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Sammanfattning:
Planens syfte och förutsättningar
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning och breddning av kärnverksamheten för Göteborgsoperan, genom uppförande av ett scenkonsthus. Detaljplanen
ingår i ett större stadsutvecklingsprojekt där älvstranden ska kopplas till staden.

Packhuskajen med befintlig operabyggnad till vänster. Ungefärligt läge för tillbyggnad inom
streckat område.
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Planens innebörd och genomförande
Detaljplanen möjliggör uppförande av ett scenkonsthus för Göteborgsoperan mot
Packhuskajen. Byggnaden, med en yta av ca 4000 m2 bta, ska vara fristående och
kopplas till befintlig operabyggnad med en kulvert under mark. Fastighetskontoret
kommer att vara byggherre och äga fastigheten och hyra ut till Göteborgsoperan AB.

Scenkonsthusets entré sedd från Christina Nilssons gata, illustration Tengbom

Överväganden och konsekvenser
Då en förprövning tidigare föreslagit ett läge direkt väster om Kanaltorget så har den
platsen prövats parallellt. Slutsatserna i förprövningen har vägts mot Göteborgsoperans önskemål och Västlänkskorridorens utbredning. Stadsbyggnadskontoret har
därvid gjort bedömningen att läget väster om Kanaltorget inte kommer kunna
bebyggas förrän tidigast 2028. Därmed faller det i förprövningen anvisade läget.

Avvikelser från översiktsplanen
Inga avvikelser från översiktsplanen har gjorts
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Planens syfte och förutsättningar
Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning och breddning av kärnverksamheten för Göteborgsoperan genom uppförandet av ett scenkonsthus. Detaljplanen
ingår i ett större stadsutvecklingsprojekt där älvstranden ska kopplas till staden.
Målsättningen för detta stadsutvecklingsprojekt är att åter förena staden med vattnet
efter att Götatunneln tagits i bruk och att hela en idag splittrad stadsbild. Gator, torg,
platser och kajområdet ska bli göteborgarnas nya vardagsrum i city.

Läge, areal och markägoförhållanden

Planområdet är beläget i Göteborgs centrum vid Packhuskajen, väster om operan, inom
stadsdelen Nordstaden.

Planområdet omfattar cirka 0,5 hektar och ägs av Göteborgs kommun och
Älvstranden Utveckling AB. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av
fastighetsförteckningen.
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Planförhållanden
Översiktsplanen för Göteborgs kommun, antagen 2009, anger ”Bebyggelse-område
med grön- och rekreationsytor”. Det innebär bostäder, arbetsplatser, service, handel,
mindre grönytor med mera. En blandning av bostäder och icke störande verksamheter
är önskvärd. Ett markreservat för spårväg genom området är anvisat.
En fördjupning av översiktsplanen gällande Södra Älvstranden antogs 1997, denna
gäller inte längre.
För området gäller detaljplan DP/3910, som vann laga kraft år 1991. Planens
genomförandetid har gått ut den 2006-06-07.
”Program för Södra Älvstranden”, godkändes av kommunfullmäktige 2007-05-10.
Syftet med programmet är att utgöra ett underlag för de planer som ska möjliggöra att
staden åter möter älven. En grundstruktur finns redovisad medan innehåll och
utformning lämnas till efterföljande detaljplaneläggning. Utredningsområdet omfattas
inte av strandskydd, Natura 2000, eller några biotop- eller artskydd.

Mark, vegetation och fauna
Området består i huvudsak av allmänna ytor såsom kajer, trafikområden,
parkeringsytor, gräsytor och öppet vatten. Vattenområdet utgör en del av Göta Älv.
Packhuskajen och området runt operan har byggts om enligt det Markprogram som
upprättades av Stadsbyggnadskontoret 1993.
Området är ett riskområde för översvämningar. Medelvattenståndet i Göta Älv vid
området är +10,1 meter, högsta högvatten är cirka +11,8 meter.

