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Samrådsredogörelse
Handläggning
Byggnadsnämnden beslöt den 30 oktober 2012 att genomföra samråd för
detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över
samrådskrets, bilaga 1, under tiden 28 november 2012 – 15 januari 2013.
Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på Älvrummet,
Kanaltorget vid Lilla Bommen under tiden 28 november 2012 – 15 januari 2013.
Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida:
www.goteborg.se/planochbyggprojekt/.

Sammanfattning
Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter gäller behovet av en
riskutredning. En sådan har därför genomförts och slutsatserna är att riskerna är små om
man beaktar följande:
En bebyggelsefri zon på minst 10 meter från kajkant bör upprättas.
Fasad mot Göta älv bör utföras i obrännbart material.
Minst en utrymningsväg skall vetta mot motsatt sida Göta älv.

Framförda synpunkter har i övrigt 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.
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Inkomna synpunkter och
stadsbyggnadskontorets kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna
finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.

Kommunala nämnder och bolag m.fl.
1. Fastighetsnämnden:
Den föreslagna byggnaden påverkar befintligt parkeringsområde som delvis utgör
personalparkeringen för Göteborgsoperan. Dessa platser föreslås lösas utanför
planområdet genom långvariga parkeringsavtal med exempelvis Nordstaden.
Cykelparkering ska ordnas på kvartersmark.
En geoteknisk utredning är påbörjad men ej slutförd. Både stabiliteten och
kajkonstruktionen behöver utredas vidare.
Förutsättningar för detaljplanens genomförande är dels att ett avtal om hyresprinciper
med mera tecknas mellan Göteborgsoperan AB och Göteborgs fastighetsnämnd, dels att
fastighetsnämndens förvärv av cirka 1 300 m2 av Älvstrandens fastighet Nordstaden
35:1 ryms inom projektets budget.
Den nuvarande kajkonstruktion från 1870-talet utgörs av en granitmur som är grundlagd
på träpålar. Bakom granitmuren är kajen grundlagd på en bankpålning med bredden 15
meter som överbyggts med rustbäddar och ris. Det innebär att grundläggningen för den
del av byggnaden som är belägen inom 16 meter från kajkanten kan orsaka skador på
befintlig kajkonstruktion och därmed ge upphov till fördyringar av projektet.
Kommentar: En avsiktsförklaring avseende parkering är undertecknad av
Göteborgsoperan och Nordstaden. Den geotekniska utredningen är slutförd och
slutsatsen är att byggnaden kan uppföras om pålning utförs.
Med avseende på stabilitetsförhållandena inom området får marken inte höjas över
nivån +12,3 (samt en utbredd nyttolast på 5 kPa) utan att stabilitetshöjande åtgärder
utförs. Detta införs som en planbestämmelse.
2. Göteborgs Energi AB Fjärrvärme:
Den befintliga fjärrvärmeledningen som försörjer Göteborgsoperan är förlagd i mark på
byggnadens sydvästra gavel. Eventuellt krävs en omläggning av denna ledning,
eftersom det planeras att bygga en gångbar förbindelse under mark mellan befintlig
byggnad och tillbyggnaden. Förutsätter att exploatören bekostar denna omläggning av
fjärrvärmeledningen, om så krävs.
Den befintliga fjärrvärmeledningen klarar att försörja även tillbyggnaden. Två alternativ
finns där den ena innebär en separat fjärrvärmecentral ordnas i tillbyggnaden med en
separat servisledning till den. Det andra alternativet innebär att tillbyggnaden ligger
sekundärt under Göteborgsoperans fjärrvärmecentral. Vid detta alternativ krävs en
eventuell ombyggnad av fjärrvärmecentralen.
Kommentar: Enligt Göteborg Energi har ett nytt läge kommunicerats med
fastighetsägaren.
3. Göteborgs Energi Nät AB:
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I området finns ledningar och l st transformatorstation med littranr. 3104
Packhusplatsen, vilka utgör en viktig del i befintlig infrastruktur och som måste flyttas
inför utbyggnaden av nytt scenkonsthus och därför behöver säkras med ett nytt läge i
detaljplanen. A v detta skäl förordas att ett nytt E-område avsätts för ny nätstation samt
nytt U - område för erforderliga elledningar.
I detta fallet behövs ingen ny transformatorstation i området utan vi räknar med att
erforderlig effekt för tillbyggnaden kan tas ifrån befintlig kundstation med littranummer
7303 Operan.
Vi ser ingen möjlighet att samutnyttja vår transformatorstation med Operans befintliga
station eftersom det är betydande verksamheter både uppe, under och på flera sidor av
stationsutrymmet.
