmens gamla trähusbebyggelse väster om planområdet är av riksintresse för kul-
turmiljön. 

Detaljplan 
För området gäller detaljplan för IT-universitetet på Lindholmen (FII 4720, antagen 
2003-06-10) med löpande genomförandetid till och med 2013-07-15 samt detaljplan för 
Kontor och allmän plats på Lindholmen (FII 4691 antagen 2004-05-11) med löpande 
genomförandetid till och med 2014-06-14. Planområdet är i gällande detaljplaner be-
tecknat som allmän plats ”Torg”. En mindre del i väster får användas för ”Utbildning, 
kontor” och i öster intill Navet får marken användas för ”Kontor, handel i del av botten-
våningen”. 
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Figur 2. Utsnitt ur gällande detaljplan för Lindholmspiren (FII 4691) från år 2004 och 
detaljplan för IT-universitetet (FII 4720) från år 2003 med det aktuella planområdet 
markerat. Enligt detaljplanerna utgör planområdet i huvudsak allmän plats ”TORG”. 

Program 
Program för Lindholmshamnen Lundbystrand godkändes av Kommunfullmäktige den 
23 mars 2000. Programmet omfattar Lindholmen Kunskapscentrum, Lindholmspiren 
och Lundbystrand. I programmet beskrivs bland annat innehållet och strukturen i områ-
det. En avsikt med programmet är att Lindholmen skall utvecklas till en plats förknip-
pad med kunskap, kvalitet och god miljö samt inbjuda till etablering av kunskapsinten-
siva företag. Detaljplaneförslaget överensstämmer med programmet. 

För programområdet Lindholmshamnen-Lundbystrand har ett kvalitetsprogram tagits 
fram (december 1999). Detta skall vara gemensamt för detaljplaner inom området. I 
programmet beskrivs kvalitéer, standarder och principutformning när det gäller byggna-
der, mark och infrastruktur. Varje delområde inom programområdet är tänkt att ha sin 
egenart, men samtidigt vara en del av helheten på Norra Älvstranden. Kvalitetspro-
grammet tillhör planbeskrivningen och förtydligar detaljplanens intentioner. 
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Figur 3. Planområdet sett från Lindholmsallén, med byggnaderna Navet till vänster och 
Jupiter till höger. 

 
Figur 4. Utblick från Lindholmsplatsen mot söder. Platsen avgränsas mot vattnet av 
byggnaderna Navet och Jupiter. 
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Mark och vegetation 
Lindholmsplatsen utgör en närmast kvadratisk plats med måtten ca 70 m x 70 m. Mar-
ken består av hårdgjord yta av grå och vit betongsten, satt i ett sinnrikt mönster i form 
av ett kretskort. Mönstret upplevs starkast om man betraktar det uppifrån någon av de 
övre våningarna i byggnaden Navet. Platsens centrum ligger på nivån ca +12,4 medan 
den lutar svagt ner mot sidorna till nivån ca +12,2. Breda trappor och en ramp förbinder 
Lindholmsplatsen med Navets entréplan, som är beläget på nivån +12,8. 

Ingen vegetation förekommer inom planområdet. Detta bidrar till att platsen idag upp-
levs som något ödslig samt utsatt för vindar från vattnet. Den angränsande öppna gården 
vid Hypotesgatan väster om planområdet rymmer gröna gräsytor och trädplanteringar. 
Planteringar av lönn finns även utmed Hörselgången och Diagonalen. Parkeringen i 
väster avgränsas med träd- och buskplanteringar. 

Geotekniska förhållanden 
Inom området finns flera geotekniska undersökningar gjorda sedan tidigare. En geotek-
nisk PM har utförts för det nu aktuella planarbetet av GF konsult, 2008-06-04. Av denna 
framgår att marken inom området är i stort sett plan. Marklagren utgörs av lera med ett 
jorddjup på ca 60-70 m. Under leran finns friktionsjord på berg. Fyllning återfinns i ytan 
till 2-3 m djup. Lerans skjuvhållfasthet är 15-25 kPa närmast under fyllning och ökar 
mot djupet till 75-95 kPa på 50 m djup. Leran är underkonsoliderad med vissa pågående 
krypsättningar. Stabiliteten mot närmast angränsande hamnbassäng är utredd och åtgär-
dad till tillfredsställande säkerhet i samband med uppförandet av byggnaden ”Jupiter” 
och iordningställande av kajpromenaden ”Diagonalen”.  

Markradon 
Området är klassat som lågriskområde för markradon i SGU:s radonriskkarta (Rapport 
2002:27). På grund av fyllnadsmassornas tjocklek skärps dock klassningen till normal-
riskområde.  

