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Planhandling
Granskning
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Diarienummer FK: 8345/16
Handläggare FK: Hans Johansson
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fornamn.efternamn@fastighet.goteborg.se

Detaljplan för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen
(station och torn)
inom stadsdelarna Masthugget och Lindholmen i Göteborg
Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).

Diarienummer SBK: 0726/17
Handläggare SBK Susanne Lager
Tel: 031-368 19 08
fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se

Diarienummer FK: 8345/16
Handläggare FK Hans Johansson
Tel: 031-368 09 69
fornamn.efternamn@fastighet.goteborg.se

Ändring av detaljplaner för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen (linan)
inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg
Ändringarna är upprättade med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).

Planbeskrivning
Bakgrund:
I den dialog som Göteborg & Co genomförde 2009 för att få fram förslag till projekt
för stadens 400 årsjubileum inkom ett medborgarförslag om en linbana. Förslaget
ledde till att trafikkontoret under hösten 2013 genomförde en förstudie om linbanor
som alternativ kollektivtrafik i Göteborg, både som ett underlag till jubileumsplanen
för stadens 400-årsfirande och till stadens miljöprogram. Förstudien ledde fram till
bedömningen att ”de sammantagna fördelarna med ett linbanesystem är så stora att
en välplacerad linje bör kunna medföra stora fördelar för många vardagsresenärer
till en relativt liten kostnad för samhället. Vi rekommenderar därför att beslut tas om
att fortsätta att fördjupa utredandet om linbanor i Göteborg”.
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Trafikkontorets vidare arbete tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västtrafik visade på en mycket positiv omflyttning inom kollektivtrafiken till följd av uppförande av linbanor, samt i flera fall mycket stora restidsvinster. Trafikkontoret genomförde 2016 en åtgärdsvalsstudie för att lokalisera den effektivaste och mest samhällsnyttiga sträckningen för en första linbana i Göteborg. En sammanfattning av studerade alternativa placeringar finns som bilaga till planhandlingarna (PM Linbanestationer, Västtrafik).
Trafiknämnden fick 2016-11-10 i uppdrag av Kommunfullmäktige att planera för en
första stomlinbana i Göteborg. Byggnadsnämnden beslutade 2017-01-17 på Trafiknämndens begäran att upprätta detaljplaner för linbana från Järntorget till Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen.

Föreslagen sträckning

Resan från Järntorget till Wieselgrensplatsen kommer ta cirka 12 minuter med en medelhastighet på 22 km/h mellan stationerna. Gondolerna planeras att avgå var 45:e sekund och stannar för av- och påstigning vid varje station. Varje gondol kan ta 25 personer och även cyklar, barnvagnar och rullstolar kan tas med. Linbanans kapacitet
kommer vara 2000 - 3000 resenärer per timme och riktning, vilket motsvarar en spårvagnslinje i 6-minuters trafik. Av komfort- och tillförlitlighetsskäl planeras linbanan
som ett vindstabilt system med två fasta bärkablar och en dragkabel i mitten. Tekniken som används är beprövad och systemet är tryggt, pålitligt och vädertåligt. Den
kommer att stängas av vid ungefär samma vindstyrka som när busstrafiken över Älvsborgsbron stängs av dvs endast ett fåtal gånger per år. Eventuell evakuering kommer
alltid att ske via stationerna.
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Trafikkontoret har i samarbete med Sveriges Arkitekter anordnat en tävling för linbanans utformning. Det vinnande förslaget (se Projekttävling juryutlåtande, Trafikkontoret) ligger till grund för planens utformningsbestämmelser.

Linbanans detaljplaner:
Detaljplanerna för Linbanan är uppdelade i fyra delsträckor innehållande station, torn
och lina. Delsträckan Järntorget – kajkant Göta älv ingår i detaljplan för Blandad
stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m fl. (dnr 0402/13) som antogs av kommunfullmäktige 7 juni 2018 och vann laga kraft 2019-03-01. Övriga tre delsträckor följer inbördes samma tidplan (Samråd 2:a kvartalet 2018, Granskning 1:a kvartalet 2019,
Tillstyrkande 4:e kvartalet 2019 samt Antagande 1:a kvartalet 2020).

Aktuell handling beskriver planer för inringad delsträcka.
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Motivet till uppdelningen i delsträckor är att:
•

Öka effektiviteten i planprocessen.

•

Möjliggöra etapputbyggnad även om det inte är huvudalternativet.

•

Det finns väsentligt olika förutsättningar för delsträckorna och stationslägena.

•

De tre aktuella delsträckorna regleras i vardera två detaljplaner:
Detaljplan för linbanans station och torn samt områden utan plan.

•

Ändring av detaljplaner ger planstöd för linan i alla underliggande detaljplaner.
Ändring av detaljplaner ger planstöd för inrättandet av officialservitut för linans och
gondolernas fysiska behov samt för omgivande säkerhetszon. Servitutet har en fast
sektion och följer linans varierande höjd. Längdsektion redovisas i respektive plan.

Tvärsektion genom servitut för lina och gondoler samt servitutet för säkerhetszonen
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Detaljplanerna omfattar följande handlingar:
Planhandlingar Detaljplan för linbana (station och torn):
• Planbeskrivning (denna handling)
• Plankarta med bestämmelser
Övriga handlingar för Detaljplan för linbana (station och torn):
•
•
•
•

Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet)
Illustrationsritning
Grundkarta
Samrådsredogörelse

Planhandlingar för Ändring av detaljplaner för linbana (linan):
• Planbeskrivning (denna handling)
• Tillägg till plankartor med bestämmelser
Övriga handlingar för Ändring av detaljplaner för linbana(linan):
• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet)
• Grundkarta
• Samrådsredogörelse
Utredningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljökonsekvensbeskrivning, Tyréns, 2018-04-30, rev. 2019-03-12
PM Riskhantering, Trafikkontoret 2017-10-31, rev. 2018-11-11
Riskinventering Linbanan, Kiwa inspecta, 2019-03-05
Riskbedömning brand, gas, explosion, WSP 2017-10-23, rev. 2019-01-29
Säkerhetsavstånd för Linbana, WSP, 2018-03-16
Brandutredning av byggnader längs linbana, FSD 2017-11-17, rev. 2019-02-15
Bullerdämpande åtgärder inför 3S linbana GBG, ÅF, 2018-09-13
Stomljud och vibrationspåverkan ”lila linje”, ÅF 2017-10-27. rev. 2018-10-31
Dagvattenutredning, Ramböll 2017-11-02
Dagvatten och skyfallsutredning linbanan, ÅF, 2018-10-08
Geo- o bergtekniskt utlåtande, Fastighetskontoret 2017-10-30, rev. 2018-08-28
PM Geoteknik – svar på synpunkter från SGI, NCC, 2019-02-01
Historisk inventering bedömning av markföroreningar, Sweco, 2018-08-29
Konsekvenser på fåglar o fladdermöss, Calluna AB 2017-05-29, rev. 2018-08-30
PM Trädinventering utmed linbanans sträckning, SBK/PoN, 2018-11-12
Insyn och skuggor SBK 2018-02-15, rev. 2018-03-27, rev. 2018-08-27
Yttrande hinderremiss FM 2017, Försvarsmakten 2018-02-12
Flyghinderanalys Göteborgs stadslinbana, Luftfartsverket 2018-06-08
Projekttävling juryutlåtande, Trafikkontoret 2018-02-08
Resultatrapport SKA/BKA Linbanan, SBK, 2018-10-31, rev. 2019-02-26
PM Linbanans funktion och resandemiljö, Trafikkontoret, 2018-11-07
PM Linbanestationer- alternativa placeringar, Västtrafik, 2018-04-26
Kulturmiljöutredning Lindholmen, Tyréns 2017-11-04
Linbanan Antikvarisk konsekvensbeskrivning, Tyréns, 2018-06-12
Trafikbullerutredning ny spårväg, Norconsult, 2018-10-26
Parkeringsutredning Lindholmen, Plejadgatan, P-bolaget 2019-02-05
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Sammanfattning
Arbetet med detaljplaner för en linbana i Göteborg är ett led i det långsiktiga arbetet
med att förbättra och effektivisera kollektivtrafiken i staden. Linbanan kommer att utgöra en ny förbindelse över älven, Hamnbanan och Lundbyleden och binder samman
fyra utvecklingsområden i staden. Den föreslagna sträckningen innebär också att linbanan på ett nytt sätt knyter ihop stadsdelar med olika karaktärer och socioekonomisk
sammansättning.
Detaljplan (dnr 0740/16), omfattar delsträckan Järntorget - Lindholmen med station
och tornplacering B.
Ändring av detaljplaner (dnr 0726/17) för samma delsträcka möjliggör övrig linjedragning mellan Järntorget och Lindholmen, där tillägg görs till samtliga gällande detaljplaner som berörs. Se lista över berörda planer i Bilaga 1.

Planens syfte
Detaljplanen och Ändring av detaljplaner ska göra det möjligt att bygga en linbana
med station och torn mellan Järntorget och Lindholmen. Linbanan ska stärka kollektivtrafiken över älven och bidra till ett ändrat resmönster och ett hållbart och yteffektivt resande.
Linbanan ska bli en integrerad del av stomkollektivtrafiken i Göteborg och utgöra en
tvärlänk som på ett innovativt och resurseffektivt sätt möjliggör en tätare och mer
sammankopplad stad med ny koppling över älven. Planen för linbanan går väl i linje
med Göteborgs Stads mål om att bygga samman staden över älven samt att komma
närmare vattnet.

Planens innebörd
Detaljplanen medger en linbana med en station och ett torn från kajkanten vid Järntorget i söder till Lindholmen i norr. Stationen ska utformas och tillgängliggöras så att
den utgör en smidig bytes- och målpunkt i kollektivtrafiken. Inom planområdet för
stationen ska station, resenärsservice, spårvagnsslinga samt torgyta med möjlighet till
angöring ingå. Utformningen ska bidra till en effektiv, trygg och attraktiv hållplats
som gynnar stadslivet och stärker området runt omkring.
Inom planområdet för torn B ska förutom torn även möjlighet till utbyggnad av kajer
och gång- och cykelstråk ingå. Här kan även påseglingsskydd vid kajkanten krävas.
Ändring av detaljplaner ska möjliggöra att linbanetrafik får passera mellan stationerna och tornen. Berörda underliggande detaljplaner erhåller ett tillägg till planbestämmelserna som medger att linan med gondoler kan passera området samt begränsningar inom ett större säkerhetsområde gällande brandrisk.
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Överväganden och konsekvenser
Behovsbedömning
Kommunen har gjort en samlad behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken (MB) 6 kap. 11 § för alla de detaljplaner och ändringar av detaljplaner som
krävs längs med linbanans sträckning. Kommunen har bedömt att ett genomförande
av detaljplaner längs sträckan Järntorget till Wieselgrensplatsen kan komma att medföra betydande miljöpåverkan, främst avseende kulturmiljön. En miljökonsekvensbeskrivning MKB (Tyréns) har tagits fram.
Riksintressen
Slottsberget ingår i riksintresset för kulturmiljövården. I arbetet med detaljplanen för
linbanestation och torn på Lindholmen har en kulturmiljöbeskrivning med stadsbildsanalys tagits fram som stöd i arbetet med formgivning av linbanans torn och station.
Som underlag till Miljökonsekvensbeskrivningen har även en antikvarisk konsekvensbeskrivning tagits fram som stöd för bedömningen av påverkan på kulturmiljön.
Göta Älv utgör riksintresse för sjöfarten. Ingen påverkan bedöms ske på riksintresset
då linbanans korridor över älven är högre än segelfri höjd under Älvsborgsbron. Detaljplanen för station och torn vid Lindholmen möjliggör även att påseglingsskydd får
uppföras runt torn som placeras i vattenområde.
Säve flygplats utgör riksintresse för luftfart. Torn och linor inom samtliga planer bedöms inte påverka riksintresset utifrån genomförd hinderanalys.
Sociala konsekvenser
Linbanan kommer att binda samman staden bättre än idag då den kompletterar kollektivtrafiknätet med en direktkoppling mellan Järntorget, Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen. På en övergripande nivå bidrar linbanan till att överbrygga inte en utan flera av de stora öst-västliga barriärer som bidrar till den fysiska
segregationen mellan centrala Göteborg, norra älvstranden och centrala Hisingen.

Överensstämmelse med översiktsplanen
Detaljplanen och Ändring av detaljplaner överensstämmer med översiktsplanen.
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Planens syfte och förutsättningar
Syfte
Detaljplanen för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen (station och torn) ska
möjliggöra byggnation av en station på Lindholmen och ett torn (B) vid kajkanten
samt att linbanans lina och gondoler får passera över Göta älv. Inom planområdet för
stationsbyggnaden ska både station, resenärsservice, spårvagnsslinga samt torgyta
med möjlighet till angöring rymmas tillsammans med erforderligt antal cykelparkeringar för stationens ändamål. Dessutom behöver funktionen i befintlig cirkulation
fungera runtom stationen för att trafikförsörja intilliggande områden. Linbanan ska bidra till en hållbar struktur och utveckling för Lindholmen som lever upp till Vision
Älvstaden. Utformningen ska bidra till en effektiv, trygg och attraktiv hållplats som
bidrar till stadslivet och stärker området runt omkring.
Ändring av detaljplaner ska möjliggöra att en lina och gondoler får passera mellan
stationerna och tornen vid Järntorget och Lindholmen. Berörda underliggande detaljplaner erhåller ett tillägg till planbestämmelserna som medger att linan kan passera
området samt begränsningar inom ett större säkerhetsområde gällande brandrisk.

Läge, areal och markägoförhållanden
Detaljplan
Planområdet för stationen på Lindholmen är beläget i anslutning till cirkulationsplatsen där gamla Ceresgatan, Polstjärnegatan, Plejadgatan, Karlavagnsgatan och Lindholmsallén möts, cirka 2 kilometer väster om Göteborgs centrum fågelvägen. Planområdet för stationen och omgivande gatustruktur omfattar cirka 23 000 kvm och ägs
till största delen av Göteborgs Stad och delvis av Chalmers Fastigheter. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen.
Planområdet omfattar även torn B samt påseglingsskydd vid kajkanten på Lindholmspiren. Tornets planområde är cirka 9500 kvm stort och ägs till största del av
Göteborgs Stad och delvis av Älvstranden Utveckling AB.
Planen omfattar även den sträcka över Göta älv där området inte är planlagt sedan tidigare, och ansluter till stationen vid Järntorget inom ”Detaljplan för Blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m fl”. Planområdet över älven är ca 46 500 kvm stort
och ägs till största del av Göteborgs Stad, men området närmast kaj mot Masthugget
ägs av Göteborgs hamn AB.
Ändring av detaljplaner
Planområdet omfattar linans sträckning från stationen på Lindholmen till området för
torn B och vidare över älven till stationsläget på Järntorget. Planområdet är totalt ca
57 000 kvm stort och ägs av Älvstranden Utveckling, Chalmers Fastigheter, Platzer,
Lindkajen KB och Göteborgs Stad.
Planområdet är 122 meter brett. Korridorernas utbredning i höjdled varierar utefter linan, beroende på det skyddsavstånd som krävs till befintlig bebyggelse.
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Planområdet för linbanestationen och torn B markerat med gul streckad linje och planerade byggnader i intilliggande antagna detaljplaner markerade som mörkbruna ytor.

Planområde för ny detaljplan och ändring av detaljplaner samlat.