Exploatören skall kunna upplåta utrymme för en transformatorstation inom dennes
fastighet om man avser att använda el för uppvärmning eller om större elbehov
föreligger. Ledningsstråken för el skall placeras inom bestående vägstruktur, i första
hand inom GC-banors markområde och i andra hand inom gatumark.
Transformatorstationerna skall utgöras av fristående byggnader. Detta med hänsyn till
magnetfältsproblematik, på grund av brandsäkerhet och personsäkerhet samt för vår
tillgänglighet och möjlighet att snabbt kunna återställa elförsörjningen vid störning.
Om särskilda krav kommer att ställas på fristående transformatorstationers utformning
ska detta anges i planhandlingen och beskrivas i närmare detalj i gestaltningsprogram
för detaljplanen eller liknande. Vi vill delta i arbetet med gestaltningsprogrammet.
Förutsättningen för läget för transformatorstationen är att markområdet är permanent
lättåtkomligt för en stor lastbil med kran. Markområdet måste också vara fritt från
vatten- och avloppsledningar etc. Stationslägen skall placeras så att marknivån ligger på
minst + 12,8 m enligt Göteborgs höjdsystem. För vissa viktiga läge kan krävas 13,8 m.
Då det redan vid byggstart behövs elström, är det synnerligen viktigt att stations- och
ledningslägen kommer in i planeringen på ett så tidigt stadium som möjligt. kostnader.
För att med säkerhet kunna bedöma hur stor den tillkommande belastningen är till
elnätet behövs mer detaljerade uppgifter om tillbyggnadens uppvärmningsform.
Det framgår inte av handlingarna att det planeras för trädplanteringar inom Området, vi
kräver att träden skall planteras med hänsyn till planerade och/eller befintliga ledningars
placering. De fullvuxna trädens droppkanter skall inte hamna närmare än 4 meter från
nödvändiga ledningsstråk
Bygglov skall ej medges förrän läge för ny nätstation är fastlagda och har godkänts av
Göteborg Energi Nät AB.
Respektive byggherre förutsätts initiera och bekosta eventuella erforderliga flyttar av
befintlig nätstation och elledningar med tillbehör. Ledningsrätt erhålls för bolagets
nätstation och ledningar med tillbehör inom planområdet
Bifogar ellägeskarta med förslag på stationsetableringar.
Kommentar: Vidare diskussioner med Göteborgs Energi har öppnat för möjligheten att
efter ombyggnad av ett utrymme i befintlig operabyggnad placera transformator-
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stationen där. På grund av planområdets begränsade storlek och dess marknivå gör
kontoret bedömningen att detta är det mest fördelaktiga läget.
4. Göteborgs Hamn AB
GHAB anser att det behöver göras en riskbedömning innan bolaget kan ta ställning till
förslaget. Bland annat ligger byggnaden närmare älven än de tio meter som föreslås som
lämpligt säkerhetsavstånd mellan älven och tät bebyggelse i fördjupad översiktsplan för
farligt gods. Dessutom har en hel del förutsättningar förändrats och kan komma att
förändras för området sedan bland annat Operan byggdes, se nedan.
Farleden i Göta Älv är av riksintresse. En ersättningsbro för nuvarande Göta Älvbro ska
byggas. Denna bro är lägre än nuvarande bro som medför att fler fartyg än idag kräver
broöppning, vilket bland annat kan öka behovet av viloplatser. Även riskerna från
sjöfarten kan öka med den nya bron för området. Bland annat kan olastade fartyg
komma in i vattenområdet närmast planområdet, även tomma tankfartyg. De tomma
tankfartygen innehåller gas. Säkerhetsfrågorna så som risk för påkörning, byggnadens
placering nära kaj med tanke på farligt gods som transporteras på älven mm måste
därför beskrivas. I samband med etablering av kontor mm vid Lilla Bommen och
flytande hotell vid Gullbergskajen byggdes påseglingsskydd med hänsyn till riskbilden.
Motsvarande skydd kan behövas även för detta område för att garantera säkerheten för
arbetande i byggnaden och de som vistas på kajen. I riskbedömningen måste hänsyn tas
till att S/S Marieholm och Maritiman inte kommer att ligga på nuvarande plats. Hänsyn
måste även tas till Sjöfartsverkets och Transportstyrelsens synpunkter då det är de som
har det yttersta ansvaret för farleden.
Det är viktigt vid detaljutformning av planområdet att tillse att stark eller störande
belysning inte påverkar fartygens möjligheter att navigera säkert i farleden. Det är
viktigt att hänsyn till detta tas även under anläggningsfasen. Det är även viktigt att
uttryckningsfordon kan ta sig fram längs kajen för att kunna hantera olyckor som sker i
älven.