 

Figur 5. Cykelparkering på Lindholmsplatsen. Marken är belagd med grå och vita be-
tongplattor i mönster av ett kretskort. 
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Fornlämningar och kulturhistoria 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 

Lindholmsplatsen utgör en del av det forna Lindholmens varv, som startades 1845 och 
var igång fram till mitten på 1970-talet. Lindholmshamnen öppnades för trafik 1939 och 
hamnverksamheten pågick fram till mitten av 1990-talet. Varvets mark och byggnader 
övertogs 1978 av Projekt Lindholmen AB (senare Lindholmen Utveckling AB). Stat, 
kommun och näringsliv har här gemensamt skapat verksamheter inom utbildning, 
forskning och produktion.  

Befintlig bebyggelse 
Flera av de tidigare varvsbyggnaderna på Lindholmen är bevarade och ombyggda till 
skollokaler, verkstäder, kontor m.m. Det är massiva byggnader i rött tegel, som ligger 
ordnade i diagonal riktning från stranden mot nordost. Bebyggelsen kompletterades 
under 1990-talet med undervisningslokaler för olika gymnasieskolor och Chalmers 
Lindholmen. De nya byggnaderna placerades utmed grändliknande gator i ett rutmöns-
ter, som ansluter till de gamla varvsbyggnadernas diagonala riktning. Husen är utforma-
de som kuber i fyra till fem våningar med fasader av mörkrött tegel.  

”Jupiter” är en sådan massiv tegelbyggnad i fem våningar, som innehåller undervis-
ningslokaler för Chalmers Lindholmen. Byggnaden bildar ”vägg” för Lindholmsplatsen 
mot väster. I öster avgränsas platsen av ”Navet”, en kontors- och konferensbyggnad för 
Lindholmen Science Park. Navet är i sex våningar med fasader av glas, svart skivmate-
rial och naturträ. Byggrätt finns för ytterligare en universitetsbyggnad i sex våningar på 
den västra sidan av Lindholmsplatsen. 

Kunskapscentrum  
Under 1990-talet etablerades Kunskapscentrum på Lindholmen. Här finns Bräckegym-
nasiet, Polhemsgymnasiet, Slottsbergsgymnasiet och Ester Mosessons restaurangskola 
samt vuxengymnasium och högskola. Chalmers Lindholmen bedriver högskoleutbild-
ning i byggnaderna Svea, Saga och Jupiter medan IT-universitetet har etablerat sig i 
byggnaden Patricia vid Teknikgatan. 

Service 
Älvstrandens bibliotek ligger vid Diagonalen på Lindholmen. Backa teater är inrymd i 
den gamla varvsbyggnaden vid Lärdomsgatan ca 100 m söder om Lindholmsplatsen.  

I bottenvåningen på Navet finns kommersiell service såsom restaurang, bank, optiker, 
pressbyrå, bokhandel, blomsteraffär m.m. I nära anslutning till planområdet finns ytter-
ligare restauranger, banker och småbutiker.  

Kommersiella och kulturella verksamheter planeras också i Sannegårdens centrum ca 
500 meter väster om planområdet.  

I anslutning till Campus Lindholmen finns studentbostäder vid Ceresgatan ca 300 meter 
väster om planområdet. Nya studentlägenheter är även färdigställda vid Lindholmsal-
léns norra sida knappt 200 meter från planområdet.  

I det inre av Lindholmshamnen öster om planområdet planeras parkeringshus, hotell och 
kontor. 
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Detaljplanens innebörd och konsekvenser 
 
Avsikten med detaljplan är att ge möjlighet att på Lindholmsplatsen uppföra en ny 
byggnad för Chalmers Lindholmen. Torgytan runt byggnaden behålls som allmän plats 
liksom gångstråket ner till vattnet, vilket säkrar allmänhetens tillgång till området.  

Byggnaden kallad ”Kuggen” är tänkt att innehålla konferens- och möteslokaler för 
Chalmers och Lindholmen Science Park. I de övre våningarna planeras kontor. Konfe-
rensrum och förbindelsegångar ovan mark ger möjlighet att fysiskt binda samman Kug-
gen med de befintliga byggnaderna Jupiter och Navet samt med en framtida tänkt bygg-
nad vid Lindholmsalléns avslutning i väster. Kuggen kan på så vis befrämja samarbetet 
mellan utbildning, forskning och näringsliv.  

Byggnaden beräknas totalt innehålla ca 4 800 m2 bruttoarea ovan mark. Den beräknas 
ge plats för ca 150 verksamma och studerande.  