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen.
Kommunen har upplåtit delar av planområdet, se rubriken ”Avtal”.
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Planförhållanden
Översiktsplanen
Översiktsplanen anger att transportsystemet bör byggas ut med nya länkar och att nya
förbindelser över älven behöver utvecklas för att knyta ihop stadens delar. Genom en
utbyggnad av kollektivtrafiken kan god tillgänglighet skapas. I översiktsplanen finns
ett markreservat för kollektivtrafik mellan Lindholmen norrut till Lundby för koppling till Hjalmar Brantingsgatan via Gropegårdsgatan.
Stationen på Lindholmen angränsar till Slottsberget, ett område som i översiktsplanen
är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. I arbetet med detaljplanen har en
kulturmiljöbeskrivning med stadsbildsanalys tagits fram som stöd i arbetet med formgivningen av linbanans station och torn.
Göta Älv utgör riksintresse för sjöfarten. Ingen påverkan bedöms ske på riksintresset
då linbanans korridor över älven är högre än segelfri höjd under Älvsborgsbron.
Säve flygplats utgör riksintresse för luftfart. Torn och linor inom samtliga planer bedöms inte påverka riksintresset utifrån genomförd flyghindersprövning.
Gällande detaljplaner
De stads- och detaljplaner som påverkas av aktuellt planförslag listas i Bilaga 1. Där
sammanfattas syfte och reglering inom berört område sorterat efter laga kraftdatum.
Planerna betecknas 1480-II-xxxx. I text och karta bara angivna med sina fyra sista
siffror. Genomförandetiden har gått ut för samtliga planer.

Översikt över gällande detaljplaner inom området.

Pågående planering
I anslutning till planområdet pågår arbete med Program för Lindholmen. Under hösten 2016 genomfördes parallella uppdrag för centrala Lindhomen där linbanestationen
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ingick som en förutsättning. Ett förarbete med ”Detaljplan för utbyggnad av centrala
Lindholmen” pågår.
Strandskydd
Planområdet för tornets placering ligger inom 100 meter från Göta älv vilket innebär
att strandskyddet återinträder när ny detaljplan upprättas. Enligt strandskyddsförordningen måste ett upphävande av strandskyddet motiveras med minst ett av sex särskilda skäl, se rubriken ”Upphävande av strandskydd”.

Mark, vegetation och fauna
Planområdet för stationen är låglänt och ligger inom +2,0 till +2,7 meter över stadens
nollplan. Marken består främst av hårdgjord mark som idag utgörs av gång- och cykelväg, cirkulationsplats och parkeringshus.
Tornets placering ute i hamnbassängen är på tre sidor omgärdat av anlagda kajer.
Marken är plan och nuvarande marknivåer ligger kring +1,4 till +2,4 meter över stadens nollplan. Vattendjupet är drygt 4 meter i bassängen och grundar successivt upp
mot den norra delen där erosionsskydd av bergkross är utlagt.
Geoteknik

Ett geotekniskt och bergtekniskt utlåtande har tagits fram (Fastighetskontoret). Efter
synpunkter från Statens geotekniska institut har kompletterande svar tagits fram i ett
PM Geoteknik (NCC).
Från bergs/fastmarkspartiet sydväst om planerad stationsbyggnad ökar jorddjupen
mot norr och öster. Jorddjupen varierar och lokalt kan risk för släntberg föreligga.
Generellt för trafikplatsen, gator, parkeringsytor och marken kring bebyggda delar utgörs jordlagren överst av fyllningsjord lokalt med konstaterade mäktigheter från 1,5
m till strax över 2 m. Under fyllningen utgörs jordlagren av lera med varierande mäktigheter från drygt 20 m till över 60 m djup. Leran de översta metrarna är utbildad
som torrskorpelera. Leran underlagras i normalfallet av friktionsjord, med okänd
mäktighet, som vilar på berg. Stabiliteten är tillfredställande för befintliga förhållanden.
Utmed den norra delen av hamnbassängen där tornet planeras utgörs jordlagren överst
av ca 1-2 m fyllning med varierande sammansättning från sprängsten till lera. Här kan
även finnas rester av äldre grundläggning. Under fyllningen utgörs jordlagren av lera
till minst 60 m djup.
Leran de översta metrarna är bildad som torrskorpelera. Leran underlagras av friktionsjord med okänd mäktighet som vilar på berg. Det har utförts stabilitetshöjande åtgärder i området genom utskiftning mot lätta massor och en tryckbank som har lagts
ut i hamnbassängen. Därefter har stabiliteten kontrollberäknats och befunnits vara tillfredställande för befintliga förhållanden.
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Till vänster vy från Slottsberget mot planområdet för stationens läge, till höger vy från hamnbassängen mot planområdet för tornet vid Lindholmskajen.

Grundvatten

Grundvattennivån vid Lindholmen varierar. År 2006 uppmättes en grundvattennivå i
närheten av stationsläget på ca 0,6 -1 m under markytan.
Markmiljö

En översiktlig bedömning av föroreningssituationen längs hela linbanans sträckning
har tagits fram av Fastighetskontoret. En kompletterande utredning har gjorts kring
nuvarande och tidigare markanvändning samt med sammanställning av utförda miljötekniska markundersökningar (Sweco).
Tidigare undersökningar och saneringar som har utförts inom och i anslutning till
planområdet visar på fyllnadsmassor, vilka innehåller bland annat tegel och betong.
Fyllnadsmassorna är förorenade med avseende på metaller och PAH; halter över nivåer för känslig markanvändning (KM) och i vissa fall har även nivåer över mindre
känslig markanvändning (MKM) har påvisats. Eftersom fyllnadsmassorna är heterogena finns det inget tydligt mönster över föroreningssituationen.
Tidigare påvisade klorerade lösningsmedel från den f.d. kemtvätten har avgränsats
och inga halter som bedöms innebära risk eller som kan orsaka spridning har lämnats
kvar. Den tidigare verksamheten bedöms därmed ej ha orsakat spridning av lösningsmedel in mot kommande stations- och tornläge. Inom området för stationen har tidigare markarbeten utförts där förorenade fyllnadsmassor avlägsnats. Eventuella förorenade fyllnadsmassor är därmed troligen av en begränsad mängd, och i så fall främst
under nuvarande vägyta där tidigare djupa schakter ej utförts.
På landområdet i anslutning till området för torn B har undersökningar utförts som
har påvisat föroreningar men i relativt låga halter, och en del av fyllnadsmassorna är
avlägsnade i samband med markarbeten för nuvarande byggnader. Några sedimentundersökningar har ej utförts vid eller i närheten av kommande tornläge B och mer detaljerade förutsättningar i detta område är okända.
Nuvarande och tidigare nyttjande av planområdet bedöms innebära risk för att jordmassor och sediment med föroreningshalter över både KM och MKM eller motsvarande kan förekomma där schakt- eller muddringsarbeten tidigare ej utförts. Den planerade markanvändningen kommer till största del vara stationsområde och trafikytor/övriga ytor, men också torg och andra uppehållsområden. Då markanvändningen
kommer att variera inom detaljplaneområdet kan olika riktvärden och åtgärdsmål
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komma att bli aktuella. Ändrad markanvändning berör ej marken under linorna varför
undersökningar eller åtgärder på grund av eventuella föroreningar ej är aktuellt.
Baserat på nu utförd inventering finns det inget som tyder på att marken inte skulle
kunna vara lämpligt för planerat ändamål. Några omfattande saneringsinsatser för att
minska riskerna för människors hälsa och miljö bedöms inte vara troliga. Förekomst
av markföroreningar kommer i huvudsak vara en masshanteringsfråga och eventuellt
innebära merkostnader jämfört med om marken hade varit opåverkad av föroreningar.
Då undersökningar och markarbeten utförts inom området för stationen finns det gott
om underlag avseende förorenade jordmassor och någon kompletterande miljöteknisk
markundersökning bedöms inte behöva genomföras inom ramen för framtagande av
detaljplanen. I samband med detaljprojektering kan en kompletterande undersökning
utföras inom delområden där markarbeten ej utförts tidigare. Det nuvarande parkeringshuset begränsar dock möjligheterna till att utföra kompletterande miljöundersökningar inom detta område.
Några sedimentundersökningar har ej utförts vid eller i närheten av kommande tornläge B och det rekommenderas att det utförs för att bedöma miljöriskerna med kommande vattenarbete. En tillståndsansökan för vattenarbete ska tas fram och en undersökning kommer utföras tillsammans med denna.
Man kan utgå från att alla markarbeten längs sträckan är anmälningspliktiga enligt
28§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Natur

Den södra delen av området för stationsbyggnaden har stora ytor i söderläge som av
Slottsberget även skyddas från västliga vindar. Detta genererar ett gynnsamt lokalklimat på platsen för den planerade stationen. Bergssidan mot Slottsberget har en spontanetablerad vegetation med både busk-och trädskikt. Trädbeståndet består framförallt
av björk men även asp, lönn och sälg är vanligt förekommande. I buskskiktet växer
till stor del förvildade trädgårdsväxter som syren, snöbär och liguster. Här finns även
en öppen grässlänt som sluttar mjukt ner mot stationsområdet och förbinder platsen
med Lindholmens landshövdingehuskvarter. I söder växer björkar bland kala granitklippor, vilket skapar en fin utsiktsplats över det planerade stationsområdet.
Landshövdingshusen tillsammans med bergssidans varierade uttryck med vegetation,
grässlänt och granitklippor ramar in och ger platsen ett fondmotiv med tydlig karaktär
och höga kulturvärden. Området är också en del av ett något osammanhängande grönstråk som sträcker sig från älven i söder upp till Ramberget i norr.

Foton över befintligt grönområde intill det planerade stationsområdet. Foto: Mareld landskapsarkitekter
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Lindholmsallén som går utmed planområdet för stationsbyggnadens norra del är kantad av lindar på båda sidor. Intill det befintliga parkeringsdäcket finns ett antal uppväxta oxlar och utmed Plejadgatan finns en rad med relativt nyplanterade askar.

Foton över befintliga träd intill planområdet.

Fågelliv

Rapporten Linbana – Konsekvenser på fåglar och fladdermöss (Calluna) har tagits
fram för linans sträckning. Rapporten konstaterar att det på Ramberget har observerats flera för regionen vanligt förekommande fågelarter, men även mer sällsynta arter
förekommer i området periodvis, exempelvis gröngöling och mindre hackspett. Det
finns inga observationer av fladdermöss från området.
Torsviken ligger ca 8 km väster om tänkt linbana. Trots alla ingrepp i området runt
Torsviken som skett under 1900-talet så har området stor betydelse som övervintrings- och rastlokal för fågellivet. Bevarandemålen för Torsviken är att värna om områdets naturmiljö och de utpekade arterna sångsvan, salskrake, brushane, bergand,
knipa och vigg.

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
Kulturhistoria
Planområdet för stationen på Lindholmen ligger i direkt anslutning till Slottsberget
som sedan 1975 har varit utpekat område med stort kulturhistoriskt värde. Området
ingår i riksintresse för kulturmiljövården, Lindholmen O 2:3, och är omnämnt i Göteborgs stads bevarandeprogram. Området har varit en plats för bosättningar sedan
1300-talet. Området har utgjort bostadsområde för arbetarna vid Lindholmens varv.
Området visar varvsarbetarnas levnadsförhållanden under 1800-talets senare del, med
självbyggeri i de bohuslänska fiskelägenas tradition men också bebyggelse efter mer
planmässig karaktär. Uttrycken för riksintresset är torrdockan mot älven från 1875
och andra lämningar från varvsmiljön.
Slottsberget visar med sin bebyggelse hur varvsarbetarna tagit med sig byggnadsskicket i de bohuslänska kustsamhällena. Även den lägre inlandsplatån med större,
avlånga kvarter och ett strikt radsystem av fritt liggande trähus blandade med landshövdingehus beskriver riksintresset.
I arbetet med detaljplanen har en kulturmiljöbeskrivning med stadsbildsanalys tagits
fram som stöd i arbetet med formgivning av linbanans torn och station (Tyréns) samt
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en antikvarisk konsekvensbeskrivning (Tyréns) som underlag till Miljökonsekvensbeskrivningen.
Ett viktigt karaktärsdrag för den plats där stationen planeras är det gröna bälte som
sträcker sig från Lindholmens vildvuxna sluttning över Ceresgatan och vidare åt nordost. I sydväst gränsar stationen till Lindholmens trähusbebyggelse som är oregelbundet grupperad med anpassning till den kuperade terrängen.

Befintlig bebyggelse på Slottsberget.

Befintlig bebyggelse i och kring planområdet
Nedanför Slottsberget, väster om planområdet för stationen, ligger två lamellhus i fem
våningar med sadeltak. Husen tillhör SGS Studentbostäder. Norr om planområdet på
andra sidan Lindholmsallén ligger Gothenburg Film Studios som inryms i en gul tegelbyggnad i 3-4 våningar med lågt sluttande sadeltak. Byggnaden anses ha ett stort
bevarandevärde.
Öster om planområdet för stationen ligger BRF Navet, uppfört 2011, en kvartersbebyggelse i 7 våningar med ljus putsad fasad och inglasade balkonger, samt en indragen takvåning. Här finns också två punkthus i 6 våningar med brun putsad fasad. Söder därom ligger Chalmers parkeringshus i 3-4 våningar som kommer att rivas i samband med att stationen byggs ut.

Göteborgs Stad, Planhandling

18 (64)

Befintlig bebyggelse norr om planområdet. Gothenburg Film Studios till vänster och BRF Navet till höger.

Befintlig bebyggelse sydost om planområdet. Till höger i bild syns det befintliga parkeringshuset som ska rivas i
samband med att stationen byggs ut. I fonden kommer Karlavagnstornet att sticka upp när det är byggt.

Vy mot planområdet för stationen från öster. Befintligt parkeringshus till vänster, SGS Studentbostäder rakt fram
och Gothenburg Film Studios till höger i bild.
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Detaljplanen
Tornets placering ute vid Lindholmskajen hamnar i ett område med klart definierade
geometriska mönster. Kvarter, platser och kajer förhåller sig här till kvadrater och diagonaler, ett mönster som har sin förklaring i tidigare stapelbäddar och varvsbyggnader. Både material och skala samspelar här mellan nytt och gammalt.

Vy mot planområdet för Torn B från sydost.

