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1 Begäran avser: Planbesked 

1.1 Ärendet 
Inkom:  2019-10-14 

Kompletta handlingar:  20-04-29 

SDN:  Lundby 

Fastighet:  Lundbyvassen 4:7 

Sökande:  Fastighetsägare (Atrium Ljungberg Citadellet AB)  

 

2 Läge 
Området ligger i stadsdelen Lundbyvassen mellan Planetgatan och 
Regnbågsgatan. På platsen som föreslås bebyggas finns idag en 
kontorsbyggnad, gatumark och tomtmark. 

3 Sammanfattning av ansökan 
Området ligger i stadsdelen Lundbyvassen mellan Planetgatan och 
Regnbågsgatan. Begäran innebär att en befintlig kontorsbyggnad på 7 våningar 
rivs. På platsen föreslås en 22 våningar hög kontorsbyggnad på ca 35 000 kvm 
våningar. De nedre våningarna på byggnaden föreslås även innehålla publika 
delar.  

4 Ställningstaganden 

4.1 Förslag till beslut  
Planbesked  Negativt 

4.1.1 Beslutsgrund 
Den aktuella platsen ligger lågt och för att skydda mot översvämning från 
högsta högvatten måste man antingen anordna ett högstråk(+2.1m) fram till 
byggnaden eller uppföra ett älvkantsskydd.  

Det aktuella förslaget har inte redovisat hur man kan anordna ett högstråk fram 
till byggnaden. Ett arbete med älvkantsskydd har påbörjats.  Ett älvkantsskydd 
är dock planerat att finnas på plats först 2040. 
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Det aktuella förslaget är högt och har ett stort fotavtryck samtidigt som den 
ligger nära äldre befintlig bebyggelse. Begäran bedöms i sin skala och placering 
inte vara anpassad till stadsmiljön eller kulturmiljön, den bedöms också mörk 
samt skuggar närliggande byggnader så pass att det kan innebära en olägenhet. 

Att utveckla Lindholmen och Lundbyvassen ligger i linje med stadens 
strategier. Kontoret bedömer dock att i dagsläget är den aktuella platsen, utifrån 
ett högsta högvatten perspektiv, inte är möjlig att utveckla. Kontorets bedömer 
också att en utveckling på den aktuella platsen bättre behöver anpassas till 
platsens förutsättningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volymskisser som bifogades planansökan 

Kartor över området för planansökan. Till vänster befintlig miljö, till höger föreslagen exploatering, den streckade 
svarta linjen redovisar den föreslagna bebyggelsen.  
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5 Bedömning av begäran 

5.1 Styrande dokument och tidigare beslut  
Kommunens översiktsplan anger bebyggelseområde med grön- och 
rekreationsytor, där en blandning av bostäder och icke störande verksamheter är 
önskvärd.  

Kommunens bevarandeprogram konstaterar att Götaverken är det sista området 
med en tät och relativt välbevarad industrimiljö. Programmet är knutet till 
översiktsplanen som anger att utveckling inom centrala förnyelseområden skall 
ta hänsyn till kulturmiljövärden, t.ex. industrihistoriska.  

Området ligger inom programområde för Lindholmen. Programarbetet pågår 
och beräknas vara antas 2021. 

Gällande detaljplan Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för 
delara av stadsdelarna Lindholmen och Lundbyvassen i Göteborg akt 2-4412 
anger industriändamål. Genomförandetiden har gått ut.  

Ett eventuellt planarbete bedöms vara stort.   

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2017-12-19 att starta program för Lindholmen  

5.2 Stadsmiljö  

5.2.1 Identitet, kulturmiljö  
Norra Älvstranden på Hisingen har sedan 1800-talets första hälft till modern tid 
präglats av varvsindustrin. Det fysiska arvet från varven utgör en viktig del av 
stadens identitet och historia. Flera varvsmiljöer har genomgått stora 
förändringar genom rivning eller komplettering med nya verksamheter som 
skolor, kontor och bostäder. Götaverkenområdet utgör än idag en enhetlig miljö 
och uppvisar på flera rumsliga nivåer sitt förflutna som ett aktivt varvsområde.   

Ur ett samhälls- och socialhistoriskt perspektiv är de stora industriområdena 
värdefulla historieberättare om hur människor levde och arbetade förr och hur 
det har förändrats med tiden. Bebyggelsens olika tidsskikt visar inte enbart 
industriarkitekturens och teknikens utveckling, utan även synen på de 
yrkesverksammas arbetsmiljö. Att bevara och utveckla områdenas speciella 
karaktär är avgörande för uppskattningen av Göteborg, och i synnerhet för 
1900-talets industrihistoria, på vilken staden växte sig stark.  