Packhusplatsen, i bakgrunden Göteborgsoperan
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Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse
Hela området ingår i riksintresseområdet Göteborgs innerstad. Området är också fast
fornlämning. Dagens anläggningar och byggnader speglar i första hand områdets
användning som hamn efter 1800-talets mitt men här finns också spår från den tid då
detta var en del av stadens befästningar. Bevarade delar från de olika epokerna är
värdefulla kulturhistoriska inslag i miljön. Göteborgsoperan ligger i anslutning till de
tidigare befästningsanläggningarna runt centrala Göteborg. Befästningarna revs i
början av 1800-talet. När Götaleden byggdes på 1960-talet revs murrester som tillhört
bastionen Sankt Erik och bergknallen sprängdes bort (3). En kontroll gjordes inför
byggandet av Göteborgsoperan på 1990-talet (3). I samband med byggandet av
Götatunneln 2000-2006 gjordes omfattande schaktningar vid lilla Bommen. Då
påträffades ett båtvrak och lämningar efter befästningsanläggningar, bland annat
murar, sänkverk och pålrader. Lämningar och fynd liknande dessa finns troligen längs
delar av stråket. En arkeologisk förundersökning har utförts i september 2012 inom
planområdet. På grund av vatteninträngning och senare tids svårforcerande
byggnadsrester, kunde befästningslämningar varken avvisas eller påvisas. Kommande
markarbeten ska därför förenas med vilkor om arkeologisk schaktningsövervakning.

Karta ur Järnvägsutredning för Västlänken (Banverket 2006). Gul linje representerar
befästningsanläggningar
Befintlig bebyggelse

Karaktäristiskt för denna del är den mycket tydliga stadsfronten mot 1600-talets
kvartersstad i Västra Nordstan och på Kvarnberget. Utanför denna front har solitärer
uppförts, men det har också funnits anslag till kvartersstad.
Göteborgsoperan

Operan invigdes 1994 och innehåller möjligheter för opera, dans och musikal. När
huset ritades hämtades inspiration i operavärlden men även i det storslagna
älvlandskapet kring Göteborgs hamn. Siluetter av fartygsskrov, vindfyllda segel,
broar och hamnkranar syns i byggnadens arkitektur. Göteborgsoperan är 28 700 m2
och sysselsätter ca 500 personer. Göteborgsoperan har 250.000 besökare och på de
olika scenerna ges ungefär 270 föreställningar per år.
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Göteborgsoperan
Kringliggande kvarter

Kvarteren i närheten av Operan kan kategoriseras som ett funktionsblandat område.
Här finns kontor, bostäder, handel, restauranger, kulturinrättningar och andra
verksamheter. Tegel- och putsfasader dominerar och våningsantalet varierar mellan
tre och sju våningar. Byggnaderna i anslutning till området är uppförda från omkring
förra sekelskiftet fram till 80-talet, både äldre och nyare byggnader förekommer.

Kvarnbergets bostadshus
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Trafik och parkering, tillgänglighet och service

Kanaltorget, platsen mellan gatan och Lilla Bommens hamn, är trafikfri med gena
gångstråk från Östra Hamngatan till Operan respektive kajskjulen på östra sidan av
gästhamnen. Platsen utnyttjas bland annat av närliggande förskolor och används även
till uppträdande vid tex Kulturkalaset. I anslutning till området fördelar sig flera
viktiga och välanvända gång- och cykelstråk mot västra Göteborg, söderut genom city
samt österut längs kajen. Även gång och cykelstråket från/till Hisingen över Göta
älvbron ansluter sig i närheten.
Från Packhusplatsen finns en sammanhållen gata, Västra Sjöfarten, med ett
kollektivkörfält och ett bilkörfält i vardera riktningen österut till Lilla Bommen. Gatan
ligger mycket nära Kvarnberget och kvarteren i Västra Nordstaden. Gatan är
förberedd för att senare kunna rymma spårväg, den så kallade Operalänken.
En gång- och cykelväg löper längs Lilla Bommens gästhamn och vidare längs
Christina Nilssons gata. En separat cykelbana löper längs Västra sjöfarten.
Närmaste kollektivtrafikhållplats för buss och spårvagn är belägen ungefär 250 m från
planområdet, vid hållplats Lilla Bommen, läge norr och öster om f d
Hasselbladskvarteret. På Lilla Bommens två hållplatslägen stannar minst 8 busslinjer
och två spårvagnslinjer i olika riktningar. Tillgängligheten anses god. Färja 180,
Älvsnabben, mot Klippan via Rosenlund och Norra Älvstranden angör hållplatsen
Lilla Bommen hamnläge, strax öster om Operan.
Parkering, 34 platser, finns för operans personal i anslutning till lastkajen väster om
huvudbyggnaden. En större markparkering med 121 platser finns mellan operan och
Kajskjul 8.
Christina Nilssons gata används idag för bussangöring, men också turistbussar utan
anknytning till operans verksamhet ställer sig gärna här. Detta kan ibland upplevas
som ett problem för verksamheten då det kan medföra nedskräpning och minskad
tillgänglighet för bussar som transporterar besökare till operan. Även bilparkering är
tillåten på ena sidan av den enkelriktade gatan.