Sociala förutsättningar
I arbetet med detaljplanerna för linbanan har ett antal workshops genomförts med stadens förvaltningar för att inventera förutsättningarna för linbanan ur ett socialt perspektiv, analysera relevanta åtgärder samt konsekvensbeskriva förslag och genomförande. Nedan redovisas de förutsättningar som konstaterades i ett första skede av de
sociala konsekvensanalyserna och barnkonsekvensanalyserna. Under rubriken Sociala
aspekter och åtgärder redovisas de aspekter och åtgärder som påverkat planens utformning och slutligen redovisas de förväntade konsekvenserna av linbanans genomförande under rubriken Sociala konsekvenser och barnperspektiv.
Sammanhållen stad

I nuläget finns generellt sett få kopplingar över älven och ingen kollektivtrafik som
motsvarar linbanans sträckning. Tidigare fanns en färjeförbindelse mellan Rosenlund
och Lindholmen, men färjeläget på den södra sidan av älven ligger numera vid Stenpiren. På Hisingssidan saknas en direktlinje med kollektivtrafik mellan Lindholmen
och Wieselgrensplatsen. Av de tre platser där linbanestationer föreslås på norra sidan
av älven är det Lindholmen som är bäst integrerad med citykärnan på södra sidan av
älven. Lundbyleden och Hamnbanan utgör en barriär mitt genom stadsdelen och bidrar till fysiska och mentala avstånd mellan Lindholmen och området kring Volvo
Lundby respektive Wieselgrensplatsen.
Visuellt är Lindholmen en mycket central stadsdel, men Göta älv utgör en barriär som
påverkar upplevelsen av att det ändå är långt till city, trots att snabbfärjorna under arbetstidsdelen av dygnet fungerar effektivt och att det går relativt snabbt att nå stadsdelen med stombuss och även med cykel.
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Samspel, lek och lärande

Det är relativt nära från Lindholmens centrum till Eriksbergs centrum idag, men området behöver mer närservice för att komplettera Lindholmens befintliga utbud. Det är
idag brist på grönytor och mötesplatser. Ute mot kajen och älven är det ofta blåsigt
och det finns få möjligheter för vind- och väderskydd. Sommartid utnyttjas kajkanten
frekvent av studenter, gymnasieelever och verksamma som njuter av lunch och fika i
solen, men vintertid utgör kajområdet endast en passage till omkringliggande verksamheter.
Vardagsliv och identitet

Området runt stationen är mer eller mindre en redan färdig stadsdel. Här finns fler
kontor och verksamheter än bostäder. Inom den planerade stationens direkta närhet
finns fem restauranger och ut mot kajen ligger ytterligare restauranger. Här finns
också några mindre livsmedelsbutiker. Området är välförsörjt med kollektivtrafik
med flera bussturer till destinationer inom Göteborgs Stad, men även med regionala
bussar och färja över älven. Inom 400 meter från stationsplaceringen finns dessutom
två förskolor och en grundskola, 4 gymnasieskolor och 2 universitet med flera olika
inriktningar.
Till vardags utgör området intill den planerade stationen under dagtid en myllrande
stadsdel med många människor som rör sig till och från arbetsplatser och ungdomar
som, mellan lektionstiderna, uppehåller sig i området, men på kvällar och helger är
området betydligt mer öde.

Trafik och parkering, tillgänglighet och service
Närmaste hållplats för kollektivtrafik ligger utmed Lindholmsallén intill Lindholmen
Science Park ungefär 200 meter öster om planområdet för stationsbyggnaden. Hållplatsen är både en lokal- och regional kollektivtrafikknutpunkt och trafikeras av 6
busslinjer och linjen Angeredssnabben. Färjeläget Lindholmspiren ligger ca 400 meter sydost om planområdet för stationen. Härifrån avgår en färja till Klippan, Norra
Älvstranden och Lilla Bommen samt en gratisfärja till Stenpiren.
Gång- och cykelväg finns utmed samtliga gator, varav cykelvägen utmed Lindholmsallén utgör en del av pendlingscykelnätet i Göteborg.
Med bil nås stationsområdet i huvudsak från Polstjärnegatan och Lindholmsallén.
Polstjärnegatan trafikeras av ca 3500 fordon/årsmedelvardagsdygn (åmvd) varav 6 %
utgörs av tung trafik och Lindholmsallén trafikeras av ca 4200 fordon/åmvd.
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Kartbild över utbudet i närområdet till framtida linbana. Planområdet för station och torn är utmärkt med gul
streckad linje.

Utbudet av kommersiell service intill stationens planområde består av flertalet restauranger och mindre livsmedelsbutiker, teater och museum. Ca 850 meter väster om
området ligger Eriksbergs köpcentrum med stort utbud av kommersiell service i form
av matvaruaffär, apotek och viss del sällanköpshandel.
Tillgängligheten anses god i och kring planområdet för stationen.

Teknik
Ledningar för VA, dagvatten, fjärrvärme, el och tele finns utbyggt inom området för
planerat stationsläge.
Inom planområdet finns en befintlig transformatorstation som behöver få ett nytt läge.
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Dagvatten och skyfall

En dagvattenutredning har tagits fram för området (Ramböll) samt kompletterats av
(Kretslopp och vatten). Området för stationsbyggnaden på Lindholmen avvattnas huvudsakligen till en dagvattenledning i Lindholmsallén. Längs Plejadgatan och Karlavagnsgatan går det en kombinerad ledning som också hjälper till att avvattna området.
Bostadsområdet väst och sydväst om stationsbyggnaden avvattnas via kombinerade
ledningar samt öppna diken till Plejadgatan. Lindholmen är ett flackt område. Cirkulationsplatsen, området omkring parkeringshuset och byggnaderna väst och sydväst
om den planerade stationsbyggnaden, är lågpunkter där det samlas dagvatten vid
mycket nederbörd. Marknivån där stationsbyggnaden ska ligga är idag strax över +
2,0 meter.
Markområden inom planområdet där torn B planeras avvattnas via en dagvattenledning och en kombinerad ledning till Göta älv och Ryaverket. Vid höga flöden bräddas
dagvattensystemen eller de kombinerade systemen till Göta älv. Göta älv anses vara
en mindre känslig recipient.

Skyfallskartering för Lindholmen för ett 100 års regn. (vattenigoteborg.se 2017-06-24)

Störningar
Buller

Vägtrafiken (bil- och busstrafik) utmed Lindholmsallén och övriga omkringliggande
gator är den dominerande bullerkällan i anslutning till stationen. Trots avståndet så
påverkar dock den stora mängden trafik på Lundbyleden och godståg på Hamnbanan
också trafikbullersituationen på Lindholmen.
Luftmiljö

Miljöförvaltningen har med hjälp av sin senaste luftmiljöberäkning från 2014 som
grund gjort beräkningar för samtliga stationer. För stationen Lindholmen bedöms det
inte finnas någon risk för att miljökvalitetsnormer för luft ska överskridas och någon
utredning anses inte krävas.
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Detaljplanens innebörd och genomförande
Detaljplanen för sträckan mellan Järntorget och Lindholmen gör det möjligt att uppföra en linbanestation, ett torn samt linans sträckning över älven där tidigare detaljplan inte finns.
Inom området för stationsbyggnaden ska både station, resenärsservice, spårvagnsslinga, nya trafiklösningar samt torgyta med möjlighet till angöring rymmas tillsammans med erforderligt antal cykelparkeringar. Där torn B ska stå vid kajområdet möjliggörs även ett gång- och cykelstråk och ett påseglingsskydd ut mot farleden.
De förutsättningar som krävs för att linbanan ska få önskvärd sträckning och funktion
är att befintligt parkeringshus på fastigheten Lindholmen 6:10 rivs samt att vattendom
erhålls för att uppföra torn och påseglingsskydd.
Ändring av detaljplaner medger ändring av befintliga underliggande planer så att linan, som gondolerna ska transporteras på, kan uppföras.

Bebyggelse – Torn och linbanestation (T1, C och E1)
Linbanan mellan Järntorget och Lindholmen ska ha en tydlig identitet som tillför en
ny dimension i sitt urbana sammanhang. För resenärer ska designen bidra till att linbanan upplevs attraktiv, trygg, säker, lättillgänglig, tillförlitlig, komfortabel och effektiv.
Torn

Aktuell sträcka planeras för en linje med en station och ett torn, torn B. Tornen utmed
linbanans sträckning kommer att bli landmärken och vara synliga på långt håll och
från flera platser. En arkitekttävling har genomförts och detaljplanen reglerar utifrån
detta att tornen ska utformas som fackverkskonstruktion med tävlingsförslaget som
förebild enligt illustration nedan.
Utdrag ur juryns motivering:
Linbanan kommer, främst genom sina torn och gondoler, att påverka Göteborgs stadsbild och skyline. Det har därför varit viktigt för juryn att bedöma hur förslagen förhåller sig till Göteborgs karaktär utifrån juryns och de tävlandes egen analys och slutsatser av stadens särprägel och identitet. Vid utformningen av tornen är det också viktigt
att man beaktar att tornen, utöver storskaligheten i stadsrummet kommer att vara
byggnadsverk som ska mötas på nära håll i människors ögonhöjd och de ska därför ha
en detaljering i material och formspråk som är anpassad till det nära stadsrummet. Juryn konstaterar att torn som grundläggs med flera ben – fler punkter - har bättre förutsättningar att mer flexibelt kunna anpassas till platsspecifika förutsättningar.
Sammanfattningsvis anser juryn att New Beacons är det förslag som i sin tornutformning tydligast refererar till hamnverksamheten i sin lek med kranarnas fackverk och
har också en flexibilitet som tilltalar juryn.
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Tornillustration samt vinnande bidraget i designtävlingen av UNStudio
& Kjellgren Kaminsky Architecture

Tornet på Lindholmskajen, torn B, planeras inom vattenområde (W2), där tornet möjliggörs med en egenskapsbestämmelse (torn) till en höjd av +130 meter över stadens
nollplan. Inom planområdet för linbanetornet får även gång- och cykelstråk, påseglingsskydd och kaj uppföras. Sommartid utgör Lindholmskajen en populär mötesplats
och ett lunchställe. Utformningen av marken/vattenområdet runt det planerade tornet
ska anpassas till den mänskliga skalan i möjligaste mån och förstärka värdet av området sommartid.

Till vänster: Planillustration av tornets föreslagna placering vid Lindholmskajen. Illustration: AL Studio
Till höger: Illustration av tornets fot och utbyggd kaj intill Lindholmens färjeläge. Illustration: ÅF
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Station

Stationsbyggnaden planläggs inom användningsområde Linbanestation (T1) där även
Centrumändamål (C) och transformatorstation (E1) tillåts. Stationsbyggnaden tillåts
ha en nockhöjd om +27,2 m vilket är motsvarande ca 8 bostadsvåningar. Runt byggnaden är marken reglerad som allmän plats TORG1 där angöringstrafik tillåts på de
gåendes villkor. Torget får underbyggas med anläggningar för linbanestation så som
teknikutrymmen och pålning mm.

Förslag på utformning kring station Lindholmen. Illustration: AL Studio

Stationen på Lindolmen är en mittstation utmed linbanans sträckning vilket påverkar
både funktion och form på byggnaden samt förväntade resenärsflöden. Då linbanan
ska vara fullt integrerad i kollektivtrafiken ska utformningen ske i samspel med Västtrafiks arkitekturmanual för att bidra till igenkänning och trygghet för resenärerna och
till en tydlig identitet utifrån kärnvärdena enkelt, mänskligt och pålitligt. Eventuell
evakuering av gondolerna sker manuellt till respektive station.
Detaljplanen reglerar stationens utformning med att dess utbredning så långt som
möjligt ska begränsas och fasaderna i huvudsak utföras i genomsiktligt glas för att
upprätthålla siktlinjerna mot riksintresset Lindholmen i gatunivå. Byggnadens gestalt
ska dessutom förstärka platsens värde och visa hänsyn till riksintresset Lindholmen.
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Vy över föreslagen station med huvudentré mot öster och stora uppglasade partier i marknivå för att upprätthålla
siktlinjerna mot Slottsberget. Illustration: UNStudio

I stationsbyggnaden finns det möjlighet att etablera verksamheter. 2900 m2 BTA centrumändamål tillåts inom byggrätten. I Västtrafiks resenärsservice ingår t ex kiosk,
café och toaletter, men byggnaden kan även rymma t.ex. en lunchrestaurang med uteservering i ett soligt sydvästläge. Stationen kommer även att innehålla soprum och
trapprum ner till källarplan samt upp till personalutrymmen på entresolplan. Under
stationens plattform i nordväst finns möjlighet för verksamheter så som cykelhotell
eller cykelverkstad.

Föreslagen station sett från söder. Detaljplanen möjliggör utbyggnad av verksamhetslokaler under plattformen i
nordväst. Illustration: UNStudio
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Fria utrymmen i station

Torgytor
Norr om stationsbyggnaden i anslutning till Lindholmsallén och i förlängningen av
Teknikgatan kommer stationens huvudentré att placeras. Här kommer flöden av fotgängare och cyklister blandas med kollektivtrafik (buss och spårvagn) och i viss mån
biltrafik. Här möjliggörs för ett hållplatsläge för både spårvagn och buss. Platsens
funktion skapar en naturlig torgyta som med rätt utformning kan innebära en ny mötesplats på Lindholmen och en naturlig del av den täta stadsdel som växer fram.

Möjlig utformning av torgområdet norr om station Lindholmen. Illustration: AL Studio

Detaljplanen möjliggör för en vändslinga för spårvagn runt om stationen, vilket innebär att torgytan i söder omringas av trafikytor. Här krävs stor omsorg om utformningen för att skapa en trygg och trafiksäker vistelsemiljö för både barn och vuxna.
Spårvagnsspåren ska i möjligaste mån placeras intill körbanorna för bil för att minimera trafikytorna runt stationen.
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Möjlig utformning av torgområdet söder om station Lindholmen. Illustration: AL Studio

Utanför planområdet, i angränsande omgivningar, finns höga kulturmiljövärden, som
bergsklipporna, den väletablerade grönskan och landshövdingshusen längs Verkmästaregatan. Dessa värden formar en naturmiljö som ramar in och stöttar den södra torgytan på stationsområdet. För att utnyttja befintliga värden behöver en bred trafiksäker
övergång skapas mellan torget och naturområdet där trafiken underordnar sig fotgängarflödet. Då har området potential att skapa ett sammanhållet grönt stadsrum som
aktivt understödjer Lindholmens stadsliv. Det nya gröna stadsrummet har ett gynnsamt lokalklimat med både södersol och skydd från västvindar. De nya vistelseytorna
har en mänsklig skala och kan under hela året innefatta en mängd olika aktiviteter och
upphållsformer. På torget kan det finnas sittmöjligheter i sol/skugga. Naturområdet i
väster bjuder in till längre uppehåll och utomhusaktiviteter. På bergsklippan i söder
finns en avskild utsiktsplats som bjuder på en vy över hela stationsområdet.

Sektion över föreslagen utformning av södra torget och kopplingen till intilliggande naturområde.
Illustration: Mareld Landskapsarkitekter

Linjedragning (T3)
Detaljplanen och Ändring av detaljplaner. Linan dras i en rät linje mellan stationen
på Järntorget och Lindholmen och Detaljplanen och Ändring av detaljplanen säkerställer tillsammans en korridor som är 22 meter bred. Rätten att anordna linbanetrafik
regleras med användningen T3. Höjden på linan regleras med t1 som varierar för att
anpassas till relevanta byggrätter som finns i anslutning till linan. Bestämmelsen innebär att befintliga byggrätter kan bibehållas.
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För att fastighetsrättsligt säkerställa linbanan kommer ett servitut att bildas (a1) som
reglerar rättigheten för linbanetrafik. Denna följer de föreslagna höjdangivelserna som
anges i t1-bestämmelsen och belastar underliggande fastigheter. Detaljplanerna reglerar därtill att servitut ska bildas för att säkerställa att brandfarlig verksamhet inte anläggs för nära linbaneanläggningen, a2. Denna bestämmelse innebär att utanför gondolernas fysiska utrymme och golv kan ny exploatering tillåtas så länge byggrätten
utreds med en riskanalys som visar att potentiell brand inte skadar linbanan. Inom a2området får inte byggnader, anläggningar och upplag ge upphov till högre strålningsintensitet vid brand än 8kW/m2 på linan.
De valda höjderna för linbanans korridor illustreras på den sektion som tillhör
plankartorna. Avståndet mellan linbanans tillåtna höjd och marknivån är som minst 6
meter. Linans dragning över älven tillåts till en höjd av minst +47,65 meter över stadens nollplan till en högsta höjd av +130 meter över stadens nollplan. Byggnader och
byggrätter längs med den planerade sträckningen av linbanan har utretts avseende
konsekvensen av brand. Den relativt låga höjden närmast stationen vid Lindholmen
medför att byggrätten för fastigheten 6:5 måste sänkas inom linbanekorridoren.
De antaganden som utredningen kommit fram till ligger som underlag för detaljplanens planbestämmelser.