För att uppnå detta krävs en särskild medvetenhet om vilka till byggnaderna 
understödjande spår och motiv i miljön som särskilt bör värnas i syfte att 
bibehålla en fyllig berättelse och intresseväckande miljö. Vidare krävs visad 
strukturell hänsyn, en kompentent hantering av skala och en formmedvetenhet i 
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syfte att inte utarma eller på ett negativt sätt utmana den fysiska miljön och 
historiska berättelsen av vilken den upplevda identiteten till stora delar är 
beroende av.  

Kommunens bevarandeprogram konstaterar Götaverken vara det sista området 
med en tät och relativt välbevarad industrimiljö med flera miljöskapande och 
strukturerande komponenter som än idag kan ge en övertygande föreställning 
om den tidigare varvsverksamheten längs Norra Älvstranden. Miljön omfattar 
olika verkstadsbyggnader och anläggningar från åren 1908–70 samt, kontor och 
f d ungkarlshotellet för anställda. Tillsammans utgör bebyggelsen och 
anläggningarna ett väsentligt inslag i miljön längs Norra Älvstranden och 
området är också ett mycket viktigt blickfång från kajerna i stadskärnan. 
Områdets låglänta placering gör området exponerat med ett influensområde som 
sträcker sig mycket långt ut i älvrummet. 

 

På den aktuella fastigheten, mellan Gothiahuset och Citadellet, står byggnaden 
som i folkmun kallas Tornen. Uppförda på 1970 – talet som två sobert 
framförda punkthus med regelbundna och symmetriska ljust putsade fasader, 
förbundna med ett insjunket lättare mittparti till stora delar utför i glas. Tornen 
inrymmer idag kontor och hotell. Alla tre byggnader har genomgått smärre 
justeringar över tid. Byggnaderna länkas samman till ett distrikt genom 
funktion, utformning, placering, volymer och arkitektur med klassicistiska 
element. Resultatet visar på en hänsynstagande utveckling som under när 100 år 
präglats av måttfullhet. 

Gothiahusets orientering och placering frammanade en striktare struktur i denna 
del där efterföljande maskin förråd idag kallat Citadellet och senare 
kontorsbyggnader skulle komma att inordna sig.  
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Gothiahuset uppfördes år 1918 som bostadshus för de som arbetade på 
Götaverken. Tanken med bostadsbyggnaden var att locka ung arbetskraft från 
den överhettade arbetsmarknaden på 1920-talet. Gothiahuset gjordes därför 
praktfullt i 1920-tals klassicistisk stil där utformningen påminner om ett slott 
med dess klassicerande detaljer och en framförvarande, tilltagen och välskött 
trädgård.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmed Regnbågsgatan mellan Gothiahuset och Tornen utmed skapas med stöd 
av alléplanteringar och lätta terrasseringar, murrar och markbeläggning en 
småskalig miljö, som ger en känslan av ett stadskvarter. I relation till den 
omgivande industriella karaktären utgör dessa byggnader ett mer prominent 
inslag i miljön.  

2017 gjordes ett kulturmiljöunderlag för del av Lindholmens gamla 
industriområde. Den aktuella byggnaden togs inte med i beskrivningen såsom 
särskilt byggnadshistoriskt intressant. Intilliggande Gothiahuset, före detta 
matservering för Götaverken, med sin närmiljö beskrevs däremot som ett 
värdebärande objekt. Fokus lades söder om husets huvudfasad där det ligger 
en liten grönyta med gräs och buskar, kantad av uppvuxna lövträd, med 
potential att utvecklas. 

Bilder från området. 
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5.2.1.1 Bedömning utifrån kulturmiljöaspekt 

Det inlämnade förlaget i planansökan bedöms få en negativ påverkan på det 
avgränsade Götaverksområdet då förslaget utifrån volym och struktur tagit lite 
hänsyn till den befintliga miljön och saknar förankring till platsen. 

Den kraftiga byggnadskroppen och den tilltagna skalan finns inte i denna del 
och effekten bedöms förminska omgivande, och idag särställda byggnader.  

Det låglänta läget gör att denna avvikande gestalt kommer att synas över stora 
delar av staden och således kräva stor uppmärksamhet i hela älvrummet vilket 
inte bedöms motiverat i detta sammanhang.  