Christina Nilssons gata från Kanaltorget
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Teknik
VA, fjärrvärme, kyla, el och tele finns i utredningsområdet.

Störningar
De befintliga ljudkällorna inom utredningsområdet utgörs till största del av vägtrafikbuller. Även färjetrafiken vid färjeläget Lilla Bommen samt spårvagnstrafiken
påverkar.
Luftföroreningsutsläppen från den lokala trafiken, Götatunnelns mynning och
aktiviteterna på älven är väsentliga utsläppskällor som påverkar luftkvaliteten inom
området.
Med den minskade trafiken på aktuell sträcka kommer miljökvalitetsnormerna att
klaras. Farligt gods får ej transporteras genom området.
Göta älv är upplåten för transporter av farligt gods. Kommunens fördjupade
översiktsplan för farligt gods medger tät bebyggelse fram till 10 meter från kaj.

Luftmiljö för närområdet

Detaljplanens innebörd och genomförande
Detaljplanen medger uppförande av nytt scenkonsthus för Göteborgsoperan. Detta
skall vara fysiskt kopplat till huvudbyggnaden via en kulvert under mark. Intressenten
har genom egna utredningar funnit att ett läge på kajen väster om huvudbyggnaden
bäst samverkar med Göteborgsoperans inre flöden och verksamheter.
Göteborgs Stads fastighetsnämnd äger Göteborgsoperan och är utsedd som ansvarig
byggherre för det nya scenkonsthuset och ansvarar därmed för genomförandet av
detaljplanen.
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Ny bebyggelse
Då en förprövning tidigare föreslagit ett läge direkt väster om Kanaltorget så har den
platsen prövats parallellt. Slutsatserna i förprövningen har vägts mot Göteborgsoperans önskemål och Västlänkskorridorens utbredning. Stadsbyggnadskontoret har
då gjort bedömningen att läget väster om Kanaltorget inte kommer kunna bebyggas
förrän tidigast 2028 och denna handling beskriver därför läget på Packhuskajen,
väster om operan.

Översikt med förslag nytt scenkonsthus (GO+), alternativt läge och Västlänken med dess
plangränser

Byggnaden är orienterad som den befintliga operabyggnaden. Genom en förskjutning
mot Kvarnberget blir entrén synlig från Christina Nilssons gata. Även om det finns ett
släktskap med den befintliga byggnaden i den böljande glasningen mot vattnet, ska
den nya byggnaden uttrycka en egen identitet. Byggnaden har i stort sett samma
fasadschema runt om. Vertikala lameller utförs av roströd corténstål för att knyta an
till hamnmiljön. I kontrast mot corténstålet finns vertikala glaslameller i klara gröna
och orange kulörer, som vinklas ut från fasaden och skyddar mot solinfall utan att
begränsa utsikten.
Den högsta delen av byggnaden inrymmer scentornet, är ca 23 meter hög, och
underordnar sig därmed den befintliga operabyggnaden.
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Entréfasaden sedd från Västra Sjöfarten, illustration Tengbom.