Principsektion över linjedragningen mellan Järntorget och Lindholmen. Profilen finns på plankartorna.

Bevarande, rivning
Befintlig byggnad, som inrymmer Gothenburg Film Studios, anses ha ett stort bevarandevärde. Befintlig miljö på Slottsberget har ett högt kulturhistoriskt värde och ny
bebyggelse ska i möjligaste mån anpassas så att påverkan på den befintliga bebyggelsen minimeras.
Vid planens genomförande kommer parkeringshuset på fastigheten Lindholmen 6:10
att rivas.

Trafik och parkering
Gång- och cykeltrafik

En del i vision Älvstaden är att etablera sammanhängande gång- och cykelstråk längs
båda älvstränderna. Där har området runt linbanestationen och tornet stor betydelse.
Inom planområdet för torn medges gång- och cykelstråk med möjlig anslutning till ett
framtida stråk utmed älvkanten mot Frihamnen.
Befintliga gång- och cykelvägar som ansluter till planområdet för stationen kommer
att ledas vidare runtom och genom området över planerade torgytor.
Ett viktigt stråk som pekats ut som särskilt värdefullt för framtida gång- och cykelanslutningar är stråket utmed Plejadgatan förbi planområdet för stationsbyggnaden mot
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kajstråket i söder. Vid en framtida Lindholmsförbindelse för cykel blir stråket på ett
naturligt sätt en del i pendlingscykelnätet i Göteborg.
Möjlighet finns även för cyklister att ta med cykeln med linbanan. Stationerna ska
oavsett läge möjliggöra för koppling mot cykelvägnät. Linbanan utgör dock inte en
del av stadens övergripande pendelcykelnät.
Kollektivtrafik

Göteborgs stad planerar för en ny spårväg mellan Frihamnen och Lindholmen som en
del av Sverigeförhandlingsobjektet spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen. En vändslinga runt planerad linbanestation på Lindholmen bedöms behövas
initialt innan spårvägen kan fortsätta söderut på den så kallade Lindholmsförbindelsen, vidare mot Linnéplatsen. Även efter Lindholmsförbindelsens färdigställande kan
det finnas ett behov av en vändslinga i detta läge.

Illustration av föreslagen trafiklösning runt stationsområdet på Lindholmen. Illustration: AL Studio

Inom detaljplanen möjliggörs för flera hållplatslägen runtom linbanestationen. Norr
om huvudentrén till linbanestationen planeras en spårvagnshållplats med möjlighet
för busshållplatsen, Lindholmen Science Park, att flytta hit för smidiga byten mellan
de olika kollektivtrafikslagen.
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Gatusektion över norra torget och Lindholmsallén. Illustration: AL Studio

Biltrafik

Till följd av att stationen på Lindholmen placeras i befintlig cirkulation måste biltrafiken ledas om. I arbetet med detaljplanen har en trafikanalys tagits fram som översiktligt redovisar konsekvenserna av trafikförslaget med fokus på omfördelning av trafiken i området. Alternativa vägar används och viss trafik väljer vägar runt utredningsområdet. Totalt sett minskar trafiken runt linbanestationen något jämfört med dagens
situation.
Den föreslagna trafiklösningen för bil innebär att trafiken leds runt stationen och att
befintligt kollektivtrafikstråk utmed Lindholmsallén ligger kvar i sitt nuvarande läge.
I söder ansluter dubbelriktade vägar för att angöra befintliga områden intill.

Föreslagen trafiklösning med förväntade trafikmängder runt linbanestationen redovisat i årsmedelvardagsdygn.
ÅF 2017-11-16
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I den fortsatta utbyggnaden av stadsdelen Lindholmen är ambitionen att området ska
trafikförsörjas med bil från norr via Polstjärnegatan och Cronackersgatan i högre grad
än idag. Det innebär att Lindholmsalléns funktion som entré till området för bil får en
mindre betydelse. Syftet med förslagen är att skapa större sammanhängande ytor för
vistelse och andra funktioner än biltrafik samt möjlighet att utforma bra bytespunkter
och kopplingar för övriga trafikslag.
Trafikalstringen i området beror både på vilken verksamhet som etableras och på var
man lokaliserar de parkeringsanläggningar som eventuellt krävs när tillkommande bebyggelse tar ytor för markparkering i anspråk. Det faktum att befintligt parkeringshus
måste rivas till följd av att linbanestationen ska byggas påverkar trafikalstringen i området som helhet. En ännu större betydelse, speciellt för minskningen av trafiken runt
stationen, är möjligheten att tillskapa en länk mellan Polstjärnegatan och Karlavagnsgatan och stängningen av förbindelsen i nuvarande läge vid cirkulationsplatsen. Detta
är dock inte en förutsättning för genomförandet av aktuell detaljplan.

Förslag på framtida trafiklösning med förväntade trafikmängder runt linbanestationen redovisat i årsmedelvardagsdygn. ÅF 2017-11-16

Parkering / cykelparkering

Linbanan anses generellt inte generera något behov av parkeringsplatser för bil, men
ett visst behov föreligger för angöring och tillfällig uppställning. Utformningen av
trafikmiljön som skapas kring linbanestationerna innebär att uppställningsplatserna
bör förläggas i särskilt anordnad parkeringsficka. Denna bör vara minst ca 20 meter
lång för att erbjuda flexibel användning. En parkeringsficka är planerad utmed gatan
väster om stationsbyggnaden.
Ersättningsparkering för de boendeparkeringar som tas i anspråk till följd av detaljplanen har utretts av P-Bolaget i Göteborg. P-bolaget har idag 1650 p-platser på Lindholmen och därutöver planeras en utbyggnad av 250 p-platser vid Regnbågsgatan och
ytterligare ca 400 p-platser vid ”Golfbanetomten” norr om Polstjärnegatan intill
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Hamnbanan. Utöver tillkommande parkeringsplatser finns idag 794 lediga p-tillstånd
hos P-bolaget som finns att tillgå på Lindholmen. För besök tillåts i området i övrigt
parkering i en timma enligt lokal trafikföreskrift.
Lindholmens stationsfunktion beräknas ha ett behov av mellan 25-48 cykelparkeringsplatser per 100 påstigande resenärer. Utifrån beräkningar av tänkt resenärsflöde
har behovet av antalet cykelparkeringar för Lindholmen därmed antagits ligga mellan
463 - 775 st. Åtminstone 50 % av det totala antalet ska byggas väderskyddade. På
grund av osäker fördelning av antalet kort-, långtids- och nattparkerade cyklar så har
ett generellt antagande om ca 1,33 m2 per cykel antagits som riktvärde, vilket ger ett
ytbehov av mellan 616- 631 m2 vid stationen på Lindholmen.
Torgytan runt om stationsbyggnaden på Lindholmen kommer att erbjuda cykelparkering på flertalet ställen och i nära anslutning till planerade hållplatslägen för spårvagn
och buss. Här finns även möjlighet att etablera station för Styr och ställ. Inom stationsbyggnaden finns även möjlighet till utrymme för cykelgarage och servicefunktioner/cykelhotell.

Tillgänglighet och service
Tillgängligheten till kommunal- och kommersiell service ökar genom att linbanan ger
en bättre möjlighet att ta del av serviceutbudet på Wieselgrensplatsen, Lindholmen
och Järntorget. Dessutom möjliggör detaljplanen för 2900 m2 BTA centrumändamål
utöver den resenärsservice som behövs i stationsbyggnaden, så som exempelvis café
och mindre butiker.
Utöver de krav som ställs i Boverkets Byggregler (BBR) vid bygglovsansökan och i
stadens tekniska handbok om tillgänglighet så utformas stationerna med de krav som
Västtrafik och Västra Götalandsregionen ställer i sina riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet. För att ta sig till plattformen finns hissar, rulltrappor och trappor.
Torgytan närmast stationen ska höjas till +2,8 meter över stadens nollplan för att
skydda byggnadsdelar mot inträngande vatten. Marken närmast huvudentrén och
spårvagnshållplatsen i öster ska förses med trappsteg och norr och söder om dessa ska
höjdskillnaderna tas upp i form av ramper. Hela torgytan blir då tillgänglighetsanpassad.

Friytor
Naturmiljö

Planområdet tar delar av naturmarken i Detaljplan för Bostadsområde på Lindholmen
(F3742) i anspråk för att säkerställa möjligheten för spårvagn och biltrafik att köra
runt den planerade stationsbyggnaden. Naturmarken utgör en del av ett sammanhängande grönstråk från älven i söder upp till Ramberget i norr. Området består idag
främst av sly och några uppväxta träd, men här finns även en öppen grässlänt som
sluttar ner mot det föreslagna stationsområdet.
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Inom planområdet finns flertalet träd som behöver tas bort. Några lindar på båda sidor
längs Lindholmsallén i den norra delen av planområdet och uppväxta oxlar intill befintligt parkeringsdäck samt en rad med relativt nyplanterade askar utmed Plejadgatan
kan komma att påverkas.
Lindarna utmed Lindholmsallén är en geografiskt sammanhållen, planterad trädrad
som omfattas av biotopskydd. Ansökan om dispens från biotopskyddet ska enligt Miljöbalken sökas för de träd som måste tas bort för att ge plats för stationen, omgivande
torg och trafikytor. Fastighetskontoret som markägare ansvarar för ansökan.
Upphävande av strandskydd

Alla hav, sjöar och vattendrag skyddas i Sverige av strandskydd enligt Miljöbalken 7
kapitlet 13-18 §. Syftet med strandskyddslagstiftningen är dels att långsiktig skydda
allmänhetens tillgång till strandområdet och dels att bevara goda livsvillkor för djuroch växtliv på land och i vatten.
Strandskyddet innebär att byggnation eller förändringar inte får genomföras inom 100
meter från strandlinjen eller att andra anläggningar uppförs som strider mot strandskyddets syfte. För område där dispens från strandskyddet tidigare givits återinträder
strandskyddet automatiskt om en ny detaljplan uppförs eller om åtgärden som dispensen ligger till grund för inte har påbörjats inom två år eller inte avslutats inom fem år
från den dag beslutet om dispens vunnit laga kraft.
I Miljöbalkens 7 kapitel 18 c § finns sex särskilda skäl för att upphäva eller få dispens
från strandskyddet.
Linbanetornets placering utmed kajkanten, torn B, på Lindholmen innebär att ett upphävande av strandskyddet för del av fastigheten Lindholmen 735:484 är nödvändigt.
Skälen till upphävande av strandskyddet är
att marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften samt
att det behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området. Det angelägna allmänna intresset är linbanans funktion som tvärlänk i kollektivtrafiksystemet som på ett effektivt sätt överbryggar barriäreffekten av älven för fotgängare och cyklister. Linbanetornet måste placeras i rak
linje mellan stationerna på grund av tekniska funktionskrav, vilket innebär att en placering av tornet inom strandskyddat område på Lindholmen är oundvikligt. Linbanetornet anses inte heller motverka något av strandskyddets syften då marken fortsatt
kommer att vara allmänt tillgänglig.

Sociala aspekter och åtgärder
Nedan redovisas de sociala aspekter och åtgärder som påverkat planens utformning
utifrån genomförd inventering.
Utformning, gestaltning och ljussättning är viktiga aspekter för att stationen ska kännas öppen och välkomnande oavsett tid på dygnet. För att öka känslan av trygghet för
passagerare under färden så kommer stationen alltid att vara bemannad.
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Detaljplanen medger även centrumändamål inuti stationsbyggnaden för att möjliggöra
för verksamheter som tillför liv under stora delar av dygnet. Önskvärt vore här verksamheter som kan skapa en lokal mötesplats för stadsdelens barn- och ungdomar.
Spårvagnsslingan runtom stationen har planerats för att så långt möjligt följa gatunätet och frigöra så stora trafiksäkra torgytor som möjligt, framför allt i söder där lokalklimatet erbjuder möjlighet för goda vistelsekvaliteter under årets varmare månader.
Tidigare yta för allmän plats TORG i väster intill befintligt naturområde har ändrats
till allmän plats NATUR för att minimera inverkan på området.
Detaljplanen medger att busshållplatsen Lindholmen Science Park flyttas till ett läge
intill linbanan, vilket skulle innebära koppling till Västlänken nära Järntorget.
I Trafikkontorets och Västtrafiks dialogarbete med olika referensgrupper betonas vikten av att tornen kan tillföra andra kvaliteter till området utöver den tillgänglighet och
mobilitet som följer med linbanan. Foten av tornet kan t ex utformas för att bli en del
av livet på marken. Torn B, utmed Lindholmskajen, har stor potential att bli en sådan
plats. Området används idag frekvent sommartid, då kajen utgör en populär plats för
fika och lunch utomhus, samt som uppehållsplats för områdets alla studenter. Det är
viktigt att platsen utformas så att den kan nyttjas av dem som bor och besöker området. För att minimera påverkan på befintliga värden kommer kajen att byggas ut under och runtom tornfoten och nya sittmöjligheter skapas i soliga lägen intill vattnet.

Teknisk försörjning
Dagvatten och översvämningsrisk

Dagvatten ska i första hand tas om hand på kvartersmark. En dagvattenutredning har
tagits fram av (Ramböll). För att vidare utreda rening av dagvattnet samt bedömning
av skyfallsfrågor har en kompletterande dagvatten- och skyfallsutredning tagits fram
(Kretslopp och vatten). Utredningen redovisar möjliga lösningar som innebär att tillräcklig rening uppnås. Val av åtgärd sker dock vid detaljprojekteringen när markhöjder och marklutningar fastställs.
För detaljplanen vid Lindholmen föreslås att torgytorna vid linbanestationen avleds
till infiltrationsytor i form av till exempel trädgropar i skelettjord eller att makadambäddar placeras under genomsläppliga ytor. Utredningen föreslår att stationen förses
med grönt tak, alternativt avvattnas till infiltrationsytor.
För de gatuytor som byggs om i samband med att stationen anläggs föreslås ytlig avvattning till diken. Torn B bedöms ha försumbar inverkan på dagvatten- och skyfallsfrågor förutsatt att byggnadsmaterial som inte förorenar dagvattnet används.
Vid stora flöden, exempelvis ett 100-års regn, kan ledningsnätet inte ta hand om allt
dagvatten utan avrinning kommer ske på markytan. Stationsområdet vid Lindholmen
är placerad i en lågpunkt och vattennivån förväntas uppgå till mellan 0,1- 0,3 m. Då
området är flackt finns det ingen naturlig skyfallsväg bort från området och till recipienten. Lämpligast är att markytan höjdsätts så att vatten leds bort från entré och att en
översvämningsyta skapas där dagvatten kan samlas vi höga flöden. För att säkerställa
att stationsbyggnaden inte tar skada anges planbestämmelsen: Byggnadsdelar under
+2.8 m över nollplanet föreslås skyddas mot inträngande vatten, undantaget trappor
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och hissar. Marknivån vid stationens nordöstra sida sätts till minst +2.3 m för att säkerställa säker utrymningsväg vid plötsliga skyfall.
Förändring av höjdsättning inom planområdet bör också göras så att översvämningsrisken nedströms inte ökar. För att uppfylla detta måste 650 m3 utjämnas inom planområdet. Detta säkerställs med planbestämmelsen NATUR dagv. Fördröjningsyta för
tillfällig uppdämning av dagvatten i planområdets västra kant.
Känslig teknik bör placeras minst 1 m ovanför marknivå eller på annat sätt säkerställas från risker vid översvämning.
Vid ett framtida 100-årsregn är det ingen eller mycket liten påverkan på samtliga föreslagna tornplaceringar utmed hela linbanans sträckning. Vid höga vattennivåer i havet och älven kommer dock tornplaceringen vid Lindholmskajen påverkas. Eftersom
torn B är placerat på kajkanten/i vattnet så ska de ändå klara av att stå i vatten ur konstruktionssynpunkt. Det bör beaktas vid materialval och konstruktion att tornet kan
komma att bli stående i vatten upp till en nivå på +2,65 meter över havet.
Vatten och avlopp

Vid byggnation av stationen kommer kombinerade avloppsledningar, vattenledningar
och spillvattenledningar behöva flyttas.
Inför byggnation ska Kretslopp och vatten kontakta för information om de tekniska
förutsättningarna avseende VA-anslutningen.
Värme

I första hand bör förnyelsebara källor användas. Fjärrvärmeledning finns i anslutning
till planområdet.
El och tele

Befintlig transformatorstation inom planområdet ombesörjer el till Chalmersområdet
och behöver flyttas i samband med linbanan och spårvägens utbyggnad. Inom stationsbyggnaden medges transformatorstation med tillträde från torg.
Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg
Energi Nät AB i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i närheten av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten
vid elkablar följas.
Ledningar för el och tele finns inom området och kommer att behöva flyttas i samband med byggnation av planområdet.
Övriga ledningar

Inom området finns en naturgasledning som kommer att behöva flyttas.
Avfall

Yta för angöring m.m. finns i planområdets västra del. Avfall hanteras i anslutning till
angöringsytan alternativt med angöring över torgytan.
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Övriga åtgärder, störningar
Risk

För linbaneprojektet som helhet har en samlad riksinventering tagits fram med syftet
att identifiera och bedöma risker för Göteborgs stadslinbana (Kiwa inspecta). Utredning ska i första hand identifiera, bedöma och sammanställa riskkällor och åtgärder
kopplade till linbanans korridor och sträckning i stadsmiljön, d.v.s. faror kopplade till
omgivningens påverkan på linbanan och linbanans påverkan på omgivningen. En del
av riskerna hanteras av detaljplanen. De flesta risker hanteras under projekteringen
samt vid drift och underhåll. Arbetet avgränsas till risker avseende personsäkerhet
och hälsa. Riskutredningen har flera specialiserade bilagor på olika teman enligt nedan.