Kommentar: Efter samrådet har en riskutredning utförts. Slutsatserna är att om
byggnaden placeras minst 10 meter från kajkant, minst en utrymningsväg mynnar mot
landsidan, samt att fasaden mot älven utförs i icke brännbra material, finns ur
risksynpunkt inga invändningar mot detta läge. Övriga synpunkter noteras.
5. Kretslopp och vatten:
Befintlig dagvattenledning som korsar norra delen av planområdet ligger 2.5-3 m under
gatans nivå och har en dimension på ca 600 mm inkl. godstjocklek. Bild bifogas. Troligen
kommer denna dagvattenledning i konflikt med förbindelsekulvert i planförslaget. För att
undvika flytt av denna ledning, är det viktigt att ledningsnivåerna beaktas vid projektering
och utformning av kulverten.
Om flytt av ledningen blir nödvändig är kostnaden uppskattad till ca 15 000-20 000 kr
metern. Förslag till sträckning för omläggning av den allmänna dagvattenledningen utanför
planområdet visas i bifogad ledningskarta.
För befintliga och planerade VA-ledningar inom plankarta måste u-område skapas. Uområdets storlek skall vara minst 2.5 m på varje sida av dricks- och spillvattenledningar
samt 3.5 m på varje sida av dagvattenledningar.
Enligt planbeskrivningen ska avfallshanteringen samordnas med huvudbyggnaden.
Beroende på hur den planerade serveringen med tillhörande kök kommer att utformas kan
separat sophantering ändå behövas.
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Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Västra Sjöfarten. Kapaciteten på
allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande områdestyp
A; VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån+
60 m.
Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda ledningar
för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Spillvattenanslutning kan ske till
allmänt ledningsnät i Västra Sjöfarten-gatan. Det befintliga spillvattennätet i Västra
Sjöfarten kommer eventuellt att behövas uppdimensioneras för att klara det ökade flödet vid
utbyggnad av Operan.
Den yta som berörs är idag i dagsläget hårdjord. En dagvattenutredning som tittar på hur
användning av LOD kan öka inom planområdet bör göras.
Plankartan skall kompletteras med en bestämmelse som anger att lägsta höj d på färdigt
golv, för att anslutning med självfall skall tillåtas, skall vara 0,3 meter över marknivå i
förbindelsepunkt med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem.
Inom älvnära områden gäller lägsta nivåer for färdigt golv och öppningar i byggnader enligt
Vattenplanen antagen av KF 2003: Område B, Centrum, lägsta nivå FG + 12,8.
Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 m mellan trädets rothals
och ytterkant ledning skall hållas.
Kostnad för flytt av allmänna VA-ledningar på en sträcka av ca 144m utanför planområdet har
beräknats till ca 3000 kkr. Flytt av allmän dagvattenledning utfors och bekostas av exploatören.
Kostnaden för eventuell uppdimensionering av ca 264 m spillvattenledning utanför planområdet
har uppskattad till l 600 kkr. Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp har beräknats till l
267 kkr. enligt VA-taxa for år 2013. Mervärdesskatt tillkommer. Kostnadstäckning för
genomförande av planen blir 79%.

Kommentar: Dagvattenledningen ska, enligt diskussioner med Kretslopp och Vatten och
Göteborgsoperan, kunna ligga kvar i sitt ursprungliga läge, möjligen utformad som en
sk dykarledning. Efter diskussion med Kretslopp och Vatten har behovet av en
dagvattenutredning inte bedömts nödvändigt.
.
6. Kulturnämnden:
Hela programområdet ligger inom fornlämningen RAÄ Göteborg 216:1, ”Göteborgs
innerstad”. Tillstånd krävs för schaktningar eller andra ingrepp både i mark och i
vattenområden. En arkeologisk förundersökning har gjorts av Riksantikvarieämbetet
UV Väst 2012. Resultatet från undersökningen kunde vare sig påvisa eller avvisa
förekomsten av befästningslämningar. Kommande markarbeten ska därför förenas med
villkor om arkeologisk schaktningsövervakning.
Karaktäristiskt och unikt för Göteborg är att den välplanerade och anlagda 1600talsstaden ännu är tydligt avläsbar i stadsstrukturen. Vallgraven, Kungsparken – det
gröna bältet och ett avvikande stadsmönster vid Drottningtorget samt kaj- och
hamnmiljön omsluter 1600-talets kvartersstad. Packhuskajen ligger utanför 1600talsstaden och tätt inpå den nedrivna stadsmuren, på Packhuskajen har solitärer uppförts
främst för hamnverksamhet. Staden slutar tydligt i Kvarnberget och St Eriksgatan för att
övergå i ett älvrum/en kajmiljö. Det är av största vikt att detta mönster inte försvagas
eller försvinner.