Trafik och parkering
Gator, GC-vägar

Förslaget påverkar inte trafikflödet nämnvärt. Den nya verksamheten bedöms inte
medföra en större ökning av biltrafik. Angöring till den planerade byggnaden kommer
att ske via befintlig gata. Hela detta område mellan befintlig och ny byggnad kommer
att gestaltas som ett torg där vändplatsen markeras med pollare eller granithällar. All
trafik ska ske på gåendes villkor. Infart till parkeringen vid Packhuskajen sker också
via detta lågfartsområde. Aktuella trafikytor kan inte färdigställas i sin helhet förrän
arbetet med Västlänken är klart. Då kommer Västra Sjöfartens sträckning sannolikt
förändras vilket ger utrymme för en bättre lösning. Inledningsvis kan lågfartsområdet
nyttjas för in- och utfart, men även andra lösningar kan bli aktuella.
Parkering / cykelparkering

Antalet anställda förväntas inte öka genom tillbyggnaden, dock försvinner 65-80
parkeringsplatser på grund av den nya byggnaden. Enligt den parkeringsutredning
som genomfördes 2012, och som uppdaterats 2014 med avseende på beräknat antal
som besöker operan med bil, medför den nya verksamheten dessutom ett behov av ca
60 besöksplatser. En förutsättning för att planen ska kunna antagas är att ett långvarigt
(mer än 20 år) parkeringsavtal tecknas med exempelvis Nordstaden. Området ligger
inom ett område med god tillgänglighet till kollektivtrafik.
Krav på parkering för rörelsehindrade bör lösas på kvartersmark.
Cykelparkering ska främst ordnas på kvartersmark. Parkeringsplatserna ska vara
trygga, av god kvalitet och ha väderskydd. Det ska också finnas möjligheter att låsa in
eller fast cykeln.
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Förslag situationsplan, illustration Tengbom/Sbk

Tillgänglighet och service
På grund av byggnadens läge nära älven och gällande krav på färdig golvhöjd, kan
entréer inte anordnas direkt från gatuplanet. Byggnadens tillgänglighet säkerställs
därför genom anordnande av ramper.

Friytor
Planen innehåller inte några nya ytor för lek-, park-, eller rekreation.

Teknisk försörjning
Dagvatten

Dag- och dräneringsvattnet ska i första hand tas om hand lokalt inom kvartersmark
och i andra hand fördröjas innan det avleds till allmän dagvattenledning.
För dagvatten från tak finns möjlighet till lokal avledning till älven. Detta förutsätter
att material som koppar eller zink inte används för att undvika föroreningar i
dagvattnet. För att minimera och fördröja dagvattenmängderna är gröna tak önskvärt.
Vatten och avlopp

Dricksvatten- och spillvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Västra
Sjöfarten. Avloppsnätet inom kvartersmark ska duplikatsystem med skilda ledningar
för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten.
Befintlig dagvattenledning, väster om Göteborgsoperan, kan påverkas av planerad
förbindelsekulvert mellan befintlig operabyggnad och tillbyggnaden. Eventuell
Göteborgs Stad. Planhandling
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justering i höjd eller omläggning av ledningen studeras i samband med projekteringen
av tillbyggnaden.
Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Kretslopp och vatten
för information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen.
Värme

Göteborgsoperan är ansluten till fjärrvärmenätet. Även anslutning till fjärrkyla
kommer bli aktuell vilket finns i området.
En planerad förbindelsekulvert mellan befintlig operabyggnad och tillbyggnaden
kommer i konflikt med befintlig fjärrvärmeledning till Göteborgsoperan. En
omläggning av ledningen utförs i samband med uppförandet av tillbyggnaden.
El och tele

Befintlig nätstation på kajen med tillhörande ledningar måste flyttas inför
utbyggnaden av nytt scenkonsthus. Göteborg Energi Nät iordningställer en ny
anläggning i befintligt tekniskt utrymme i Göteborgsoperan.
Övriga ledningar

Göteborg Energi GothNet har ansvar för vissa ledningar och tomrör som berörs och
måste flyttas.
Avfall

Avfallshantering ska samordnas med huvudbyggnaden. Detta sker genom att all
varutransport till och från tillbyggnaden sker via den kulvert som ska koppla ihop
byggnaderna.