Bebyggelseområden 

Kontors- och konferensbyggnad 
Byggnaden ”Kuggen” är placerad centralt på Lindholmsplatsen och kommer att bilda 
entré till Chalmers och Lindholmen Science Park. Den har en stark arkitektonisk profil 
som stärker platsens identitet. Själva byggnaden ligger på en förhöjning i förhållande till 
resten av torget, för att klara en eventuell framtida höjning av vattennivån i Göta älv. 
Den omges av en låg terrass som trappar sig ner mot torget. Entrén är vänd mot norr och 
nås via sluttande ramper och trappor från det allmänna gångstråket och Lindholmsplat-
sen. Byggnaden innehåller fem våningar över mark samt en källarvåning. I de två nedre 
våningarna finns reception, utställnings- och möteslokaler, i de övre våningarna plane-
ras kontor. Källarvåningen rymmer omklädningsrum, teknikutrymmen och förråd.  

Kuggen är tänkt att knyta samman utbildningen vid Chalmers Lindholmen med verk-
samheten vid Lindholmen Science Park. Planen är skapad för att stärka möjligheterna 
till informella möten. De nedre våningarna innehåller lokaler för samverkan mellan när-
ingsliv och akademi i organiserad form liksom ytor där studenter och näringslivets före-
trädare kan mötas.  

För att underlätta kommunikationen anordnas förbindelsegångar ovan mark mellan kon-
ferensbyggnaden och de befintliga byggnaderna Jupiter och Navet. Möjlighet ges också  
att i framtiden förbinda Kuggen med en planerad ny byggnad vid Lindholmsalléns av-
slutning i väster via en gång ovan mark och även en underjordisk förbindelsegång till ett 
tänkt källargarage. Förbindelsegångarna är tänkta att utformas som möblerbara mötes-
platser med konferensrum och utrymmen där företag kan visa sina produkter, men kan 
även rymma kontorsrum. Fri höjd över mark under förbindelsegångarna skall möjliggö-
ra trafikering med brandbilar och vissa transporter på torget.  

Den runda byggnaden ligger fritt på torget något förskjuten mot Jupiter men med fri sikt 
mot vattnet. De övre våningarna kragar ut mot söder för att skapa solavskärmning på 
sydfasaden. Dessutom förses de översta våningarna med en rörlig solskärm som vrider 
sig efter klockan och drivs av solceller. Fönstren får en triangulär utformning som gör 
att de släpper in ljuset långt i byggnaden samtidigt som överflödigt solljus skärmas av 
vid fasaden. Huset får inte någon baksida. Den uppglasade bottenvåningen öppnar sig åt 
alla håll. Fasaderna har ett fasettliknande utseende som ger många arbetsplatser sjöutsikt 
samtidigt som det skapar kontaktytor mot omgivningen i bottenplanet. Fasadmaterial är 
tänkt att vara plattor av terrakotta. Taket förses med solfångare. 
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Figur 6. Kuggen, skiss över entréplan med omgivande terrass. Wingårdh arkitektkontor.  

Tredimensionell fastighetsbildning 
Detaljplanen möjliggör så kallad tredimensionell fastighetsbildning. Avsikten är att från 
den allmänna platsen på torget avgränsa en åttkantig tomt som rymmer byggnadens bot-
tenvåning och den omgivande terrassen med trappor och ramper. Ovan en fri höjd av 
4,3 m över torgytan upp till nivån +36,0 tillkommer i öster ett cirkelsegment av fastig-
heten Lindholmen 735:484, som ska ingå i tomten. Marken därunder förblir allmän plats 
”Torg”. Torgytan utvidgas mot sydväst och slutar ca 3,5 m från byggnaden Jupiter. 

Den tänkta kontorsfastigheten länkas via utskjutande byggnadsdelar/förbindelsegångar 
över torgytan samman med Chalmers fastighet Lindholmen 6:5 och med byggnaden 
Navet. Gångarna mot Navet och en framtida byggnad väster om torget blir belägna på 
en fri höjd av minst 4,3 meter över mark medan gången mot byggnaden Jupiter endast 
blir belägen 3,8 meter över torgytan på grund av höjden på Jupiters befintliga vånings-
plan. Förbindelsegångarna får en konstruktionshöjd av högst 5 meter. Två pelare utgör 
stöd för förbindelsegången till Navet. För pelarna skapas servitut så att de kan placeras i 
östra kanten av torget, utanför det befintliga gångstråket och så att de inte förhindrar 
passage av arbetsfordon, vid behov av åtkomst till befintliga ledningar. Under torgytan i 
nordväst får en kulvert anordnas från nivån lägst + 0,0 till nivån högst +11,5 meter över 
kommunens nollplan .  