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Följaktligen är den mycket tydliga stadsfronten, 1600-talets kvartersstad, viktig att
behålla och ta vara på i den fortsatta stadsutvecklingen för såväl Packhusplatsen som för
stadsbilden sett från norra älvstranden på Hisingen.
Föreslagen ny byggnad är placerad med ett tydligt avstånd till kvarterstad och precis
utanför den nedrivna stadsmuren och lämnar samtidigt utrymme på kajen mot älven för
promenader etc. Därför menar kulturförvaltningen att en publik byggnad i detta läge kan
accepteras. Förvaltningen ställer sig dock tveksam till byggnadens höjd som enligt
förslaget skulle tillåtas bli lika hög som Kvarnberget vilket det placeras framför.
Förvaltningen menar att Kvarnberget inte helt ska skymmas av ny bebyggelse.
En social- och en barnkonsekvensanalys kommer att genomföras.
Kommentar: Kommande markarbeten ska utföras under arkeologisk schaktövervakning.
Byggnadens högsta höjd är förenat med funktionskrav för den nya scenen. Jämfört med
plankartan i samrådsskedet kommer byggnadshöjden för de olika byggnadsdelarna utgå
från det faktiska behovet och därmed garantera att byggnaden inte blir högre än
nödvändigt. Genom att avståndet mellan befintlig och ny byggnad är ca 20 meter ges
också möjlighet att se delar av Kvarnberget genom denna öppning och på så vis kunna
läsa av bergskonturen.
7. Lokalförvaltningen:
Lokalförvaltningen har inga synpunkter på detaljplanen.
8. Miljö- och klimatnämnden:
Generellt ser förvaltningen positivt på planförslaget som innebär ett ökat kulturutbud i
ett centralt och kollektivtrafiknära läge. Följande synpunkter bör beaktas i det fortsatta
arbetet.
En markmiljöundersökning kommer att behöva göras innan byggstart.
Dagvattenmängderna från området bör minimeras, exempelvis genom gröna tak eller
andra gröna/bevuxna ytor.·Planbeskrivningen skall kompletteras med en beskrivning av
hur detaljplanen förhåller sig till och påverkar möjligheten att nå stadens
miljökvalitetsmål.
Kommentar: 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. Övriga synpunkter noteras.
9. Park- och naturnämnden:
Den halvcirkulära formen på tillbyggnaden i väster anser förvaltningen är positiv, då det
innebär att tillgängligheten och vyn till kajområdet och ”Maritiman” ökar i förhållande
till en rektangulär byggnad. Positivt är också den föreslagna glasfasaden som innebär att
byggnaden kommer att vara upplyst under kvällstid. Den föreslagna uteserveringen med
möjlighet till kvällssol, i direkt anslutning till byggnaden, kan också innebära en ökad
tillströmning till området under en större del av dygnet.
Byggrätten som redovisas i detaljplanen är större än den illustrerade byggnaden på
illustrationsplanen. Det är önskvärt att byggrätten begränsas så mycket som möjligt för
att säkerställa yta för kajstråket. Begränsa byggrätten till den byggnadsutbredning som
visas i illustrationsplanen.
Träden som avverkas ska ersättas med samma antal och storlek inom eller i nära
anslutning till området.
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Kommentar: Jämfört med plankartan i samrådsskedet kommer byggnadshöjden för de
olika byggnadsdelarna utgå från det faktiska behovet och därmed garantera att
byggnaden inte blir högre än nödvändigt. Även byggrätten har anpassats efter
föreslagen byggnadsutbredning.
10. Räddningstjänsten Storgöteborg:
Byggnaden kommer att placeras väster om nuvarande Opera, något närmare älvstranden
än befintlig byggnad. Dock är avståndet till älven större än l O meter, som skall vara
bebyggelsefritt, med hänsyn till att transportema på älven inkluderat farligt gods.
Tillgängligheten för räddningsfordon synes vara god. Vatten för brandsläckning skall
säkerställas enligt VAV P83 områdestyp B2 samt att erforderlig kapacitet för
sprinklerinstallation skall finnas.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
11. Stadsdelsnämnden i centrum:
Det är angeläget att möjligheterna till boendeparkering inte försämras, särskilt måste
möjligheterna parkera sin bil flera dagar, upp till en vecka i sträck beaktas.
Den tänkta byggnaden täpper till sikten från Västra Nordstaden ner mot älven vilket kan
bidra till en otrygghet för dem som rör sig längs kajen. Mellanrummet i markplan
mellan huvudbyggnad och tillkommande byggnad måste inbjuda till passage för att
kajen även i fortsättningen ska kännas fullt tillgänglig för allmänheten likaväl som att
gatusidan ska vara mer befolkad.