Struktur för riskutredning.

För risker kopplade till brand finns det två fördjupade utredningar. En om byggnader
och byggrätter längs med den planerade sträckningen av linbanan med avseende på
konsekvensen av brand och hur eventuellt brandförlopp kan komma att påverka linbanan (FSD). Den andra är en riskbedömning kring bland annat gator och järnväg
(WSP).
Riskinventeringen baseras nu på vald teknik. Planens illustrerade lindragning har, baserat på konservativa antaganden, angett en tornhöjd där inskränkning på byggrätter
minimeras. Då linans ”nedhäng” och säkerhetsavstånd kommer att bero på exakt levererat system, så kan tornen bli lägre utan att linbanan för den delen inskränker på existerande byggrätter. Illustrerad profil på plankartan visar en möjlig linbanedragning
samt den korridor som detaljplanerna medger och projekteringen behöver beakta.
Utgångspunkten är att linbanan ska anpassas för att klara nödvändiga säkerhetsavstånd till alla befintliga byggrätter. Det finns tre undantag vid byggrätter nära stationerna där linan är som lägst ovan mark. Inom Ändring av detaljplaner för sträckan
Järntorget-Lindholmen berörs fastigheten Lindholmen 6:5, Chalmers.
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Avtal kring brandreducerande åtgärder kommer skrivas med berörda fastighetsägare.
Exempel på åtgärder är automatisk vattensprinkleranläggning alternativt fasadsprinkler samt förstärkning av fasadkonstruktion så att denna fungerar strålningshämmande.
Åtgärderna kommer att finansieras av linbaneprojektet.
Riskutredningen från WSP identifierar vissa gator, Göta älv/Danmarksterminalen liksom Hamnbanan och Lundbyleden som riskkällor. Utredningen konstaterar att sannolikheterna för olyckor är mycket låg och att samhällsrisken för varje delsträcka är acceptabel. Värdering och utformning av ytterligare riskreducerande åtgärder till linbanans nuvarande utformning kommer att beaktas både i projektets planskede och under
projektering.
I detaljplanen regleras en säkerhetszon där servitut ska bildas avseende begränsad
brandrisk kring Linbanans anläggning (a2). Detta servitut begränsar, som nämnt ovan,
inte befintliga byggrätter men säkerställer att frågan om riskhantering gentemot linbanan hanteras vid framtida detaljplaneprocesser. Nya byggrätter kan tillskapas inom
säkerhetszonen men riskutredning kvävs för att klargöra eventuellt behov av brandskydd. Sektionen nedan visar den faktiska korridor som lina och gondolerna behöver,
oavsett dynamik och laster samt med den bredd som behövs för två gondoler att passera varandra i luften (rött). Dessutom illustreras det område som förses med servitut
a2 (grått).

Sektion av linbanans fysiska korridor samt avstånd där riskanalys krävs för framtida detaljplaner/ny exploatering.

Samtliga byggnader och byggrätter som berörs av servitutet för säkerhetsavstånd till
linbanan är belägna inom ett område där räddningstjänstens insatstid understiger 10
minuter. Räddningstjänstens insats bedöms kunna begränsa sannolikheten för att dimensionerande brand uppstår.
Efter samrådet har frågan om eventuell risk från gasledningar förtydligats liksom
eventuell risk vid brand i färja på kajplats 24-25 (WSP). Eftersom gasledningarna ligger ca 1-4 meter under jord är den nuvarande bedömningen att de läckage som kan
uppstå på de aktuella ledningarna inte är i den storleksordning som krävs för att gasen
ska utgöra en risk för linan. Sannolikheten för ett läckage bedöms vidare huvudsakligen vara aktuell i samband med att linbanan byggs och ska beaktas under projektering
och byggnation. Risken med gasledningar i närhet till linbanans dragning bedöms
därmed kunna accepteras.
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Risken med brand i färja på kajplats 24-25 bedöms kunna accepteras utifrån dagens
situation, men behöver på nytt beaktas givet att verksamheten vid platsen ändras. En
framtida förändring av Stenas verksamhet inom området kan således medföra att riskreducerande åtgärder behöver genomföras för att linbanan inte ska få en ökad riskexponering. En sådan förändring är enligt Stena inte aktuell. I detta skede bedöms servitutet a2 vara tillräcklig reglering för att frågan ska uppmärksammas vid behov.
Utöver brandrisken påtalas i riskinventeringen risken för påsegling och påkörning på
torn. Tornen kommer utformas med skydd mot påkörning av fordon.
En flyghindersanalys har tagits fram (LFV) som visar att föreslagna tornlägen inte påverkar flygsäkerheten för Landvetter- och Säve flygplatser.
Geotekniska åtgärder

Det geotekniska och bergtekniska utlåtandet (Fastighetskontoret) anger att både stationen och torn B kommer att behöva grundläggas till fast botten/berg antingen på
plansprängt berg eller med spetsburna pålar.
För bygglov/startbesked/marklov och verifiera befintliga mark/jordförhållandena för
att kunna optimera grundläggnings- och planeringsarbetet mm kommer det att krävas
en projektanpassad platsspecifik geoteknisk utredning med tillhörande fältundersökningar. Restriktioner avseende eventuella markbelastningar kommer därmed inte att
behöva införas i planen.
Riskanalys/Kontroll
Riskhanteringen bör som en naturlig del ingå både i projekteringsarbetet och i utförandeskedet. Hänsyn måste tas till bland annat befintliga byggnader, spårområde
(Hamnbanan), gator, broar och övriga befintliga markförlagda konstruktioner/anläggningar som kan komma att påverkas.
Följande risker har identifierats och måste beaktas både under byggskedet och för den
slutligen färdigställda anläggningen. Se utlåtande för närmare beskrivning.
•

Stabilitet

•

Sättningar

•

Hinder i mark

•

Pålning- och schaktningsarbeten

•

Markvibrationer

•

Planering och samordning i byggskedet

Efter samrådstiden har ett kompletterande PM Geoteknik (NCC) tagits fram avseende
stabilitet. Genomfört platsbesök med kontroll visar att erosionsskydd/tryckbank inom
hamnbassängen är intakt och har fullgod funktion för befintliga förhållanden. Det blivande tornet ute i hamnbassängen skall pålas och kommer inte att påverka stabiliteten
negativt utan kommer snarare lokalt att förbättra stabiliteten. Stabiliteten både inom
och närmast utanför planområdet kan därmed anses tillfredställande.
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Arkeologi

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar noterade. Skulle fornlämningar påträffas inom planområdet ska Länsstyrelsen kontaktas och tillstånd krävs för att avlägsna dem, Fornlämningslagen (1988:950) 2 kap.
Buller, vibrationer och stomljud

Buller från linbana
Linbana är jämfört med andra trafikslag en relativt tyst transportmetod då inget motorljud eller ljud från kontakt med spår eller vägbana uppstår längs sträckningen. Linbana i stadsmiljö är ett för Sverige nytt trafikslag som inte omnämns i naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller. Buller som genereras av linbanan ska därför enligt Boverkets bedömning hanteras som industri- och annat verksamhetsbuller och bedömas
enligt Naturvårdsverkets vägledning för industribuller.
En bullerutredning för hela linbanans sträckning har tagits fram (Sweco, 2017-11-20
rev. 2018-02-28). I utredningen har linbanans bullerpåverkan beräknats utifrån riktlinjerna för industribuller i enlighet med Boverkets bedömning. Beräkningarna visar på
att riktvärden för industribuller för ekvivalenta ljudnivåer överskrids vid sammanlagt
41 fastigheter längs hela sträckan. Vidare överskrids riktvärdet 55 dBA för maximala
ljudnivåer vid 4 fastigheter.
För alla fastigheter där riktvärdena överskrids har en sammanställning gjorts där värdena har jämförts med befintliga ljudnivåer från väg-, spår- och tågtrafik för respektive fastighet dag-, kvälls- och nattetid för att kunna jämföra med det buller som genereras av linbanan vid tider då trafikbullret är mindre omfattande. För samtliga fastigheter redovisas ekvivalent ljudnivå från linbanan, från väg-, spår och tågtrafik samt
ett kumulativt värde vid högsta våning, lägsta våning samt våning med de högsta värdena ekvivalent ljudnivå från linbanan. Jämförelsen visar på att linbanans bidrag i de
flesta fall är försumbart i relation till befintlig ljudmiljö.
Några avvikelser finns där linbanans bidrag till de kumulativa nivåerna inte bedöms
som försumbart. Dessa redovisas utförligt i bullerutredningen.
För att uppnå riktvärdena för industribuller har en utredning kring bullerdämpande åtgärder tagits fram (ÅF). Utredningen visar att det förekommer behov av dämpning för
omgivningsbuller om maximalt 7 dBA, som mest vid Torn E vid Inlandsgatan. Den
huvudsakliga bulleremissionen skapas när en gondol passerar ett hjulbatteri vid respektive torn samt vid infart och utfart i stationsbyggnaderna. Utredningen presenterar flera åtgärder som tillsammans kan dämpa omgivningsbullret med upp till 10 dBA
och därmed kan riktvärdena klaras för samtliga fastigheter. Exempel på bullerdämpande åtgärder är att minska vibrationerna som alstras mellan linor och rullhjul,
minska ljudutstrålningen med ex. absorbenter och/eller ljuddämpare, isolera/avskärma
ljudet eller ändra ljudets spridningsområde.
Det rekommenderas att i projekteringsfasen med leverantörer ha med ljud och vibrationskompetens för att påverka utformning av stationsbyggnader, rullbatterier i torn
samt fundament till stationer och torn.
Riktvärde för buller regleras med planbestämmelse på plankartan som anger maximala ekvivalenta nivåer i plangräns.
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Buller från spårväg
För att undersöka förutsättningarna för en eventuell spårväg utmed Lindholmsallén
mot Eriksberg i väster och Stigberget i söder samt en vändslinga runtom aktuell linbanestation på Lindholmen har en trafikbullerutredning upprättats (Norconsult). Syftet
med trafikbullerutredningen är att beräkna framtida ljudnivåer för befintliga bostäder
till följd av spårvägsutbyggnaden.
Lägenheter som vetter mot Lindholmsallén och Ceresgatan utsätts idag för bullernivåer överstigande 55 dBA. Planen innebär ingen försämring av ljudmiljön för boende
norr om Lindholmsallén eller söder om Ceresgatan.
Införandet av spårväg i kombination med att vägtrafiken minskar innebär att de ekvivalenta ljudnivåerna beräknas minska med 1-6 dBA för befintliga bostäder norr om
Lindholmsallén och söder om Ceresgatan. Om spårväg införs och vägtrafiken inte
minskar beräknas ekvivalenta ljudnivåerna öka med knappt 1 dBA.
Relevanta metoder för att reducera buller och vibrationer från spårvagnen/spårvägen
för aktuell sträcka är:
•

Optimera kurvradien

•

Placera gummiblock runt rälerna

•

Använda asfalt som ytskikt

•

Vid användandet av betong så rekommenderas en vibrationsdämpande matta

•

En frekventare slipning av spåren på de känsligaste platserna

Vibrationer och stomljud

Beräkningar av komfortvibrationer visar att samtliga närliggande bostäder/vårdlokaler
längs med planerad linbanesträckning klarar riktvärdena och understiger 0,4 mm/s
RMS. Riktvärdet regleras med planbestämmelse på plankartan.
Utredningen visar även på att alla bostäder/vårdlokaler längs med aktuell sträcka av
linbanan uppfyller rekommenderad stomljudsnivå.
Luft

Linbanan genererar inga utsläpp av avgaser då den drivs av elmotorer. I förlängningen kan linbanan medföra minskade utsläpp genom minskad biltrafik tack vare
bättre kollektivtrafik. Luftföroreningsnivåerna vid Lindholmen anses vara acceptabla,
varpå ingen utredning krävs.
Kompensationsåtgärd

Linbanestationen på Lindholmen kommer att påverka siktlinjerna mot kulturmiljön på
Slottsberget och torn B på kajen påverkar utblickarna mot Göta Älv och de välbesökta
vistelseytorna på kajkanten. Många träd utmed Lindholmsallén, Plejadgatan och intill
parkeringsdäcket behöver troligen tas bort.
Resan med linbanan kommer att ge nya utblickar mot Slottsberget och nya vistelseytor ska tillskapas på ytorna runt stationen. Träd och annan vegetation kommer att
planteras på torgytorna där så är möjligt. Övriga lämpliga kompensationsåtgärder sker
i samverkan mellan kommunens förvaltningar.
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Fastighetsindelning
Detaljplanen föreskriver bestämmelser om rättighetsområden som innebär att två servitut för linbana ska bildas. Det första servitutet är för det fysiska utrymmet som linor
och gondoler behöver, inklusive område för rörelse i sido- och höjdled. Det andra servitutet är för att skydda linbanans anläggning mot farlig påverkan vid brand från underliggande fastigheter. Syftet med bestämmelser om rättighetsområden är för det
första att få fysiskt utrymme för linbaneanläggningen och för det andra skydda linbaneanläggningen mot brand.
Fastighetsindelning, servitut med mera framgår av plankartan/tillägg till plankartor.

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

Kommunen genom Linbaneprojektet ansvarar för utbyggnad av stationsbyggnad
inom kvartersmark.
Anläggningar inom vattenområde

Kommunen genom Linbaneprojektet ansvarar för utbyggnad av torn B för linbana
inom vattenområde (W2) samt att erforderliga tillstånd inhämtas som t.ex. vattendom.
Drift och förvaltning

Kommunen genom trafikkontoret svarar för framtida drift och underhåll av allmän
platsmark.
Stationer för linbanan ska ägas av kommunen eller av kommunägt bolag.