Kontorsfastigheten med Kuggen är tänkt att ingå i Chalmers fastighet Lindholmen 6:5, 
men den ska även kunna fungera som en egen fastighet. De utskjutande byggnadsdelar-
na ingår i kontorsfastigheten, men kan genom frivillig överenskommelse användas som 
förbindelsegångar till angränsande byggnader om berörda fastighetsägare så önskar. 
Avsikten med förbindelsegångarna är att de ska underlätta för verksamheter i Navet och 
Jupiter att nyttja konferensrum mm i Kuggen samt befrämja kontakten mellan studenter 
och näringsliv.  
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Friytor  
Runt den tänkta byggnaden föreslås en terrass på tomtmark. Terrassen ger utrymme för 
sittplatser och gör att man bekvämt kan röra sig på samma nivå mellan byggnadens en-
tréer. Den ansluter med trappor och ramper till Lindholmsplatsen, som utgör allmän 
plats. Trapporna ger möjlighet att slå sig ner och kan utgöra mötesplats för studerande 
och besökande i området. Lindholmsplatsen behåller sin markbeläggning av betongplat-
tor. Mönstret i form av ett kretskorts justeras så att det ansluter till Kuggen och terras-
sen. Små trädplanteringar norr och öster om byggnaden tillsammans med ny belysning 
ger torget en attraktiv miljö. I söder öppnar sig platsen mot kajstråket där utrymme finns 
för ceremonier och informella möten.  

Kvartersmark som gränsar till torget, men inte bebyggs eller utnyttjas för kvarterets eget 
behov av friyta ska anordnas i överensstämmelse med angränsande del av den allmänna 
platsen. Tomtgränsen markeras t.ex. genom avvikande kulör på markstenen.  

Rekreation 
Mindre grönytor i form av gräsmattor och trädplanteringar förekommer inom Kunskaps-
centrum på Lindholmen. Andra friytor är kajerna utmed Lindholmshamnen, som utgör 
uppskattade gångstråk för den flanerande allmänheten. Träbryggorna utmed vattnet an-
vänds som sol- och sittplatser för besökande samt studenter och verksamma inom områ-
det.  

 

Figur 7. Mellan kvarteren på Campus Lindholmen finns öppna platser med planteringar 
som här den gröna platsen väster om Jupiter. Lindholmsplatsen och byggnaden Navet 
syns i bakgrunden. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 11(17) 

Trafik 

Biltrafik 
Med bil når man planområdet från Lindholmsallén via Plejadgatan och de befintliga 
kvartersgatorna Lärdomsgatan, Hörselgången och Teknikgatan. Kunskapscentrum på 
Lindholmen är ett lågfartsområde, där man främst rör sig till fots. Gatorna utgör gemen-
samhetsanläggning på kvartersmark, där bilar får framföras på de gåendes villkor. 
Chalmers tillämpar omlastning av varor till elbilar vid byggnaden Santos i syfte att 
minska antalet transporter och skapa en bättre miljö inom området. En bilpool finns i 
anslutning till byggnaden Navet, vilket också minskar trafiken och behovet av p-platser. 

Lindholmsplatsen ska i princip vara bilfri. Möjlighet ska dock finnas att vid behov trafi-
kera torgytan med fordon för Räddningstjänsten och vissa andra transporter. Fri höjd 
under de tänkta förbindelsegångarna mellan byggnaderna får därför inte understiga 4,3 
meter. Undantag görs för förbindelsegången till byggnaden Jupiter där fri höjd blir 
minst 3,8 meter. Vid Navet eftersträvas en fri höjd av 4,5 meter under gången, vilket 
innebär att marken lokalt kan behöva sänkas något. En skylt på förbindelsegången till 
Jupiter ska upplysa om att lägsta fri höjd är 3,8 meter.  

I enlighet med en i maj 2008 framtagen dispositionsplan för Lindholmen Centrum (bila-
ga) är avsikten att Lindholmsplatsens norra del ska kunna angöras med taxi från Lind-
holmsallén. Sådan angöring sker idag via Lindholmspiren och befintliga markparker-
ingar norr om byggnaden Navet. 

Parkering 
I trafikstudien ”Lindholmen Centrum Dispositionsplan” (bilaga) redovisas hur trafik 
och parkeringsbehovet är tänkt att lösas för verksamheterna vid Lindholmen. För hög-
skolan används en parkeringsnorm på 9 bilplatser per 1000 m2 våningsyta. Denna utgår 
från dagens verkliga parkeringsbehov, som är 6 bilplatser per 1000 m2 våningsyta. För 
att ha beredskap för en högre andel forskning har behovet utökats till 9 platser per 1000 
m2 våningsyta. Detta avviker från kommunens parkeringsnorm för området, vilken be-
döms som alltför hög utifrån dagens verkliga behov. För den planerade byggnaden 
Kuggen uppskattas behovet till ca 40 bilplatser. Dessa beräknas kunna inrymmas i den 
befintliga parkeringsanläggningen vid Plejadgatan/Kunskapsgatan. Ett servitut behöver 
skapas för att säkra parkeringen i parkeringshuset. 