Området längs kajerna och på Kanaltorget är det närmast tillgängliga rekreationsytorna
för boende i Västra Nordstaden. I sociotopkartan (2006) klassas operakajen som plats
för möten, gatusport, båtliv och vila.
Den nya byggnaden tar delar av en viktig rekreationsyta i anspråk. Det är viktigt att de
allmänt tillgängliga ytorna är generösa och inte naggas i kanten av ramper, terrasser och
dylikt knutet till den nya byggnaden.
Kajernas karaktär av allmänt och gratis tillgängliga platser för var och är en av områdets
viktigaste tillgångar.
Den nya byggnaden minskar tillgängliga ytor för lek och möten utomhus. Eftersom de
allmänt tillgängliga platserna i denna del av Centrum är begränsade är det angeläget att
kompensera bortfallet med kvalitativt utformade platser för lek och samspel i närheten.
Kommentar: Enligt parkeringsbolaget utnyttjas parkeringsplatserna till
boendeparkering i en mindre omfattning. Genom att ersätta asfalt med gatsten i nivå
med kringliggande ytor ska utrymmet mellan ny och befintlig byggnad lyftas och ges en
torgkänsla. Övriga synpunkter noteras.
12. Trafikkontoret:
Ett antal parkeringsplatser som används av anställda idag kommer att tas bort och ska
ersättas. En möjlig lösning kan vara ett långvarigt avtal med exempelvis Nordstaden.
Eftersom föreställningarna företrädesvis äger rum på kvällstid finns goda möjligheter
för besökare att parkera i närområdet. Cykelparkering och parkering för rörelsehindrade
ordnas på kvartersmark.
Ytan mellan operan och tillbyggnaden, som idag utgörs av gata, parkering och gångytor,
föreslås byggas om till en torgyta. Ombyggnaden förutsätts bekostas av exploatören.
För att utformningen ska kunna granskas ur funktion och driftssynpunkt behöver ett
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gestaltningsförslag tas fram. Utrymme för angörande transporter och tillgänglighet för
funktionshindrade är särkilt viktigt att beakta i utformningen av torget.
Trafikkontoret förutsätter att det i samband med beslut om detaljplanen även fattas
beslut om erforderliga drift- och underhållsmedel för tillkommande anläggningar som
trafiknämnden skall förvalta.
Kommentar: Ett trafikförslag har tagits fram.

Statliga och regionala myndigheter m.fl.
13. Göteborgsregionen:
Vi bedömer att planen inte berör några regionala intressen och avstår därför från att
yttra oss i ärendet.
14. Lantmäterimyndigheten i Göteborg:
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra mot förslaget. Enda frågetecknet är vart
ledningar som tillhör Göteborg Vatten, Göteborg Energi Nät och GothNet kommer att
flyttas? Kommer de lokaliseras inom planområdet?
Kommentar: Allmänna vattenledningar flyttas inte. Transformatorstationen flyttas till
befintlig byggnad. Några särskilda U-områden krävs inte då aktuella ledningar ligger
på allmän platsmark.
15. Länsstyrelsen:
Länsstyrelsen har inga invändningar mot den föreslagna tillbyggnaden men
vill gärna se förtydligande av följande i det fortsatta planarbetet.
Markens stabilitet och geotekniska förutsättningar:
Planbeskrivning redovisar att jordmäktigheten varierar stort inom planområdet och risk
för släntberg under leran kan förekomma. Att osäkra stabilitetsförhållanden krävs till
ytterligare undersökningar. Detaljplanens uppgift är att klarlägga och tillhandahålla
marken som är lämpligt för det som föreslås bygga. Fortsätt planarbete bör klarlägga
detta i godtagbar utsträckning.
Tydliga åtgärder för att hantera översvämningsrisker:
Göteborgs Stad tillämpar en planeringsnorm som ligger på en nivå om +12,8 m för
färdig golvhöjd för hantering av eventuella översvämningar, enligt ett fullmäktigebeslut.
Enligt planförslaget kommer delar av byggnaden att ligga under denna nivå. Det anges
då att alla ledningar, kanalisationer och övriga fysiska förbindelser ska utföras så att
vatten inte kan tränga in i byggnaden. Detaljplanen bör säkerställa detta samt även
överväga att förtäta byggnadsdelar som ligger under nivån+ 12,8 m och reglera det
genom en planbestämmelse.
Tillgänglighet anges att säkerställas genom att utföra ramper då entréer inte kan ligga
direkt på gatuplanet på grund av kravet på lägsta golvhöjd. Detta bör förtydligas och
regleras på plankarta genom till exempel en planbestämmelse.