5.2.1.2 Siluett 

För att få ett grepp om var det är lämpligt med extremt höga byggnader pågår 
ett arbete med stadens siluett. Ca 300 meter väster om det aktuella området för 
planansökan bygg Karlastaden. Karlastaden planeras få flera höga byggnader, 
den högsta Karlatornet kommer få 73 våningar. I Karlastaden har man studerat 
siluett och plats för att den aktuella byggnationen och man har tagit ett 
helhetsgrepp kring siluett och gestaltat markmiljön utifrån en hög bebyggelse. 
Även om extremt höga byggnader finns i delar av Lindholmen och 
Lundbyvassen bedömer kontoret dock att extremt höga byggnader inte lämpar 
sig i hela området.   

Det aktuella planansökansområdet omges av befintliga byggnader, både äldre 
byggnader och nyare. Det senaste tillskottet är Geelys huvudkontoret som med 
sina 16 våningar är placerat direkt öster om den föreslagna bebyggelsen.   

Kommunen har gjort en studie för att studera hur en bebyggelse på platsen 
upplevs från järnvågen samt från Stenpiren. I studien studerades två olika 
förslag, ett förslag med en 16 våningar hög lamellbyggnad och ett förslag med 8 
våningar hög lamellbyggnad med ett punkthus på ytterligare 8 våningar (totalt 
16 våningar). 
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Bilden ovan visar hur en bebyggelse på den aktuella fastigheten upplevs från Stenpiren. Den lätt 
gula byggnaden är bebyggelse på den aktuella platsen. I detta alternativ en 16 våningar hög 
lamellbyggnad. De höga byggnaderna i den vänstra delen av bilden är Karlastaden som i 
dagsläget håller på och byggas. Den högre byggnaden höger om den föreslagna bebyggelsen är 
Geelys nya huvudkontor. Stenpiren är en befolkad palts där många blickar ut mot Hisingen. En 
16 våningar hög lamellbyggnad täcker för stora delar av Ramberget som bedöms vara en viktig 
höjd i Göteborgs siluett. Kontoret bedömer att en så lång och hög lamellbyggnad påtagligt 
förändrad Göteborgs siluett och är inte är lämplig på den aktuella platsen.   

I detta alternativ redovisas en 16 våningar högt punkthus med en lamellbyggnad i de första 8 
våningarna. Även ett 16 våningar högt punkthus täcker för delar av Ramberget. Byggnaden 
bedöms dock inte täcka för berget så pass mycket att man inte kan uppleva berget från platsen.  I 
en första preliminär bedömning anser kontoret att detta är en volym som kan prövas i en 
detaljplan.   
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Den aktuella platsen bedöms inte som ett plats där man bör placera de aboslut 
högsta byggnader. Dels för att kontoret önskar att högre bebyggelse ska samlas 
för att kunna bidra till en helhet dels för att den aktuella platsen är omgiven av 
befintliga byggnader och en väldigt hög bebyggelse på den aktuella platsen 
kommer ge så dåliga ljusförhållanden både i den aktuella byggnaden och på de 
omgivande byggnaderna och platserna. Kontoret bedömning dock att man i en 
eventuellt framtida detaljplan skulle kunna pröva en byggnad med ett mindre 
fotavtryck på upp till 16 våningar höga.   

5.3 Sociala aspekter  
Det aktuella förslaget innebär en mycket tät miljö, andelen grönska och 
offentlig plats är väldigt låg i förhållande till andelen BTA. Den aktuella platsen 
bedöms som bra att utveckla för barn då den bland annat ligger nära god 
kollektivtrafik. Förslaget innehåller för lite friytor och behöver vidareutvecklas 
för att bli acceptabelt ur ett socialt perspektiv.   

5.3.1 Social komplexitetsnivå 
Den sociala komplexitetsnivån bedöms vara 2. 

5.3.2 Samspel 
Det är brist på park och torg i området. Program för Lindholmen kommer att 
visa vad ny tillkommande byggnation i Lindholmen/Lundbyvassen behöver 
tillskapa i form av offentliga ytor.   

5.3.3 Vardagsliv 
I närområdet finns många kontorsbyggnader. För att inte bli ett ödsligt och 
otryggt område under kvällstid behöver mer bostäder tillskapas. Det finns flera 
platser i närområdet där förutsättningarna gör det svårt att bygga bostäder och 
det är önskvärt med stora kontorsvolymer då de skulle stärka stadsmiljön. Att 
utveckla den aktuella platsen bidrar inte till en förbättrad stadsmiljö.  

5.4 Teknisk försörjning och mark  
Området ligger lågt och risk finns för övervämning både från högsta högvatten 
och skyfall. För att kunna bygga ut platsen behövs ett älvkantsskydd byggas ut.  