I anslutning till Kuggen föreslås 2-3 bilplatser för funktionshindrade. Dessa kan anord-
nas som kantstensparkering utmed Teknikgatan.  

Cykelparkering finns idag utmed Hörselgången och på Lindholmsplatsen. Parkeringen 
på Lindholmsplatsen för ca 60 cyklar föreslås koncentrerad till torgets sydvästra del 
intill byggnaden Jupiter. Därutöver föreslås cykelparkering utmed Teknikgatan. På sikt 
kan eventuellt en väderskyddad cykelparkering anordnas i arkaden på den tänkta bygg-
naden vid Lindholmsplatsens västra sida.  

Gång- och cykelvägar 
Ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik löper utmed Lindholmsalléns södra sida. Från 
busshållplatsen vid Lindholmsallén leder ett gångstråk ner mot Kunskapscentrum och 
korsar Lindholmsplatsen. Det delar sig vid Navet där en gren fortsätter norr om Navet 
mot Lundbystrand medan stråket över Lindholmsplatsen leder ner till vattnet och färje-
läget. Gångstråken liksom den del av Lindholmsplatsen som inte bebyggs, behålls i 
planförslaget som allmän plats. Gångstråken ska vara tydligt utmärkta så att besökande 
lätt kan orientera sig i området. 
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Figur 8. Utdrag ur ” Lindholmen Centrum Dispositionsplan”. Bilden visar hur angöring 
till Lindholmsplatsen är tänkt dels från sydväst och dels norr om torget. 

Gångstråket ”Diagonalen” tangerar planområdet i söder och utgör en del av det sam-
manhängande promenad- cykelstråket på allmän plats, som följer kajerna utmed vattnet 
från Eriksberg till Lundbystrand. Stråket påverkas inte av den nya byggnaden. Hela om-
rådet för Kunskapscentrum på Lindholmen genomkorsas av hårdgjorda gator för gång- 
och cykeltrafik där bilar får framföras på de gåendes villkor. Dessa gator utgör gemen-
samhetsanläggning på kvartersmark. 

Kollektivtrafik 
Norra Älvstranden trafikeras bland annat av bussar från centrum och Hjalmar Bran-
tingsplatsen till Eketrägatan. Den tyngsta linjen är stombuss linje 16 som via centrum 
förbinder Högsbo med Eketrägatan. Lindholmens hållplats är belägen ca 100 meter norr 
om planområdet. Den är en av de mest frekvent trafikerade hållplatserna i Göteborg, 
med ca 600 bussturer under ett vardagsdygn. Busstråket är förberett för framtida spår-
vagnstrafik. Älvsnabben och Älvsnabbaren har färjeläge på Lindholmspirens västra si-
da. Färjorna förbinder hållplatsen med Lilla Bommen, Rosenlund och Klippan på Södra 
Älvstranden. 
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Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 
Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät inom planområdet. Alternativt 
kan dricksvattenanslutning ske till privat ledningsnät, förutsatt att anslutning sker efter 
huvudvattenmätare. 

Spillvattenanslutning sker till privat ledningsnät inom planområdet.  

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten mot-
svarande områdestyp A2;VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i förbin-
delsepunkt motsvarar nivån + 60 m. I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas 
och betalas av fastighetsägaren. 

Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda led-
ningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Dag- och dräneringsvattnet 
skall avledas till Göta älv. 

Lägsta höjd på färdigt golv, för att spillvattenanslutning med självfall skall tillåtas, skall 
vara minst 0,3 m över marknivå i förbindelsepunkt, med hänsyn till risk för uppdämning 
i allmänt spillvattensystem. 

Materialval för utvändiga ytor bör väljas med omsorg om miljön. Till exempel bör 
oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas. 

Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 m mellan trädets 
rothals till ytterkant allmän ledning skall hållas. Avsteg från grundregeln kan göras en-
dast i speciella fall och efter godkännande från Göteborg Vatten, som då kan komma att 
ställa krav på skyddsåtgärder, exempelvis att rotspärrar skall utföras. Vid avsteg från 
grundregeln skall avtal tecknas som säger att Göteborg Vatten inte svarar för eventuella 
skador på träd eller ledningar, till exempel vid rotinträngning eller schaktarbeten. 