Riksintresse:
Planområdet ligger i nära anslutning till korridoren för Västlänken. Tydligare
avgränsning mot Västlänken, som är av riksintresse för kommunikationer behöver ingå i
planbeskrivningen.
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Fortsatt skydd enligt 2 kap. KML:
Länsstyrelsen har fattat beslut om arkeologisk förundersökning, vilken genomfördes i
september månad 2012. Resultatet från undersökningen kunde vare sig påvisa eller
avvisa förekomsten av befästningslämningar i form av sänkverk inom den berörda ytan,
mot bakgrund av de svårigheter som rådde med inträngande älvvatten och senare tids
svårforcerade byggnadsrester. Länsstyrelsen bedömer därför att fortsatt skydd enligt 2
kap. KML ska gälla och att kommande markarbeten ska förenas med villkor om
arkeologisk schaktningsövervakning. Enligt kulturminneslagens 2 kap. 14 § åligger det
företagaren att svara för kostnaden för sådan undersökning. Fornlämningen ska finnas
markerad på plankartan.
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga A.
Kommentar: 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. Detta införs som en
planbestämmelse liksom en bestämmelse om att byggnadsdelar under +12,8 ska utföras
vattentäta. Tillgänglighet regleras i PBL och därmed i kommande bygglovshantering.
Avgränsning mot Västlänken framgår av uppdaterad karta i planbeskrivningen.
Kommande markarbeten ska utföras under arkeologisk schaktövervakning.
16. Svenska Kraftnät:
Svenska Kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting
att erinra mot upprättat förslag.
17. Skanova Nätplanering D3N:
Inget finns att invända mot förslaget. Skanovas anläggningar inom planområdet är
markerade på lägeskarta. Dessa anläggningar består dels av huvudförsörjning av Operan
och dels av en kopparkabel som ej är i bruk (se markering). Utefter kajkanten ligger en
tom kanalisation, även den ej i bruk.
18. Trafikverket:
Västlänken: I utredningsskedet har ytterligare område för tillbyggnad studerats, men
avfärdats på grund av påverkan på Västlänkskorridoren. Det förslag som nu ligger till
grund för fortsatt arbete ligger utanför Västlänkskorridoren. Trafikverket har inga
synpunkter på aktuellt planprogram under förutsättning att reservatet för Västlänken inte
påverkas.
Cykelparkeringar: Behov av antal cykelparkeringar borde kunna preciseras på
motsvarande sätt som för bilparkeringsplatser och även ritas ut på illustrations- och
plankarta.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
19. Vattenfall Eldistribution AB:
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra då vi inte har några anläggningar i
området.
20. Västtrafik Göteborgsområdet AB:
Västtrafik har inget att erinra mot den föreslagna detaljplanen för Göteborgsoperan.
21. Fortum:
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Vi har inte något att erinra mot det upprättade planförslaget. Aktuellt område ligger
utanför vårt koncessionsområde.

Sakägare
22. Fastighetsägare Nordstaden 29:2:
Lokalisering av byggnaden:
Vid Göteborgsoperans 10-årsjubileum 2004 uttalade sig arkitekten i Göteborgs-Posten.
Han sade att byggnationen var ofullbordad och att en eventuell tillbyggnad skulle
uppföras på det område som nu, i samrådshandlingen, kallas "det alternativa läget".
Detaljplanen ingår i ett större stadsutvecklingssprojekt som sägs syfta till att älvstranden
kopplas till staden. Att en idag splittrad stadsbild blir helad. Gator, torg, platser och
kajområden skall bli göteborgarnas nya vardagsrum i city. Den historiska stadskärnan
med dess blandade verksamheter och rika utbud av aktiviteter ska värnas. Att Nordstan
ska utvecklas mot Lilla Bommen anges i Vision Älvstaden.
Den föreslagna lokaliseringen motverkar totalt denna möjlighet för staden att åter få
kontakt med Göta älv. Tvärtom blir den tilltänkta tillbyggnaden en väldig stoppkloss för
vattenkontakt och tillgänglighet till stadens kajstråk.
Ska en tillbyggnad av Göteborgsoperan ändå ske så bör den placeras på "det alternativa
läget" mot Kanaltorget. Denna tomtyta kan ändå svårligen användas till någon annan
byggnation. Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att detta läge inte kan
bebyggas förrän 2028. Detta med hänsyn till planerna på Västlänkens utbyggnad. Den
föreslagna operatillbyggnaden utformad att passa till den befintliga, industriellt kalla
och icke tilltalande fasaden passar bättre placerad nära den befintliga, moderna
arkitekturen i Östra Nordstads-komplexet och "Läppstiftet".