Fastighetsrättsliga frågor
Kvartersmark för linbanestation och centrumändamål redovisas inom Lindholmen
6:10 samt de kommunägda fastigheterna Lindholmen 735:484 och 735:489.
Mark ingående i allmän plats mm, inlösen

Utöver kommunägda fastigheter berörs Lindholmen 6:9 och Lindholmen 6:10 av vattenområde (W2) och allmän platsmark.
Fastighetsbildning

Fastighet för linbanestation och centrumändamål ska bildas i enlighet med detaljplanen.
Tornet ligger huvudsakligen på stadens fastighet Lindholmen 735:484 (vattenområde.
Ett område av Lindholmen 6:9 berörs av tornet och ska överföras till stadens fastighet.
Allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till kommunal fastighet.
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Servitut

Byggnader och byggrätter längs med den planerade sträckningen av linbanan har utretts avseende konsekvensen av brand och hur eventuellt brandförlopp kan komma att
påverka linbanan. Servitut för linbanetrafik (a1) samt för skydd av linbanan mot påverkan från brand (a2) ska bildas i enlighet med detaljplanens bestämmelser.
Bestämmelser för rättighetsområden innebär att planen medger att det går att bilda
servitut för linbana och servitut som skydd mot brandpåverkan som kan skada linbanans anläggning. (PBL 4 kap 18 §)
Två servitut ska bildas. Servituten ska ha följande lydelse.
1. Servitut för linbanetrafik ska bildas ovan mark mellan angivna höjder. (Planbestämmelse a1).
Höjderna kan utläsas ur plankartan. Servitutet innebär att inom området får
inte något fysiskt hinder finnas. Servitutet säkerställer att gondoler och lina får
tillräckligt med utrymme.
Servituten för det fysiska utrymmet utmed hela linbanans sträckning påverkar
inga byggnader, förutom på Lindholmen 6:5 och 6:10. Särskilt avtal tecknas
med de fastighetsägare vars byggnader eller byggrätt påverkas av det fysiska
utrymmet.
2. Servitut ska bildas innebärande att inom området får inte byggnader, anläggningar och upplag medföra högre strålningsintensitet från brand än 8 kW/m²
på linbanelina. (Planbestämmelse a2).
Servitut till skydd mot brandpåverkan som kan skada linbanans anläggning
grundas i brandutredningen. Servitutet har ringa eller obetydlig påverkan på
fastigheter avsedda för bostad, kontor eller centrumändamål. Servitutet kan
mer påtagligt begränsa tillåten användning av industrifastigheter eller möjligheten till brandfarliga upplag. Viss brandfarlig verksamhet kan tillåtas om fastigheten utrustas med passiva brandbegränsande åtgärder.
Servituten är av väsentlig betydelse för linbanan. (FBL 7:1.)
Ett förarbete med "Detaljplan för utbyggnad av centrala Lindholmen” pågår. För att
inte behöva ta i anspråk delar av Chalmers exploaterbara mark söder om stationen exkluderas bestämmelsen a2 för brandskydd ur planen i detta område. Linbanans behov
av servitut säkerställs istället genom avtal om officialservitut som tecknats med Chalmers Fastigheter.
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Område med officialservitut inom Chalmers fastigheter på Lindholmen.

Ledningsrätt

Lindholmen 6:5, 6:9 och 6:10 berörs av ledningsrätt (1480K-2008F222) avseende
starkström till förmån för Göteborg Energi Nät AB. Lindholmen 6:10 berörs av ledningsrätt (1480K-2012F99) avseende betalstationssystem till förmån för Trafikverket.
Vid omläggning av ledningar till följd av detaljplanens genomförande ska eventuell
ledningsrätt omprövas att gälla ledningens nya läge.
De delar av befintliga allmänna ledningsområden som hamnar på kvartersmark till
följd av den nya detaljplanen ska säkerställas med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningsägare.
Markavvattning

Enligt länsstyrelsens digitaliserade arkiv finns inget markavvattningsföretag inom
planområdet. Dagvattenutredningen redovisar lämpliga åtgärder för dagvattenhantering.
Ansökan om lantmäteriförrättning

Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för bildande av linbanestation, överföring av allmän platsmark och vattenområde samt bildande av linbaneservitut.
Fastighetsrättslig prövning

Prövningar som erfordras enligt PBL 4 kap 18 §.
Servituten (a1 och a2) innebär att fastigheterna är varaktigt fortsatt lämpade för sina
ändamål enligt reglerna i 3 kap 1 § och 1 a § fastighetsbildningslagen (1970:988).
Servituten utgör en förutsättning för linbanan som bedöms vara av ett stort allmänt intresse. Fördelarna av servitutet överväger därmed de kostnader och olägenheter som
regleringen kan medföra för belastad fastighet. Båtnadsvillkoret i 5 kap 4 § första
stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) är därmed prövat och uppfyllt.
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Underliggande fastigheter påverkas i liten eller ringa grad (FBL 5 kap 5 §).
Servituten är av väsentlig betydelse för linbanan. FBL 7:1.
Fastighetsrättsliga konsekvenser

Detaljplanen innebär följande marköverföringar från enskilt ägda fastigheter.
Fastighet

Erhåller mark

Avstår mark

Markanvändning

Lindholmen 6:9

X

Vattenområde

Lindholmen 6:10

X

Linbanestation

Lindholmen 6:10

X

Allmän platsmark

Detaljplanen medför att hela Lindholmen 6:10 ianspråktas för linbanestation och allmän platsmark.
Område inom den kommunalt ägda Lindholmen 735:484 och 735:489 ianspråktas av
kvartersmark för linbanestation.
Allmän platsmark och vattenområde berör även de kommunalt ägda fastigheterna
Lindholmen 4:1, 14:3, 735:448, 735:484 och 735:489.
Servitut för linbanetrafik och för skydd av linbanan mot brandpåverkan ska belasta
enskilt ägda fastigheter enligt följande
Fastighet

Linbanetrafik (a1)

Brandpåverkan (a2)

Lindholmen 6:5

X

X

Lindholmen 6:9

X

Lindholmen 30:1

X

X

Lindholmen 30:2

X

Masthugget 712:30

X

X

Servituten innebär ingen inskränkning i användning av befintliga byggnader eller utnyttjande av befintliga byggrätter för fastigheterna Lindholmen 6:9, 30:1 och 30:2.
För vissa befintliga byggnader inom Lindholmen 6:5 krävs byggnadstekniska riskreducerande åtgärder samt att en befintlig byggrätt norr om Uppfinnaregatan minskas
till en högsta totalhöjd om +19,5 meter över stadens nollplan.
Servitutsområdena berör även de kommunalt ägda fastigheterna Lundbyvassen
735:155 och 735:162, Masthugget 712:44 samt Lindholmen 735:482 och 735:484.

Avtal
Befintliga avtal som berörs

Befintliga arrenden inom kommunalt ägd mark som påverkas av detaljplanen redovisas i tabell nedan
Avtal

Fastighet

Ändamål

Part

AN-2003-0001

Lindholmen 735:484

-

Älvstranden Utveckling AB
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AL-2005-0263

Lindholmen 14:3

Parkering

Göteborgs Stads Parkerings
AB

Avtal mellan kommun och övriga fastighetsägare

En avsiktsförklaring har tecknats mellan Älvstranden Utveckling AB och Chalmersfastigheter AB. Avtalet behandlar förutsättningarna för Chalmersfastigheters överlåtelse av markområde inom Lindholmen 6:10 för linbanestation. Överlåtelseavtal ska
tecknas med Älvstranden, kommunen eller kommunalt bolag.
Avtal ska tecknas mellan kommunen och Chalmersfastigheter beträffande byggnadstekniska riskreducerande åtgärder på vissa befintliga byggnader inom Lindholmen
6:5.
Avtal avses tecknas mellan kommunen och berörda fastighetsägare avseende överlåtelse av allmän platsmark och vattenområde.
Avtal avses tecknas mellan kommunen och ägare till de fastigheter som berörs av servitutsbildning för linbanan.
Avtal om officialservitut har tecknats för servitut som skydd för brandpåverkan inom
den del av fastigheten Lindholmen 6:5 som ligger utanför aktuella planområden för
ändring av detaljplaner för linbana, men som berörs av brandskyddets korridor.
Avtal mellan ledningsägare och kommun

Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av markupplåtelseavtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi, som reglerar Göteborg Energikoncernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad.
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommunen
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid omläggning av ledningar avses avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommunen för att säkerställa
åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ledningsrätt.
Befintlig transformatorstation inom planområdet behöver flyttas.

Dispenser och tillstånd
Linbanespecifika tillstånd

Linbanor faller under Plan- och bygglagen. Vad som krävs för att linbanan ska godkännas och driften startas regleras fr.o.m. 21 april 2018 i ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424/EU om linbaneanläggningar” som då blir lag. Dagens
föreskrift ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS 2016:11-H17)” som innehåller det nu gällande EU-direktivets skrivning, förändras då och kommer endast att innehålla användarkraven. Vilka
krav som ställs på en linbaneägare eller den som sköter driften av anläggningen är
inte beskrivet i detalj i något av de här studerade dokumenten.
De drifts- och säkerhetsföreskrifter som är nödvändiga för driften grundas i en säkerhetsanalys som ingår i en säkerhetsrapport. Det är lämpligt att genomföra den i samverkan mellan beställare, leverantör, framtida driftsorganisation och ackrediterat organ. Detta bör påbörjas redan tidigt i processen.
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Kommunen (byggnadsnämnden) ansvarar för tillsyn av linbanan. Hur tillsyn går till
är inte reglerat i något av de studerade dokumenten. Praxis är enligt uppgift endast
kontroll av att besiktningar har skett. Tillsyn som omfattar kontroller i form av revisioner av hur regelverket för drift och säkerhet följs, alltså inte kontroll av den tekniska
funktionen, sker endast om behovet särskilt påkallats.
Besiktning av anläggningen sker både före idrifttagandet och med regelbundna intervall därefter. Detta utförs av Ackrediterat organ.
Tillstånd för vattenverksamhet

Trafikkontoret ansvarar för att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för tornen.
Tillstånd för torn A och B behövs, men behovet utreds för samtliga stationer och torn
utmed linbanans sträckning. Preliminär tidplan:
Ansökan och MKB färdigställd och inskickad

3 kvartal 2019

Erhållet tillstånd beräknas

2-3 kvartal 2020

Övriga tillstånd
Övriga tillstånd som kan bli aktuella är tillstånd att passera farled, samt flygförbud
kring linbanan.

Tidplan
Samråd:

2 kvartalet 2018

Granskning:

1 kvartalet 2019

Tillstyrkande:

4 kvartalet 2019

Antagande:

1 kvartalet 2020

Om planen inte överklagas fastställs den fem veckor efter antagande.
Förväntad byggstart:

2020

Färdigställande:

2021

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 5 år från det datum då planen vunnit laga kraft.
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Överväganden och konsekvenser
Överväganden har gjorts mellan olika intressen för hela linbanans sträckning:
Planen utgör ett infrastrukturprojekt med syfte att skapa en ny kollektivtrafiklänk. Det
gör att planen har stor betydelse både för de lokala stadsdelarna och för en större del
av Göteborg stad då ett bättre underlag skapas för ett resande med kollektivtrafik.
Detta har avvägts mot lokala intressen, där en del av en skolgård tas i anspråk, att en
byggnad för industri och ett parkeringshus behöver rivas och att byggrätter längs med
sträckan får restriktioner för att inte möjliggöra brandfarlig verksamhet. Dessutom
kommer vissa boende att få tillfälliga störningar i form av skuggpåverkan från torn
och gondoler.

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att ingen linbana byggs. Vid ett nollalternativ fortsätter utvecklingen men bristen på tvärlänkar och kopplingar över älven kvarstår. Detta behöver då lösas på annat sätt om man vill uppnå målen i Vision Älvstaden och stadens
mål att föra över från bil till kollektivtrafik. Möjligheten att genomföra innebörden i
åtgärd 66 i Göteborgs stads miljöprogram, som innebär att förutsättningar för att
bygga en linbana ska utredas för att uppnå stadens miljö- och tillgänglighetsmål, kan
heller inte uppfyllas vid ett nollalternativ.
På Lindholmen innebär nollalternativet att det befintliga parkeringshuset kan bevaras
inom området.

Sociala konsekvenser och barnperspektiv
I miljökonsekvensbeskrivningen (Tyréns) har de sociala konsekvenserna bedömts utifrån kategorierna trygghet och integration. Linbanan innebär förändring av det kollektiva resandet och hur människor kommer uppleva att åka i gondolerna och vistats i
och runt stationerna. Det finns stora möjligheter att utforma stationerna för upplevd
trygghet. Avseende integration så anses linbanan få måttlig positiv effekt då den binder ihop flera stadsdelar, men att det är en begränsad del av staden och att den inte
förbättrar kollektivtrafiksystemet i staden som helhet.
Nedan redovisas planens sociala konsekvenser som utifrån genomförda konsekvensanalyser.
Sammanhållen stad

Linbanan kommer att bidra till att binda samman staden bättre än idag genom att
komplettera kollektivtrafiknätet med en direktkoppling mellan Järntorget, Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen. På en övergripande nivå bidrar linbanan till att överbrygga flera av de stora öst-västliga barriärer som bidrar till den fysiska segregationen mellan centrala Göteborg, Norra Älvstranden och centrala Hisingen. Linbanan bidrar till att minska både det fysiska och det mentala avståndet
mellan innerstaden och Hisingen och har potential att integrera områden med olika
socioekonomiska förutsättningar med såväl arbetsplatser, idrott som kulturutbud.
Linbanan innebär även att Rambergets status som ett centralt rekreationsområde ökar
ordentligt med möjligheterna att ta sig dit enkelt från fastlandssidan. Med linbanan
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blir det mycket lättare för övriga staden att nå hela idrottsanläggningen kring Lundbybadet- Rambergsvallen-Rambergsrinken. Det är positivt för barn och ungas vardagsliv och möjliggör utökade relationer mellan barn och unga från olika delar av staden.
Även Hisingsparken tillgängliggörs på ett bättre sätt med ett relativt nära stopp vid
Wieselgrensplatsen.
Ett nytt färdsätt tillsammans med en ny sträckning kommer att få människor att röra
sig på andra sätt och få nya relationer till varandra och till platser. Direktkopplingen
innebär också att det kommer gå snabbare att transportera sig från Lundby till centrum vilket innebär att Lundbyleden, Hamnbanan och Göta älv inte kommer att upplevas som lika stora barriärer jämfört med idag.
Ovanstående beskrivning av en centrumförskjutning är en naturlig del när en stad
växer och erbjuder människor på en lokal nivå både ett större serviceutbud och möjligheter att på ett hållbart sätt röra sig mellan stadens delar i sin vardag. Vidare bidrar
linbanan till att avlasta kollektivtrafikknutpunkten vid Brunnsparken samt ger människor goda möjligheter att resa regionalt från samtliga stationslägen, när stationsnedgången till Västlänken är på plats i den västra delen av tunneln mot Pustervik. Gångavståndet mellan linbana och pendeltåg blir lite drygt 300 meter.
Utmaningen för staden är att på alla nivåer arbeta med trygghetsaspekter i och kring
stationsområdena samt fortsatt arbeta med utveckling av närområdena till stationerna
i kommande detaljplaner och program.
Linbanestationen och tornet ger nya, bättre förutsättningar för Lindholmen. En redan
myllrande dagbefolkning kan komma att kompletteras med ett levande kvällsliv. Den
visuella kopplingen med Järntorget och Göteborgs innerstad förstärks och barriären
överbryggas.
Samspel, lek och lärande