Övriga åtgärder
Riskbedömning

En riskutredning har utförts vilket resulterat i att byggnadens läge har förskjutits
söderut för att ligga minst 10 meter från kajkanten. Därutöver föreskrivs att
bygganden ska ha fasad mot älven i obrännbart material och utrymningsvägar som
vetter från älvsidan, för säker utrymning vid eventuell olycka på Göta Älv.
Översvämningsrisker

Göteborgs stad tillämpar som säkerhet mot högt vatten de nivåer som beslutades av
kommunfullmäktige 2003, vilket innebär att golvnivå och entré ska placeras på en
nivå av lägst +12,8 m för helårsboende och+ 13,8 m för samhällsviktiga funktioner
(enligt SWEREF 99 12 00/GH). Då delar av tillbygganden (källare och kulvert)
hamnar under +12,8 skall alla ledningar, kanalisationer och övriga fysiska
förbindelser utföras så att vatten inte kan tränga in i byggnaden. Byggnadsdelar under
denna höjd skall utföras vattentäta.
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Geotekniska åtgärder

En geoteknisk utredning är genomförd. Slutsatsen är att stabilitetsförhållandena inom
detaljplaneområdet uppfyller IEG:s krav gällande erforderlig säkerhetsfaktor för såväl
befintliga förhållanden som för detaljplanen, med förutsättning att den planerade
byggnaden pålgrundläggs. Med avseende på stabilitetsförhållandena inom området får
marken inte höjas över nivån +12,3 (med en utbredd nyttolast på 5 kPa) utan att
stabilitetshöjande åtgärder utförs. Utredningen finns bilagd.
Kajkonstruktion

En ny undersökning av kajen visar att denna är i dåligt skick och åtgärder måste till
för att säkerställa funktionen. Kajens uppvisar sättningsskador och även dess frontmur
har brister med bland annat vittrade fogar med växtinträngning som följd.
Uppförandet av scenkonsthuset gör att bristerna måste åtgärdas, då själva
byggnationen annars kan förvärra skadorna. Av logistiska och ekonomiska skäl är det
lämpligast att utföra åtgärderna i samband med uppförandet av scenkonsthuset.
Undersökningen bifogas.
Markmiljö

Det har inte utförts någon markmiljöutredning för aktuellt detaljplaneområde. En
kartläggning av föroreningshistorik och utförda markmiljöutredningar har tidigare
utförts inom ett projekt för Centrala Älvstaden i Göteborg. Ett av de delområden som
ingick i kartläggningen var Lilla Bommen, vilket inkluderar aktuellt planområde. I
utredningen framkommer inget om kända föroreningar eller utförda utredningar inom
aktuellt planområde. Området Lilla Bommen beskrivs som utfyllt med massor av
okänt ursprung men att de huvudsakligen verkar bestå av grus, sten och sand med
visst inslag av lera och gyttja. Inslag av tegel och trä förekommer ställvis. Det finns
inga uppgifter om att det ska ha förekommit industriell verksamhet i området.
Inom ramen för detaljplanearbetet har det utförts en arkeologisk utredning vilken
innefattade ett antal schakt inom planområdet. Uppschaktat fyllnadsmaterial innehöll
rivningsrester i form av tegel och trä men det fanns inga uppenbara tecken på
föroreningar i jorden.
Det finns inga tecken på historiska föroreningar inom planområdet men det kan inte
uteslutas att det förekommer exempelvis trafikrelaterade föroreningar i marken. När
området bebyggs är det troligt att de översta fyllnadsmassorna avlägsnas varför det
inte bedöms finnas några större hälso- eller miljörisker med avseende på föroreningar
inom området. Det kan däremot inte uteslutas att schaktmassor kan behöva hanteras
utifrån risken att de innehåller föroreningar och därför behöver kontrolleras och köras
till godkända mottagare. En miljöteknisk undersökning ska genomföras för att avgöra
om föroreningar förekommer.
Arkeologi

En arkeologisk förundersökning har genomförts. Inträngande vatten försvårade
undersökningen. Inga fynd har påträffats som kräver ytterligare undersökningar.
Markarbeten kräver arkeologisk schaktövervakning.
Luft och buller

Inga särskilda åtgärder bedöms nödvändiga med avseende på luft och buller
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för
utbyggnad och framtida drift och underhåll.
Anläggningar inom kvartersmark

Fastighetsägaren/ledningsrättshavaren ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom
kvartersmark.
Drift och förvaltning