På så sätt bevaras också Kvarnbergets karaktär och framtoning. Övre Kvarnberget är ett
av de få ställen i detta område som har kvar en 100-årig bebyggelse anpassad till
naturförutsättningarna. l Göteborgs-Posten 2013-01-10 beskrivs hur man vinnlagt sig
om att bevara slottsbergets karaktär och topografi. Arkitekt Ralph Erskine utformade för
25 år sedan kvarteret S:t Eriksgatan Mätaregatan- Mjölnaregatan (från nedre till övre
Kvarnberget) så att byggnaderna klättrar längst berget och anpassar sig till toppografin.
För detta mottog han utmärkelser.
Att anpassa och bevara befintlig stadsvy, att öppna upp mot älvstranden och att på så
sätt utveckla staden är positivt. Men att blockera tillgången till vatten med en
tillbyggnad som på intet sätt anpassar sig till bakomvarande bebyggelse är negativt. Vi
finner det mycket anmärkningsvärt om Göteborgsoperan skulle tillåtas påverka vår
stadsbild så negativt under förespegling om ett akut utökat lokalbehov.
Behovet för Göteborgsoperan av en tillbyggnad:
Idag används ca hälften av den lokalytan till administration, till repetitionslokaler,
kostymförråd och till hantverk såsom måleri och snickeri. Dessa verksamheter kan
lämpligen förläggas till annan plats utanför stadens absoluta centrum. Detta sker idag
vid de flesta av världens operahus och med bibehållen kvalite. Göteborgsoperan anger
att man har behov av en liten scen i tillägg till befintliga scener. Denna scen finns redan
idag men utnyttjas nu till repetitioner Det torde gå utmärkt att nyttja stora scenen under
dagtid för repetitioner.
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Flyttas kringverksamheten så frigörs dessutom yta som då kan utnyttjas till olika
lokalbehov. Man ska beakta att befintlig operabyggnad är 30 000 kvadratmeter stor.
l detaljplanen finns också en utökning av restaurangytan. Idag finns i fastigheten platser
för 200 gäster och en stor uteservering. Idag utnyttjas inte faciliteterna maximalt då
huvudrestaurangen är stängd under sommarperiodens tre månader. Uteserveringen är
stängd under vår, höst och vinter. Inom närområdet finns Casino Cosmopols
restauranger, restaurang Swedish Taste och Lilla Bommens restaurang. Även Kajskjul 8
med stor, nybyggd uteservering ligger kloss an. Utbudet torde tillfredsställa
restaurangbehovet även i framtiden.
Göteborgsoperans ekonomi:
Den föreslagna tillbyggnaden av Göteborgsoperan kommer inte på något sätt att
förbättra Göteborgs kommuns ekonomi. Äger Göteborgs kommun över huvud rätt att
låna ut medel till Fastighetskontoret för byggnationen och sedan upplåta lokalen till ett
så insolvent bolag som Göteborgsoperan?
Att Göteborgsoperan skulle kunna amortera lånet på 30 år jämte ränta är helt
orealistiskt. Eventuell tillbyggnaden ger inte nya intäkter eftersom de kan inflyta genom
att befintliga lokaler utnyttjas bättre.
Byggnationens utformning:
Göteborgsoperans fasad som vänds mot staden är idag på intet sätt upplyftande. Om
arkitektens förslag antas och placeras på "det alternativa läget" torde nuvarande
byggnad t o m förskönas. Under alla omständigheter bör beaktas att fasaden exponeras
dagligen i TV.
Sammanfattning:
Vi anser att ingen tillbyggnad av Göteborgsoperan ska tillåtas. Således bör
nollalternativet väljas. Göteborgsoperan kan- om detta anses prioriterat område - bredda
sin verksamhet inom befintliga lokaler. Skulle Göteborgs kommun ändå välja att bevilja
detaljplanen enligt förslag kommer beslutet av överklagas. Om en tillbyggnad ändå
tillåts så yrkar vi på bordläggning av ärendet tills Västlänkens utformning är beslutad,
fastställd och genomförd. En tidsfaktor på 15-20 år borde inte få ha betydelse när det
gäller en så omfattande byggnation som dessutom förväntas stå kvar under lång tid.
Skulle ett beslut om tillbyggnad ändå tas så är vår klara mening att den förläggs till "det
alternativa läget" även om detta medför en fördröjning av byggstart.
Kommentar: Bebyggelse på platsen följer översiktsplanen och det program för Södra
Älvstranden som godkändes 2007-05-10. Som anges i planbeskrivningen har en
förprövning tidigare föreslagit ett läge direkt väster om Kanaltorget varför 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. Frågor kring operans faktiska behov och ekonomin i projektet hanteras
inte av stadsbyggnadskontoret.