Kostnad för upprättande av förbindelsepunkt för ändamålet dricksvatten beräknas till  

ca 50 Kkr. Anläggningsavgiften beräknas till ca 100 Kkr enligt va-taxa för år 2008 om 
dricksvatten ansluts till ny förbindelsepunkt. Sker anslutning till privat ledningsnät utgår 
ingen anläggningsavgift, förutsatt att befintlig vattenmätarstorlek bibehålls. 

Värme och kyla 
Ledningar för fjärrvärme finns vid Lindholmsplatsen söder om byggnaden Navet och 
även i Hörselgången väster om byggnaden Jupiter. Kuggen beräknas ansluten till endera 
av dessa ledningar. 

Byggnaden beräknas inte kräva något stort tillskott av energi för uppvärmning. Huset 
kommer att vara väl isolerat och försett med solfångare på taket. Belysning, datorer och 
människor som vistas i byggnaden ger ett tillskott av värme.  

Kuggen beräknas eventuellt bli ansluten till de ledningar för fjärrkyla som finns förlag-
da i marken söder om byggnaden Navet. Behovet av att sommartid kyla byggnaden ska 
minimeras genom byggnadens utformning med utkragande övre våningar, som skuggar 
fönstren i de underliggande våningarna. Detta kompletteras med rörliga solskärmar, som 
följer solens belysning av fasaden.  
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El och tele 
En ny nätstation för el planeras vid nedfarten till garaget på Lindholmspiren. Stationen 
kan till en del försörja den tänkta byggnaden Kuggen. Därutöver behövs troligen ett nytt 
elskåp i anslutning till planerad bebyggelse. 

Kablar för fiberoptik finns förlagda i Teorigatan i planområdets norra del. Kablarna 
utgör gemensamhetsanläggning för Lindholmens IT-samfällighetsförening. Byggnaden 
är tänkt att anslutas till dessa kablar. 

Avfall 
Soprum planeras i byggnadens entréplan. Detta innebär att hämtning av sopor kommer 
att äga rum från torgytan väster om byggnaden. Lättare sopfordon ska således kunna 
angöra torget. I gångstråket på Navets södra sida finns rör förlagda för sopsuganlägg-
ningen vid Lindholmsallén. Möjlighet finns att eventuellt ansluta Kuggen till sopsugan-
läggningen.  

Grundläggning 

Stabilitet 
Den planerade byggnationen ligger drygt 50 m från hamnbassängens innersta hörn och 
kommer att ha en obetydlig påverkan på stabiliteten. Totalt sett kommer byggnaden 
med föreslagen grundläggningsmetod snarast att medföra en avlastning, jämfört med 
rådande förhållanden i de övre stabilitetspåverkade jordlagren och därmed en viss om än 
marginell förbättring. 

Grundläggning 
Byggnaden avses uppförd i 5 plan och källare. Grundläggningen föreslås utförd med 
långa kohesionspålar, så att lastöverföringen sker på stort djup. Grundläggningen kan 
även utformas som samverkansgrundläggning. Förbindelsegångar till anslutande bygg-
nader måste utformas så att differenssättningar inte ger upphov till skador eller försäm-
rad funktion.  

I samband med schakt- och grundläggningsarbeten ska regelbundna kontroller av främst 
rörelser och vibrationer utföras på byggnader i angränsande kvarter. Rörelsemätning bör 
också utföras i angränsande mark med hänsyn till risken för sättningar/hävningar som 
bl.a. kan påverka befintliga ledningar och andra känsliga anläggningar. Bestämmelse 
om detta har införts i detaljplanen. 

Markradon 
Området är normalradonmark. På normalradonmark krävs radonskyddande utförande 
för byggnader där människor stadigvarande vistas.  

Översvämningsrisker 
Högsta högvatten i Göta älv invid planområdet är ca +11,8 mätt i Göteborgs höjd-
system. Med en säkerhetsmarginal på 0,5 m samt med hänsyn till framtida klimatför-
ändringars effekt på havsnivån med ytterligare 0,5 m skall färdigt golv och öppningar i 
byggnader placeras på som lägst nivån +12,8. Källare ska utföras vattentäta under denna 
nivå.  
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Konsekvensbeskrivning 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 
Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplig-
hetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 
med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden mm. 

Lindholmsplatsen ingår som en del i Lindholmens Kunskapscentrum och fungerar som 
kommunikationsyta för de verksamma i området. Platsen används vid enstaka tillfällen 
för utställningar, eller speciella aktiviteter. Läget intill Lindholmen Science Park gör 
den väl lämpad för en konferensbyggnad.  