Troligtvis kommer stationen i huvudsak att attrahera arbetspendlare eller boende som
behöver ta sig över Göta älv eller till Wieselgrensplatsen snabbt, men linbanan kan
också bli en populär turistattraktion som erbjuder en fin utsikt över staden, älven och
Ramberget från gondolerna. Höjden och utsikten som linbanan tillför är unik i staden
och kommer att kunna nyttjas av alla som åker i gondolerna.
Linbanan är ett helt nytt transportmedel i Göteborg och blir ett komplement till buss-,
båt-, och spårvagnstrafiken.
Lindholmens roll som knutpunkt kan stärkas då stationens placering här innebär en
bättre koppling till den service och de kulturella verksamheter som finns runtom stationen. Det också viktigt att få än mer service kring stationen. Detaljplanen visar stora
offentliga ytor runt om stationsbyggnaden samt resenärsservice och centrumändamål
inuti byggnaden. Önskvärt vore en central mötesplats för stadsdelens ungdomar, där
de känner sig välkomna även om de inte ska resa med linbanan.
Linbanestationen blir en storskalig byggnad. Den arkitektoniska utformningen av stationen och torgytorna blir viktig för att skapa en mänsklig skala vid mötesplatserna
och ett uttryck som visar hänsyn till riksintresset Lindholmen med bebyggelsen på
Slottsberget. Om stationen utformas som en öppen plats med inbjudande vistelseytor
och aktiviteter ökar möjligheten för att den ska fungera som den mötesplats som
många invånare efterfrågar.
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Söder om stationen skapas en yta som har potential till ett gott utomhusklimat då platsen är i söderläge och i stort är skyddad från förhärskande vindar. Området kan utformas så att det knyter an till befintlig naturmark vid Slottsbergets sluttning. Här finns
utrymme för så väl små barns lek, som häng vid uteserveringen och sittmöjligheter i
sol/skugga. Naturområdet i väster på andra sidan spårvagnsspåren kan formas för att
bjuda in till längre uppehåll och utomhusaktiviteter. Utformningen av spårvägsövergången blir här avgörande för hur tillgängligt och inbjudande naturområdet blir. Här
finns möjlighet att skapa gena stigar för de boende på Slottsberget mot stationen.
Vardagsliv

Linbanan och linbanestationen bedöms bidra till att stärka underlaget för offentlig och
kommersiell service vid de föreslagna stationslägena då platserna kan utvecklas till
starka knutpunkter i staden.
Planerad station på Lindholmen ligger i nära anslutning till en redan fungerande knutpunkt, men då området idag domineras av studenter och verksamma så är det mest på
dagtid som området är fullt befolkat. Området kommer på sikt att få ett betydligt
större innehåll av bostäder. Stationens innehåll tillsammans med omgivande torgytor
kan komma att locka människor till platsen även kvällstid. Området kommer även att
innehålla många cykelparkeringar för att underlätta byte mellan olika transportmedel.
Runtom stationen planeras även för en spårvagnsslinga med möjlighet till vidare
koppling norr och söderut. Möjligheten ges även för en flytt av befintligt hållplatsläge
utanför Lindholmen Science Park till linbanestationen, vilket skulle förstärka stationsområdets roll som knutpunkt både i staden och regionen.
Att koppla Lindholmen med Volvos huvudkontor och även med Järntorget skapar
större rörlighet för dem som bor, jobbar och studerar på Lindholmen. Linbanan innebär även en möjlighet att minska trycket på befintliga kollektivtrafiklinjer, särskilt till
och från Lindholmen och Wieselgrensplatsen.
Föreslagen torgyta i söder med koppling till intilliggande naturområde kan komma att
utgöra en viktig plats i vardagen för boende kring Lindholmen.
Identitet

Med en linbana som en del av kollektivtrafiken i Göteborg görs något innovativt som
förväntas väcka intresse både nationellt och internationellt. Linbanan i sin helhet kan
bidra till att skapa en bild av Göteborg som en stad som är nytänkande och innovativ
när det gäller att lösa trafikproblem och att överbrygga barriärer. Stationen, stationsområdet och tornen blir en del av denna identitet.
Stationen blir en mötesplats och en positiv del av identiteten för Lindholmen och staden i stort. Gestaltningen av de offentliga platserna blir viktiga i målet att göra stationsområdet till en välkomnande plats för alla människor.
Tornen tillför en identitet som ger ett stort avtryck i stadsbilden både på långt och
nära avstånd. Hur tornets fot samspelar med livet på marken blir viktigt för att skapa
en mänsklig skala i det storskaliga tornets närområde.
Stationer, torn och passerande gondoler kommer att påverka närmiljön för dem som
bor nära linbanan.
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Hälsa och säkerhet

Västtrafik arbetar med stadslinbanans trygghet på samma sätt som med övrig kollektivtrafik. Det kommer att finnas övervakningskameror och kommunikationsradio
till/från gondolerna. Västtrafik planerar för bemannade stationer. Då gondolerna går
så ofta som var 45:e sekund är det inget problem att vänta till nästa om man vill välja
sitt ressällskap, se PM Linbanans funktion och resandemiljö, (Trafikkontoret).
Linbanans gondoler kommer färdas på höjder mellan 50 och 100 meter över marken.
Utformningen av gatan runt hela stationsbyggnaden blir viktig för att skapa en trygg
och säker trafikmiljö och undvika barriäreffekter i anslutning till linbanestationens
torgyta.

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.
Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för Göteborg.
Tornens vertikala konstruktion bedöms påverka upplevelsen av kulturmiljön som har
en horisontell siluett från älvrummet och Södra Älvstranden. Lindholmstationens utbredning påverkar även upplevelsen av kulturmiljön på Slottsberget då den avskärmar
det låglänta området från siktlinjerna mot Slottsbergets kulturhistoriskt intressanta bebyggelse. Linbanan har även utretts avseende påverkan på Natura 2000-området Torsviken, som inte anses påverkas negativt av ett genomförande av detaljplanerna.
Andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs inte.
Sammanvägd bedömning – Miljökonsekvensbeskrivning

Kommunen har gjort en samlad behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken (MB) 6 kap. 11 § för alla de detaljplaner och ändringar av detaljplaner som
krävs längs med linbanans sträckning. Kommunen har bedömt att ett genomförande
av detaljplanerna för linbana längs sträckan Järntorget till Wieselgrensplatsen kan
komma att medföra betydande miljöpåverkan främst avseende kulturmiljön. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt beaktats. Planförslaget medger användning av planområdet för ändamål som anges i PBL 4 kap. 34
§, varför även kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 särskilt beaktats.
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram (Tyréns). Den tar upp frågor kring
markmiljö, buller, vibrationer och stomljud, luftmiljö, lokalklimat, risker, vattenmiljö,
påverkan på naturmiljö, stadsbild, kulturmiljö och trafik och mobilitet.
Den samlade bedömningen är att linbanans positiva konsekvenser för miljön överväger de negativa förutsatt att föreslagna åtgärder genomförs. De frågor som har bedömts som mest prioriterade i miljökonsekvensbeskrivningen är påverkan på kulturmiljön vid Lindholmen, riskfrågor samt bullernivåer.
Utbyggnaden av linbanan mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen bedöms inte påverka några höga naturvärden. Planförslagen bedöms ge obetydliga konsekvenser på
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miljöfaktorerna luft samt högt vattenstånd och skyfall. När det gäller dagvattenkvalitet bedöms exploateringen innebära en förbättring av föroreningshalter jämfört med
idag och eventuell förorenad mark bedöms som hanterbar.
Miljömål

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål för en hållbar samhällsutveckling. Göteborgs stad har tagit fram 12 lokala delmål. I behovsbedömningen har övervägts om genomförandet av linbanan leder till att måluppfyllelsen blir bättre eller
sämre jämfört med nuläget och med nollalternativet.
En utökad och förbättrad kollektivtrafik innebär att fler kan nyttja kollektivtrafiken
och att bilberoendet minskar, vilket är positivt.
Detaljplanerna för linbana bedöms bidra positivt till följande miljömål i Göteborg: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, ingen övergödning och god bebyggd miljö.
Möjligheten att uppnå delmålet god ljudnivå för miljömålet God bebyggd miljö bedöms vara oförändrat jämfört med nuläget och nollalternativet.
Följande miljömål bedöms inte få någon direkt förändring av en planläggning av linbana: levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust och skärgård samt ett rikt växt- och djurliv.
Miljömålen behandlas mer ingående i miljökonsekvensbeskrivningen (Tyréns).
Naturmiljö

Planens genomförande bedöms inte ta någon värdefull naturmiljö i anspråk. En del av
naturmarken intill Slottsberget tas i anspråk för att skapa utrymme för den trafik som
behövs runt stationen. Området utgörs idag av slänter med uppväxt sly intill befintliga
markparkeringsplatser. Torgytan som planeras söder om stationsbyggnaden kan kopplas samman med det intilliggande naturområdet för att öka tillgängligheten till området och öka vistelsekvaliteterna. Tack vare det goda lokalklimatet finns här stora möjligheter att skapa ett grönt vardagsrum för Lindholmen.
Fågelliv

Konsekvenserna av de tänkbara effekterna; kollision, habitatsförlust och barriäreffekter, för fåglar och fladdermöss bedöms vara små för de allra flesta fågelgrupper. För
övriga fågelgrupper bedöms konsekvenserna kunna vara måttligt negativa (Calluna
AB ).
Vid bedömning av påverkan på Torsviken och de utpekade arterna sångsvan,
salskrake, brushane, bergand, knipa och vigg så görs bedömningen att arterna i huvudsak flyger in till Torsviken via Göta älv eller över Hisingen från Nordre älv. Även
om kollision med t.ex. vajer kan förekomma så görs bedömningen att linbanan inte
kommer att ha negativ påverkan på arternas bevarandestatus vid Torsviken.
Stadsbild

Linbanan med sina stora stationer, höga torn och passerande gondoler kommer att synas på långt håll och förändra stadsbilden. Genom omsorgsfull gestaltning kan de

Göteborgs Stad, Planhandling

53 (64)

olika stationsbyggnaderna utformas utifrån respektive platsers förutsättningar och ge
ett positivt tillskott till stadsbilden.
Kulturmiljö

Linbanestationen bedöms få stora visuella konsekvenser på riksintresset Lindholmens
arbetarbebyggelse. Stationsbyggnaden påverkar siktlinjer på Karlavagnsgatan och
Lindholmsallén och den kommer att skymma den riksintressanta bebyggelsen på
Lindholmsberget. Byggnaden blir ett fondmotiv för gatorna och bildar en barriär
framför Lindholmsberget. Det medför också att förståelsen för områdets historiska
funktionsuppdelning och bebyggelseutveckling förändras.
Sammantaget bedöms stationsvolymen påverka läsbarheten och upplevelsen av riksintresset på ett betydande vis. Linbanestationen kommer även att ha visuell påverkan
inifrån bebyggelsen då den bildar en tydlig fond i de raka gatorna. Påverkan kommer
att bli avhängig hur utformningen av byggnaden blir.
Linbanans torn vid Lindholmskajen, torn B och det som är placerat utmed Polstjärnegatan, torn C, kommer att påverka upplevelsen av riksintresset sett söderifrån i riktning mot Slottsberget genom att det bryter av bergets karaktäristiska siluett och står i
stor kontrast till den småskaliga trähusbebyggelsen. Linjedragningen i luftrummet och
de höga tornen påverkar hur den väl sammanhållna kulturmiljön upplevs från omgivande stads- och älvrum.
Sett österifrån kommer linbanans sträckning och exponering över älven och torn B´s
läge vid kajkanten på Lindholmen, främst att ha påverkan på hamn- och älvrummet.
Där bedöms det nya inslaget kunna inlemmas i älvens storskaliga stadsmiljö tillsammans med andra höga byggnadsverk.
Tillkommande torn bedöms även påverka upplevelsen av Lindholmens Herrgård.
Herrgården återspeglar hur området på Lindholmen brukades före varvets utveckling.
Genom visuella samband mellan Herrgården och Lindholmens arbetarkvarter kan områdets historiska utveckling från jordbruk till varv- och industriverksamhet förstås. De
höga tornen kommer genom sin storskalighet och den relativt nära placeringen att
höja sig över den småskaliga miljön och bli en del av blickfånget mot Lindholmens
herrgård sett från söder och sydost. De negativa konsekvenserna för läsbarheten och
upplevelsen av såväl herrgården som egen miljö och sambandet till bostadsmiljön för
varvs-, hamn- och industriarbetarna bedöms bli måttliga.
För att mildra barriäreffekten av stationen på Lindholmen ska utformningen göras
transparant.
Tornen blir höga konstruktioner som sticker upp i anslutning till Lindholmen. De ligger utanför riksintresseavgränsningen men kommer att ha visuell påverkan på de kulturhistoriska miljöerna. Tornen som var med i det vinnande förslaget för designen av
linbanan hade en vriden fackverkskonstruktion på tre ben. Vridningen gör att formen
kommer att förändras utifrån olika siktlinjer i staden. En planbestämmelse har införts
på respektive plankarta utmed linbanans sträckning om att linbanetorn ska utformas
som fackverkskonstruktion med tävlingsförslaget som förebild.
Linbanan utgör även en möjlighet att uppleva kulturmiljön från en ny synvinkel vilket
ger en ökad förståelse för sambanden med staden och dess utveckling.
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Påverkan på luft

Linbanan förväntas inte påverka luftmiljön negativt och miljökvalitetsnormer (MKN)
för luft bedöms inte överskridas. Linbanan i sig drivs av elmotorer och genererar inte
några utsläpp av avgaser.
Påverkan på vatten

Planområdet är i huvudsak hårdgjort och ändras inte nämnvärt efter utbyggnad. Föroreningsberäkningar från dagvattenutredningen visar att flera ämnen överskrider riktvärden och det finns behov av mer omfattande rening än ”enklare rening” för att
uppnå MKN för vatten. Exempel på reningsmetoder finns i dagvattenutredningen
Planområdena berör ingen miljökvalitetsnorm för grundvattenförekomst.
Recipient för planområdet är ytvattenförekomsten Göta Älv till Säveåns inflöde till
mynningen vid Älvsborgsbron (SE40423-126995), som är klassad som kraftigt modifierat vatten och inte omfattas av miljökvalitetsnormer. Termen kvalitetskrav används
istället. Den övergripande ekologiska potentialen klassas som otillfredsställande.
Kvalitetskravet är god ekologisk potential 2027. Kemisk ytvattenstatus har klassificerats till ”uppnår ej god status”.
Linbanans stationsbyggnader utgör ingen verksamhet som riskerar att orsaka försämring av status eller att möjligheten att uppnå god kemisk status i Göta Älv äventyras.
Insynspåverkan

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett PM kring insyn och skuggor (SBK). Insyn
från gondolerna har bedömts som allvarligare än insyn från stationerna. I de fall då en
gondol är närmare än 40-50 meter så har en avvägning gjorts: en resenär i gondolen
bör inte kunna se en person som befinner sig längre än cirka 0,5 meter in i bostaden.
Minimeringen av insyn har framförallt gjorts genom att flytta och höja tornen.
För stationen vid Lindholmen har tre bostadshus studerats avseende insyn från gondol
respektive station. Som minst är avståndet mellan stationen och ett av bostadshusen
ca 25 meter. Eventuell insyn påverkas dock av en slänt med träd och buskage.
Insynspåverkan för samtliga lägenheter bedöms vara acceptabel enligt kriterierna
ovan.
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Illustration av avstånd till befintlig bostadsbebyggelse vid station Lindholmen samt principsektion som illustrerar
möjlig insyn i närliggande lägenheter. Vid station Lindholmen är insyn från gondol mindre än 0,5 meter in i befintliga lägenheter.