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende
23. Boende nr 1 på Sankt Eriksgatan 2 A:
Då frågan om Västlänkens vara eller icke vara slutgiltigt kommer att avgöras först i
2014 års val, förordar jag att avgörandet av placeringen av tillbyggnaden av byggnaden
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vid Göteborgsoperan skjuts upp till senhösten 2014 alt. våren 2015, då ny politisk
majoritet kommer att råda. Övervägande fördelar talar för en placering av ett
konstscenhus väster om Kanaltorget: Med en djärv och futuristisk arkitektur, placerad
på nämnda plats kommer man att kunna skymma den laduliknande föga attraktiva
baksidan av Operahuset vid ankommande från Östra Hamngatan i riktning mot entrén.
Man undviker att bygga en ny barriär som hindrar öppnandet av staden mot älven. Man
bevarar den mycket tydliga stadsfronten mot 1600-talets kvartersstad i Västra Nordstan
och på Kvarnberget, sedd från älven. Man förstör inte utsikten från husen på
Kvarnberget, vilket blir fallet med en ny barriär mot älven. Maritimans landbaserade
utställning behöver ej flyttas. Maritiman, vilken idag i sig är en stor publikmagnet.
Operans ev. farhågor ang. logistiska problem med en placering av konstscenhuset
väster om Kanaltorget, torde vara rimliga att lösa. Kulvert i denna rikting i stället….
Kommentar: Se ovan.
24. Boende nr 2 på Sankt Eriksgatan 2 A:
En eventuell tillbyggnad av Göteborgsoperan torde på grund av verksamhetens
planerade inriktning kräva ett ökat antal P-platser. Den undersökning som gjorts av
parkeringssituationen (undersökningen gjordes kl. 10:00 och 14:00) i operans närhet
visar inte hur parkeringssituationen ser ut när verksamheten kommer att kräva mer
utrymme för bilparkeringar, då den planerade verksamheten i huvudsak kommer att ske
på helt andra tidpunkter än vad som har undersökts. Om tillbyggnaden skulle ske, så
försvinner ett antal av de nuvarande P-platserna alldeles intill operan. Skulle dessutom
byggandet av Västlänken verkställas så försvinner ett mycket stort antal av de P-platser
som ingick i nämnda P-platsutredning, främst på Sankt Eriksgatan och Packhusplatsen.
Det skulle innebära att parkeringssituationen för de boende i området blir ohållbar. En
stark invändning mot den planerade tillbyggnaden är att huvudargumentet för att
Götatunneln byggdes var att staden skulle öppnas upp mot Göta älv. Om tillbyggnaden
uppförs på den plats som nu föreslås så strider det ju mot det viktigaste argumentet som
användes för att genomföra Götatunnelprojektet. I nuläget vet vi inte om planerna på
Västlänken kommer att verkställas eller ej på grund av den debatt mot, som har uppstått
efter det hastigt uppkomna beslutet att bygga den. Om man skall utvidga
operabyggnaden och verksamheten där, vore det klokt att invänta ett slutligt beslut om
Västlänken och dess placering i området.
Kommentar: De parkeringsplatser som försvinner, liksom behovet av nya platser på
grund av tillbygganden, ska lösas med motsvarande antal i Nordstaden. Ett långsiktigt
avtal mellan Göteborgsoperan och Norsdtaden är en förutsättning för att planen ska
kunna antas.

Övriga

25. Boende på Hvitfeldtsgatan 2 A:
Vad man bör ha i beaktande är att byggnaden kommer att hamna mitt i blickfånget från
den i framtiden välbesökta stadsdelen Frihamnen. Utformningen mot älvsidan bör
därför sträva efter att vara så spektakulär som möjligt. Förutom de rent formmässiga
aspekterna på fasaden bör restaurangen placeras som en långsamt snurrande restaurang
på taket av tillbyggnaden. Dels kommer den då att locka även icke redan frälsta till
lokalerna varvid de kanske blir lockade att gå och se en föreställning som de annars
aldrig skulle ha gjort, dels kommer restaurangens upphöjda position bli en utmärkt
utsiktsveranda varifrån folk i många års tid i gemytlig miljö kan följa bygget av
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Hisingsbron, linbanan till Ramberget och inte minst uppförandet av Frihamnens
skyskrapelandskap.
Kommentar: Synpunkterna noteras.

Ändringar
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare
med förslaget.
Utöver mindre justeringar föreslås följande:
•
Byggnaden förskjuts för att hamna minst 10 meter från kajkant
•
Byggrätten följer föreliggande förslag i både utbredning och höjd.
•
Bestämmelse införs om pålning och att marken inte får höjas över nivån +12,3.

Karoline Rosgardt
Planchef

Jonas Uvdal
Planarkitekt
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