Allmänhetens tillgänglighet till området säkras genom att marken runt den tänkta bygg-
naden behålls som allmän plats (TORG). Gångstråket från busshållplatsen vid Lind-
holmsallén till kajstråket och verksamheterna på Lindholmspiren passerar över torget 
och ligger kvar på allmän plats. I närområdet utgör kajstråket och de öppna ytorna ut-
med vattnet allmän plats som kan nyttjas av allmänheten.  

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs. 
Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är för-
enlig med kommunens översiktsplan, ÖP99.  

Ställningstagande till miljökonsekvenser 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanen inte innebär betydande påverkan på 
miljön enligt Plan- och bygglagen 5 kap 18§. Planen grundas på ”Program för Lind-
holmshamnen Lundbystrand” med miljökonsekvensbeskrivning, godkänt av kommun-
fullmäktige i mars 2000. Området är väl försörjt med kollektivtrafik. 

Påverkan på luft 
En ny kontors- och konferensbyggnad i den föreslagna storleken innebär endast en mar-
ginell ökning av trafiken i området. Mängden koldioxid och kväveoxider beräknas inte 
öka märkbart på grund av utbyggnaden. För att uppnå bästa kvalitet på inomhusluften 
bör dock friskluftsintag placeras så högt upp som möjligt på byggnaden. 

Föroreningar i marken 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts vid Lindholmsplatsen under 
augusti 2008 (bilaga). För norra älvstranden finns en riskbedömning med platsspecifika 
riktvärden för förorenad mark framtagen för olika typer av markanvändning. Den tänkta 
byggnaden är belägen inom utbildnings- och kontorsområdet vid Lindholmen. Utifrån 
den genomförda undersökningen bedöms markmiljöförhållandena inte utgöra något hin-
der för planerad markanvändning. Med tanke på det aktuella områdets läge inom 
Lindholmen samt provgropsgrävningens karaktär av stickprovsundersökning bör dock 
beredskap finnas för att förorenade massor kan påträffas vid eventuella markarbeten. En 
anmälan om efterbehandling enligt SFS 1999:899 bör lämnas in till Miljöförvaltningen i 
god tid innan kommande markarbeten påbörjas.  

Dagvatten 
Den föreslagna exploateringen innebär ingen större förändring av mängden dagvatten i 
området. Idag utgörs marken av hårdgjorda ytor av betongplattor, som innebär att infil-
tration av dagvatten är begränsad. Om möjligt bör utjämningsmagasin för dagvatten 
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anordnas. Trädplanteringar föreslås på delar av torgytan och möjliggör viss infiltration 
av regnvatten. Dagvatten som kan vara förorenat får inte släppas ut i Göta älv. 

Buller 
En bullerberäkning har gjorts för ”Lindholmen Centrum” på södra sidan av Lindholms-
allén. Bullerberäkningen har tjänat som utgångspunkt för bedömning av ljudförhållan-
den vid den aktuella byggnaden på Lindholmsplatsen. Avståndet från Lindholmsallén 
till konferensbyggnaden uppgår till ca 100 meter. Buller från Hamnbanan, Lundbyleden 
och Cityvarvet skärmas av framför liggande byggnader. Bullernivån vid fasad beräknas 
uppgå till ca 55 dBA(ekv). De maximala ljudnivåerna är låga. Alla riktvärden med av-
seende på ljudnivåer inomhus för kontor klaras.  

Trygghet 
Forskare, studenter, med flera verksamma inom området befolkar Kunskapscentrum på 
Lindholmen en stor del av dygnet. Lindholmsplatsen ligger nära hållplatsen vid Lind-
holmsallén vilket bidrar till att platsen känns relativt trygg och att folk ofta rör sig i om-
rådet. I takt med att fler bostäder kommer till utmed Lindholmsallén ökar detta.  

Det är viktigt att den tänkta byggnaden inte skärmar av kajstråket och den allmänna 
platsen utmed vattnet. Passager mellan byggnaderna ska vara så breda att en god ge-
nomsyn behålls. God belysning ska finnas utmed gång- och cykelstråket över torget. 
Kuggen är tänkt att i någon form vara upplyst om kvällar och nätter, vilket ökar känslan 
av trygghet i området. 

Tillgänglighet 
Lindholmsplatsen kommer även efter uppförandet av Kuggen att till största delen förbli 
allmän plats och således tillgänglig för allmänheten. Gångstråket från hållplatsen vid 
Lindholmsallén ner till kajstråket utmed vattnet berörs inte av byggnaden, utan behålls 
som idag. Marken ska utformas så att även funktionshindrade och synskadade tryggt 
kan röra sig på gångstråk och torgytor. Nivåskillnader i marken ska undvikas eller vara 
tydligt utmärkta. 