Sol- och skuggstudie

Stadsbyggnadskontoret har studerat vilken påverkan linbanan förväntas ha på omkringliggande byggnader, med fokus på bostäder, PM Insyn och Skuggor (SBK).
Skuggpåverkan har bedömts dels utifrån fasta konstruktioner (station, torn), och dels
utifrån gondoler (snabba skuggor). Påverkan från linbanans samlade skuggor har bedömts med hjälp av ett ”värsta fall scenario” där de mest utsatta bostadshuset har prövats. Antalet skuggtimmar per år har uppmätts och värdena justerats utifrån Landvettters mätdata som anger molnighet över året.
Den generella bedömningen är att linbanans skuggor inte innebär en olägenhet
För sträckan Järntorget - Lindholmen ligger närmaste bostadshus ca 100 respektive
270 meter från torn respektive station.
För de snabba skuggorna gäller att de närmaste bostadshusen utsätts för en skugga på
ca 0,5-1s var 20:e sekund från en gondol på en solklar vårdagjämning. Detta innebär
totalt 23 minuter under sommarhalvåret (april – oktober). Beräkningen är dock överskattad då den inte har utgått ifrån molniga dagar, vilket utgör ca 30% av tiden under
sommarhalvåret.
Skuggningen blir så liten att den inte bedöms innebära en olägenhet för de boende.
Effekterna är reversibla i den meningen att inga bestående effekter kvarstår efter att
linbanan demonterats.
En åtgärd som kan vidtas är att antireflexbehandla gondolernas glas så att de inte bidrar med reflexer i bostäder.
Lokalklimat vind

Stationen och tornet på Lindholmen ligger utsatt för väder och vind.
Tornen bedöms inte påverka vindförhållandena. Tornen föreslås att byggas som fackverk vilket gör att vinden kan passera genom tornen.
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Ekonomiska konsekvenser av detaljplan
Göteborgs Stads utgifter

Utöver vad som nedan anges för enskilda förvaltningar och bolag kommer Göteborgs
Stad att få kostnader för utbyggnad och drift av anläggningar inom planområdet som
ännu inte har beslutats fullt ut. Detta avser marklösen samt investerings- och driftskostnader för linbaneanläggningens infrastruktur, stationer och torn och eventuella
kompensationsåtgärder. Dessa kommer att falla antingen på trafiknämnden eller på ett
av stadens bolag.
Kommunens investeringsekonomi

Trafiknämnden får utgifter för anläggandet av allmän platsmark samt erforderlig ledningsflytt.
Kretslopp- och vattennämnden får utgifter för utbyggnad av och framtida drift av allmänna VA-anläggningar samt inkomster i form av anläggningsavgifter.
Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Trafiknämnden får kostnader för driften av anläggningen i form av ränta och avskrivningar samt skötsel och underhåll av allmän platsmark.
Trafiknämnden får kostnader för drift, underhåll och skötsel av linbaneanläggningen.
Delar av anläggningarna kommer att bekostas av kollektivtrafikhuvudmannen enligt
gängse hantering av kostnader för kollektivtrafik. Nämnden får också kostnader i
form av räntor och avskrivningar.
Ekonomiska konsekvenser för exploatören

Trafiknämnden är att betrakta som exploatör. Dennes utgifter redovisas under Göteborgs Stads utgifter ovan.
Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare

Ägarna av Lindholmen 6:9 och Lindholmen 6:10 har rätt till ersättning för inlösen av
allmän platsmark och vattenområde.
Ägarna av Lindholmen 6:5, 6:9, 30:1 och 30:2 samt Masthugget 712:30 har rätt till
ersättning för upplåtelse av servitut för linbanetrafik och/eller för skydd av linbanan
mot brandpåverkan.
Ersättningar bör i möjligaste mån regleras genom avtal mellan kommunen och berörda fastighetsägare. Om avtal inte kan tecknas avgörs ersättningsfrågorna vid lantmäteriförrättning.
Byggnadstekniska riskreducerande åtgärder för vissa byggnader inom Lindholmen
6:5 bekostas av kommunen genom linbaneprojektet.
Chalmersfastigheter AB får ersättning för överlåtelse av kvartersmark från Lindholmen 6:10 för linbanestation. Avtal om överlåtelse ska tecknas med Älvstranden, kommunen eller kommunalt bolag.
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Överensstämmelse med översiktsplanen
Detaljplan och Ändring av detaljplaner överensstämmer med översiktsplanen.
För Stadsbyggnadskontoret

Gunnel Jonsson
Planchef

Inger Bergström
Projektledare

Susanne Lager
Biträdande projektledare

Ida Brogren
Planarkitekt, AL Studio A

För Fastighetskontoret

Annica Wingfors
Distriktschef
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Bilaga 1, Reglering i gällande detaljplaner
De detaljplaner och stadsplaner som påverkas av förslag till ny detaljplan/ ändring av
detaljplaner listas nedan. Syfte och reglering sammanfattas inom berört område sorterat
efter laga kraftdatum. Planerna betecknas 1480-II-xxxx. I text och karta bara angivna
med sina fyra sista siffror.
Genomförandetiden för samtliga direkt påverkade detaljplaner/stadsplaner har löpt ut.
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Stadsplan/
Detaljplan
(laga kraft, genomförandetid)

DP/
ÄDP

Berörda fastigheter

Reglering inom planområde

Tomtind./r
ättigh.

DP/Ä
DP

Lindholmen 735:488

Vattenområde.
Ingen byggrätt berörs.

Finns ej

Planens syfte
SP: 1480K-II-2441
(fastställd: 1943)

Planen saknar ett formulerat syfte men innebär i sin helhet reglering av industriverksamheter för
bl.a. Götaverken. Dessa delar av planen har idag ersatts av nyare planer och de regleringar som kvarstår omfattar enbart användningen vattenområde för hamnbassängen väster om Lindholmspiren.

SP: 1480K-II-2471
(fastställd 1946)

DP/Ä
DP

Lindholmen 6:9

Användning: IndustriänFinns ej
damål och järnvägstrafikändamål.
Planen var ett förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av stadsdelen Lindholmen
som berörde ett område som till större delen var avsatt för verksamheter inom varv.
SP: 1480K-II-2638
DP
Lindholmen 735:491 Användning: industriänEj berörda
(fastställd: 1946)
damål och järnvägstrafik- av ny plan
ändamål.
Planen var ett förslag till ändring av stadsplanen för del av stadsdelen Lindholmen var att möjliggöra
för järnvägsspår till och inom kv. Propellern.
SP: 1480K-II-3544
DP/Ä Lindholmen 6:9
Användning: BiluppställFinns ej
(fastställd 1980)
DP
ning och industriellt ändamål.
Förslaget upptar en förlängning av Ceresgatan från Karlavagnsgatan till planerade entréer för Lindholmshamnens område och projekt Lindholmen. Syftet med ändring av stadsplanen för stadsdelen
Lindholmen var att boende på Hisingen skulle ges möjlighet att parkera bilden vid färjeläget och ta
färjan över älven. Stora delar av planen har ersatts av nyare planer.
DP: 1480K-II-3742
(lk: 1990, 10 år)

DP

Lindholmen 14:3
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Allmän plats:
Park, Gata, Natur
Kvartersmark:
Bostäder, Parkering. En
del byggnader skyddade
med q-märkning. Höjdregleringarna i gällande
plan inom nya planområdet med en högsta byggnadshöjd över nollplan på
+13,8 m. Precis intill nya
planområdet finns byggrätter med höjdregleringar upp till +34,0 m.

Ej berörda
av ny plan
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Planförslaget syftar till att bevara den äldre bebyggelsen på Lindholmen och att möjliggöra en komplettering med nya bostadshus.

DP: 1480K-II-3950
(lk: 1991, 10 år)

DP

Lindholmen 6:10

Allmän plats:
Lokalgata
Kvartersmark:
Tekniska anläggningar eller Utbildning, kontor och
ej miljöstörande industri
och verksamhet. Högsta
angiven totalhöjd i meter
på 8 resp. 11 m, eller
högsta byggnadshöjd om
16 m. Området inom nya
planområdesgränsen innehåller egenskapsbestämmelser om parkering
(p-hus) och plantering.

Lr – gällande
starkströmsledning,
jordkabel,
transformatorstation
etc till förmån för Göteborg
Energi Nät
AB, belastar
fast. Lindholmen 6:5, 6:9
och 6:10.

Servitut för
40 p-platser
i p-hus till
förmån för
fast. Lindholmen 6:5
(Chalmersfastigheter),
belastar fast.
Lindholmen
6:10.
Syftet är att inom Lindholmens kunskapscentrums område uppföra ny ingenjörs- och sjöbefälskola
för Chalmers Tekniska Högskola.

DP: 1480K-II-4319
(lk: 1998)

DP

Lindholmen
735:489, Lindholmen 6:9

Användning av allmän
Ej berörda
plats: Lokalgata
av ny plan
Ingen av gällande detaljplans kvartersmark berörs av det nya planområdet.
Detaljplanen syftar till att skapa en företagspark i Lindholmen som möjliggör för småindustri, laboratorier, kontor och handel i parkeringsdäck.
DP: 1480K-II-4554
DP
Lindholmen 4:1,
Allmän plats:
Finns ej
(lk: 2001, 10 år)
735:489, 735:484
Lokalgata innehållandes
gc-väg, planteringar, allé
och kollektivtrafik.
Ingen av gällande detalj-
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plans kvartersmark berörs av det nya planområdet.

I programmet för Lindholmshamnen – Lundbystrand, godkänt av kommunfullmäktige i mars 200,
framhölls som en viktig målsättning att skapa en tydlig struktur i området. Därför utformades entrégatan från det planerade Lindholmsmotet som en allé: en 80 meter bred trädplanterad gata för biloch kollektivtrafik, gående och cyklister.
I samband med att man nu börjar bygga på Lindholmspiren och Lundbystrandskajen är det angeläget
att Lindholmsallén kommer till utförande, så att den står färdig när den nya bebyggelsen tas i bruk.
DP: 1480K-II-4555
(lk: 2001)

GA berörs av
ny plan, där
kommunen
deltar i drift
för att säkerställa allmänhetens
tillträde.
Planen syftar till att flytta en i gällande plan visad byggrätt norr om Lindholmsskolan så att den så kallade Kälkebacken även i framtiden blir allmän tillgänglig som friområde.
DP: 1480K-II-4691
DP/Ä Lindholmen 30:1,
Allmän plats:
Ej berörda
(lk: 2004, 10 år)
DP
Lindholmen 30:2,
Lokalgata, Torg, Kaj
av ny plan
(de fast. inom dp
Vattenområde:
som påverkas)
Öppet vattenområde, färjeläge och småbryggor
Kvartersmark:
Kontor med handel i bottenvåning samt parkering. Högsta tillåtna byggnadshöjd i meter över
nollplanet ligger på +37,2
(VI) resp. +33,7 (V)
Planen syftar till att överföra kvartersmark på Lindholmspiren till allmän plats utmed kajerna. Detaljplanen innebär dessutom en anpassning till genomförd fastighetsbildning och lämnade bygglov. Detaljplanen överensstämmer med tidigare detaljplan för Lindholmspiren.
DP: 1480K-II-4720
DP/Ä Lindholmen 6:5
Allmän plats:
Lr – gällande
(lk: 2003, 10 år)
DP
Torg, Kaj, GC-väg
fjärrvärmeVattenområde:
ledning till
Öppet vattenområde,
förmån för
småbryggor
Göteborg
Kvartersmark:
Energi AB,
Utbildning och kontor och belastar fast.
teknisk anläggning med
Lindholmen
högsta byggnadshöjd på
6:5 och 6:9.
6, 16 resp. 19 meter i
södra delen av planområ- Servitut –
det. I norra delen av plan- gällande
området tillåts en högsta köldmediebyggnadshöjd över nollledning till
planet på +36,5 meter
förmån för
resp. högsta nockhöjd
Göteborgs Stad, Planhandling

DP

Lindholmen 14:3,
(den fast. inom dp
som påverkas)

Användning av kvartersmark: Parkering, där
högsta byggnadshöjd är
13,8 m över nollplanet.
Ingen av gällande detaljplanens allmän plats berörs av nya planområdet.
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över nollplanet på +48,5
fast. Lindholmeter. I övrigt finns enmen 6:9, bebart egenskapsbestämlastar fast.
melser som reglerar este- Lindholmen
tisk utformning av bygg6:5
nader samt en taklutning
på mellan 5-10 procent.
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att förlägga en byggnad för IT-universitet i fonden av
Lindholmsallén. Chalmers Lindholmen ges samtidigt möjlighet att i framtiden komplettera sina lokaler med en byggnad vis kajen. IT-universitetet ingår i program för Lindholmshamnen – Lundbystrand,
godkänt av kommunfullmäktige år 2000.

DP: 1480K-II-4784
(lk: 2006, genomförande
tid 10 år från det datum
planen vinner laga kraft.)

DP

Lindholmen 735:448
(den fast. inom dp
som påverkas)

Användning av allmän
Ej berörda
plats: Huvudgata, lokalav ny plan
gata, kollektivtrafik, gångoch cykelväg samt gångväg.
Ingen av gällande detaljplans kvartersmark berörs av det nya planområdet.
Detaljplanen syftar till att Herrgårdsparken utformas till ett nytt skolområde inom Lindholmen för
barn från 1 - 16 år. Skolområdet omfattar fyra nya byggnader samt ett idrottshus. Befintlig herrgårdsbyggnad och före detta kommunalhuset bevaras.
DP: 1480K-II-4899
ÄDP
Lindholmen 6:5
Kvartersmark:
Lr – gällande
(lk: 2006, genomförandeUtbildning/kontor med
fjärrvärmetid angiven till att utgå
en högsta tillåtna nockledning till
2013-07-15)
höjd på + 29,0 meter.
förmån för
Göteborg
Energi AB,
belastar fast.
Lindholmen
6:5 och 6:9.
Servitut –
gällande
köldmedieledning till
förmån för
fast. Lindholmen 6:9, belastar fast.
Lindholmen
6:5
Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga samman kvarteren Svea och Patricia för att tillskapa
lokaler för café, studieplatser, bokhandel etc.
DP: 1480K-II-4921
DP
Lindholmen 2:8
Användning av allmän
Ej berörda
(lk: 2009, genomförandeplats: Huvudgata och
av ny plan
tid 5 år från det att plalokalgata.
nen vunnit laga kraft.)
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Ingen av gällande detaljplans kvartersmark berörs av det nya planområdet.
Syftet med detaljplanen är att vid södra delen av Lindholmsallén ge möjlighet att uppföra ett kvarter
innehållande ca 220 bostadslägenheter. Bostäderna kan bidra till att vitalisera alléstråket.
Allmän plats:
DP: 1480K-II-5008
ÄDP
Lindholmen 6:5
Ej berörda
Torg
(lk: 2009, genomförandeav ny plan
Kvartersmark:
tid angiven till att utgå
Kontor, konferens och ut5 år räknat från det dabildning med högsta
tum då planen vunnit
byggnadshöjd på 35 m
laga kraft)
över nollplanet. I övrigt
finns enbart egenskapsbestämmelser som reglerar
estetisk utformning av
byggnader och byggnadsteknik.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en rund byggnad på Lindholmsplatsen. Marken runt den
tänkta byggnaden behålls som allmän plats.
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