Trafiknämnden förvaltar den allmänna gatuanläggningen och park- och naturnämnden
förvaltar kajområdet.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen. Den del av fastigheterna
Nordstaden 702:43, Nordstaden 702:32 och Nordstaden 35:1 som är utlagda som
kvartersmark överförs genom fastighetsreglering till fastigheten Nordstaden 37:1. För
kvartersanläggning (kulvert) under torgyta bildas en 3D-fastighet.
Erforderlig fastighetsbildning ska vara genomförd innan bygglov beviljas.
Ledningsrätt

Ledningsrätt (1480K-2006F134.1) är upplåten för befintlig nätstation inom
fastigheten Nordstaden 702:43 samt tillhörande ledningar inom fastigheten
Nordstaden 702:32. Ledningsrättens läge omprövas till föreslaget läge inom
fastigheten Nordstaden 37:1.
Ansökan om lantmäteriförrättning

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning.

Avtal
Avtal mellan kommun och övriga fastighetsägare

Avtal ska tecknas mellan kommunen och ägaren till fastigheten Nordstaden 35:1
angående överlåtelse och ersättning för berörd del av fastigheten.
Avtal mellan kommunen och ledningsägare

Avtal ska tecknas mellan Göteborg Energi Nät AB och kommunen vad gäller
nedmontering av befintlig nätstation och uppförande av ny nätstation inom fastigheten
Nordstaden 37:1.
Avtal ska tecknas mellan Göteborg Energi AB och kommunen vad gäller omläggning
av fjärrvärmeledning.
Parkeringsavtal

Avtal mellan Göteborgsoperan och Nordstaden avseende 95 parkeringsrätter ska vara
tecknat inför planens antagande.
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Tidplan

Samråd: 4:e kvartalet 2012
Granskning: 2:a kvartalet 2014
Antagande: 3:e kvartalet 2014
Om planen inte överklagas fastställs den fem veckor efter antagande.
Förväntad byggstart: 2015
Färdigställande: 2017

Genomförandetid
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl
föreligger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills
kommunen tar fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter
genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som
fanns i den ursprungliga planen.
Planens genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft

Överväganden och konsekvenser
Överväganden har gjorts mellan olika intressen:

Nollalternativet
Om planen inte upprättas kommer Göteborgsoperan ha problem att bredda
verksamheten.
Handlingsfriheten att utforma området och bebyggelsen längs den planerade
spårvägsförbindelsen, operalänken, bibehålls.

Barnperspektivet och sociala konsekvenser
En barnkonsekvensanalys och en social konsekvensanalys är genomförd och pekar på
följande:
Operan och dess verksamhet ligger på en mycket central plats i staden. Platserna runt
om byggnaden bör ha en utformning som är tillgänglig för alla. Här finns en
möjlighet för både Göteborgsoperan och staden att utveckla en bredare verksamhet
genom platser som lämpar sig för barn och unga.
Det är angeläget att den nya byggnaden inte blir så introvert som den befintliga. Detta
sett till såväl gestaltning, som innehåll och vilja att bjuda in barn och unga.
Det framgår vidare av analysen att planerad bebyggelse på parkeringsplatser och kaj
inte direkt påverkar ytor där barn vistas i stor omfattning. Dock används kajen vid
Maritiman som en spontan lekplats och dess betydelse ska inte underskattas.
Maritiman är också ett besöksmål och målpunkt för barn och barnfamiljer. Detta kräver att
Göteborgs Stad. Planhandling

15

extra omsorg om utemiljön i anslutning till byggnaden krävs. Maritiman och kajmiljön är
också viktig för förståelsen av Göteborg som sjöfartsstad.

Den nya byggnaden kan stärka entrén till Packhuskajen men tar också en stor del av
kajytan i anspråk och begränsar möjligheten att använda den för evenemang och
aktiviteter.
Området mellan befintlig operabyggnad och den planerade tillbyggnaden
(inlastningsgatan) riskerar att bli en otrygg plats om den inte aktiveras och ges en
identitet.
Utformningen så som en liten torgplats skulle kunna stärkas genom ytterligare
innehåll. Tillbyggnadens fasad utgör en stor yta som exempelvis skulle kunna
användas för att exponera verksamheten eller för konstnärlig utsmyckning.
Den nya scenen kan göra att fler föreställningar som vänder sig till barn och ungdom
kan sättas upp.
Integration och jämställdhet