I bottenvåningen på Kuggen kommer utställningar m.m. att anordnas. Dessa blir öppna 
för såväl studerande som allmänheten. Ramper leder upp till den låga terrassen runt 
byggnaden och gör det lätt även för funktionshindrade att nå byggnadens entréplan. 
Invändigt kommer entréhallen att vara försedd med hiss till övriga våningar.  

Vindstudie 
En vindstudie tagits fram för planområdet i syfte att studera hur man genom t.ex. läplan-
teringar kan minska påverkan av vindar och göra torget attraktivt som vistelseyta.  

Klimatstatistiken visar att det är vanligast med vindar från väst, men även vindar från 
syd och sydväst är frekventa. Generellt kommer vindklimatet i området närmast Kuggen 
att kunna anses som bra. Vinden förstärks sällan. Området runt Kuggen kommer att vara 
mest utsatt vid vindar från nordväst. Denna vindriktning förekommer sällan i samband 
med höga vindhastigheter, låga temperaturer eller nederbörd i någon form. Sämst vind-
komfort kommer det att vara direkt under passagerna som förbinder Kuggen med bygg-
naderna Jupiter och Navet. Passagerna tvingar ner vinden, vilket också gör att den acce-
lererar. Kuggen är dock relativt väl skyddad från de vindriktningar som oftast före-
kommer i samband med nederbörd, höga vindhastigheter och låga temperaturer. 
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Nollalternativ 
Om ingen ny byggnad uppförs på Lindholmsplatsen är det troligt att platsen behåller sin 
idag något ödsliga prägel och till stor del fortsätter att ligga outnyttjad. Man får finna en 
annan plats för att uppföra den tänkta konferens- och kontorsbyggnaden. Möjlighet till 
samverkan mellan aktiviteter i de nuvarande undervisnings- och kontorslokalerna för 
Chalmers och Science Park försvåras.  

Genomförandetid 
Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 

 

 

Kenneth Fondén Anders Svensson 

Planchef   Planarkitekt 

Eva Frykberg 

Frykberg Arkitekter AB
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Fastighetsbildning 

Ny byggnad planeras ligga i en sammanhållen fastighet med tredimensionella 
utrymmen, ovan och under torgytan, för utskjutande byggnadsdelar avseende kulvert 
och kontorsutrymmen. Tredimensionella utrymmen ovan torgytan kan även användas 
som förbindelsegångar.   

Ett område om cirka 1 500 kvadratmeter, som enligt planförslaget är utlagt som allmän 
plats torg, kommer att föras från fastigheten Lindholmen 6:5 till den kommunalt ägda 
fastigheten Lindholmen 735:484. 

Ett område om cirka 35 kvm, som enligt plan är utlagt som kvartersmark, överförs från 
kommunens fastighet Lindholmen 735:484 till Lindholmen 6:5 . 

Gemensamhetsanläggningar 

Spillvatten- samt färskvattenledning för ny byggnad kan efter omprövning av 
gemensamhetsanläggningen anslutas till Lindholmen ga:6.  

Upplåtelser 

Parkeringsbehovet för bilar kommer att säkerställas med officialservitut i parkeringshus 
beläget på fastigheten Lindholmen 6:10.  

Servitut ska skapas för pelare ingående i konstruktionen av förbindelsegång mellan 
planerad byggnad och befintlig byggnad Navet. Servitutet ska vara till förmån för 
fastigheten Lindholmen 6:5 och belastande den kommunala fastigheten Lindholmen 
735:484. 

Utrymme får upplåtas under torgytan för framdragning av ledningar väsentliga för 
framtida byggnads funktion. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen ansöker om nödvändiga lantmäteriförrättningar förenade med planens 
genomförande så som överförandet av mark tänkt ingå i allmän plats, för servitut för 
bilparkering samt servitut för pelare. 

Ledningshavaren ansöker samt bekostar förrättningskostnaderna för ledningsrätter. 

Tekniska frågor 

Trafik 

Tillfart till området sker från Lindholmsallén via Plejadgatan. 

Angöring till byggnad med servicefordon, avseende renhållning och räddningstjänst, 
kommer att ske via torgytan. Möjlighet för denna typ av angöring ska tillgodoses vid 
utformningen av planområdet. 

Gator 

Vägnätet i området är tillräckligt för att klara ny byggnad. 

Gång- och cykelvägar 

Planförslaget ger inte upphov till nya gång- eller cykelvägar. 
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Samrådsredogörelse  

 
Datum: 2009-03-31     
Diarienummer: 0368/08 (FIIa 5008  ) 

Distrikt Norr, Plangruppen 

Eva Frykberg 
Telefon: 031-368 19 42  
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

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 
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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. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 3(9) 

 

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 
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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. 
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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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