Den mindre scenen ger fler grupper en chans att få se udda och smala uppsättningar.
Tillgänglighet

Närheten till kollektivtrafik och publika lokaler i markplan innebär god tillgänglighet
för alla grupper.
Trygghet/säkerhet

Genom fler publika aktiviteter i området kommer den upplevda tryggheten öka.
Folkhälsa

Planen förväntas kunna ha viss positiv påverkan på folkhälsan då kajstråket kan bli
mer attraktivt med den nya byggnaden och dess uteservering. Detta uppmuntrar till
promenader längs kajen.
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Befintlig operabyggnad till vänster och nybyggnad till höger, illustration Tengbom.
Visuell miljö

Utsikten från husen på Kvarnberget kommer att påverkas av den nya byggnaden. Från
Hisingssidan kommer en del av Kvarnberget bli skymt. Packhuskajens yta kommer
minskas markant och delar av Maritimans landbaserade utställning måste flyttas.

Miljökonsekvenser
Hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighetsprövning 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 m.m.
Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen
berörs. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän
synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov.
Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är
förenlig med Översiktsplan för Göteborg.
MKB/Behovsbedömning

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken
(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan.
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra
någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKBförordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda.
Detaljplaneförslaget medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen
bebyggelse. Planförslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de
ändamål som anges i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2
inte behöver särskilt beaktas.
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Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av
detaljplanen:
•

Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt
MB 7 kap. 28 §.

•

Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver
tillstånd enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3.

•

Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala
miljömål.

•

Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald,
landskap, fornlämningar, vatten etc.

•

Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön.

•

Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids.

•

Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller
internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat.

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i
Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov
till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen.
Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Följderna av planens
genomförande ska dock alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort
sammanställning av planens miljökonsekvenser.
Naturmiljö

Liten påverkan på naturmiljö, ett mindre antal träd försvinner. Viss nyplantering sker.
Kulturmiljö

En del av Packhuskajen blir bebyggd med en fristående, publik byggnad. Kajstråket
förbi tillbyggnaden bibehålls med oförändrad möjlighet att även fortsättningsvis
promenera längs vattnet.
Påverkan på luft

Viss positiv påverkan på luft
Påverkan på vatten

Ingen påverkan på vatten
Stadens miljökvalitetsmål

En avstämning mot stadens miljökvalitetsmål har gjorts. På grund av planens ringa
omfattning är det få punkter som berörs. Viss positiv effekt kan förväntas för
klimatpåverkan och frisk luft genom att antalet p-platser minskar. Några negativa
effekter har inte påvisats.
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Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden och Göteborgsoperan svarar för samtliga kostnader som är
förenade med detaljplanens genomförande. Det omfattar all utbyggnad inom
kvartersmark inklusive ledningsomläggningar samt iordningställande av allmänna
torg- och kajanläggningar.
Ett långsiktigt hyresavtal har tecknats med Göteborgsoperan.
Ekonomiska konsekvenser för trafiknämnden

Trafiknämnden svarar för drift och underhåll av trafikytorna.
Ekonomiska konsekvenser för park- och naturnämnden

Park- och naturnämnden svarar för drift och underhåll av kajområdet.
Ekonomiska konsekvenser för Kretslopp och vatten

Kretslopp och vatten svarar för utbyggnad av servisledningar samt eventuell
uppdimensionering av spillvattenledning utanför planområdet. Kretslopp och vatten
får anläggningsavgifter för vatten och avlopp enligt gällande VA-taxa.
Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare

Älvstranden Utveckling AB får såsom ägare av fastigheten Nordstaden 35:1
ersättning för den del av fastigheten som överförs till kommunens fastighet
Nordstaden 37:1.
Ekonomiska konsekvenser för ledningsägare

Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi AB och Skanova har som ledningsägare
och ledningsrättshavare rätt till ersättning för ombyggnad av anläggningar och
ledningar som berörs av nybyggnationen.
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Avvikelser från översiktsplanen
Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen

För Stadsbyggnadskontoret

Karoline Rosgardt
Planchef

Jonas Uvdal
Planarkitekt

För Fastighetskontoret

Charlotta Cedergren
Distriktschef
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Per-Anders Käll
Projketledare
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