För att försörja en eventuell tillkommande byggnation skulle förstärkningar i 
10kV nätet behöva göras samt en ny nätstation i närområdet behöva byggas.  
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5.5 Miljö- och hälsoaspekter 

5.5.1 Vatten 
Det aktuella området ligger lågt i område med risk för översvämning. För att 
kunna säkerställa evakuering vid eventuellt högsta högvatten eller skyfall 
bedöms ett älvkantsskydd behöva uppföras. Ett älvkantsskydd är planerat till 
2040. Ett arbete med hur man ska kunna genomföra ett älvkantsskyddd pågår. 
Förhoppningsvisa kan man utifrån översvämningsrisk för högstahögvatten 
utveckla området när arbetet med älvkantsskyddet har kommit så långt att man 
har en bild av hur skyddet ska utformas och finansieras.  

Exploatörerna ombads komplettera ansökan med en studie av hur högsta 
högvatten på för den föreslagna bebyggelsen skulle kunna hanteras. 
Exploatörerna har redovisat ett förslag med ett högstråk västerut, stora delar av 
högstråket var dock lägre än +2.1. 

Kontoret har arbetat med andra områden på Lindholmen där det har varit 
problem med högsta högvatten.  För att kunna säkra evakuering vid högsta 
högvatten har lägre högstråk föreslagits för länsstyrelsen, dvs högstråk där delar 
av stråket ligger under +2.1m. Utifrån aspekten hälsa och säkerhet accepterade 
Länsstyrelsen inte det lägre högstråket.   

I dagsläget bedöms det inte möjligt att utveckla platsen utifrån 
översvämningsrisk.  

5.5.2 Sol-, och dagsljus 
Den föreslagna byggnaden är djup och bred och mycket BTA kommer inte 
uppfylla dagsljuskravet enligt BBR på 1.0. Det innebär att stora ytor inte kan 
användas för stadigvarande vistelse. Det korta avståndet till närliggande 
byggnader i kombination med den föreslagna byggnadens storlek leder troligen 
till att närliggande byggnader inte kommer att uppfylla dagsljuskravet enligt 
BBR. En stor byggnad behöver mer utrymme omkring sig jämfört med en 
mindre för att kunna passa in i staden. 

Exploatören ombads komplettera planansökan med en dagsljusstudie för 
befintlig och närliggande bebyggelse. En dagsljusstudie har redovisats. Den 
redovisade dock inte den befintliga bebyggelsen utan endast den föreslagna 
bebyggelsen.Den redovisade inte heller de tre nedre våningarna i den föreslagna 
bebyggelsen. För de våningar som redovisades var dagsljuset acceptabelt. De 
nedre våningarna är dock i regel där det är svårast att hantera dagsljus. För att 
kontoret ska kunna göra en helhetsbedömning om dagsljuset behövs en 
utredning som redovisar hela den föreslagna bebyggelsen samt påverkan på 
närliggande kontorsbebyggelse.    
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5.5.3 Miljökvalitetsnormer 
Luftmiljön i området bedöms acceptabel. Hur miljökvalitetsnormer påverkas av 
projektet bedöms preliminärt inte vara ett problem 

5.5.4 Natur 
Det aktuella förslaget berör inte Natura 200 eller något naturreservat, ingen 
rödlistad art finns i området.  

5.6 Samband och beroenden  
En eventuell utbyggnad på platsen är beroende av ett Älvkanstsskydd.  

5.7 Genomförande  
Med hänsyn till sårigheten att hantera översvämnings risker och skuggningen av 
omkringliggande bebyggelse finns stor risk att projektet inte skulle gå att 
genomföra.  
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6 Avstämning med andra 
förvaltningar 
Ärendet har sänts till (SDF Lundby, Göteborg Energi AB, Kretslopp och vatten, 
Kultur-förvaltningen, SBK Geotekniker, SBK-strategiska) för eventuellt 
yttrande. Följande yttranden har inkommit: 

6.1 SDF Lundby 
Förvaltningens bedömning  
Lindholmen är idag ett av de mest attraktiva områdena i Göteborg för 
näringslivet, med stor efterfrågan på kontorsplatser. Samtidigt visar forskning 
att 70% kontorsinnehåll är den övre gräns för vad så kallade Central Business 
Districts- områden kan innehålla för att vara attraktiva för näringslivet över tid. 
Därför är det viktigt att uppnå en balans, så att de positiva effekter som ett 
CBD-område kan tillföra inte går förlorade. Då området där den eventuella 
kontorsbyggnaden ska byggas redan är omgiven av kontor ser förvaltningen att 
det kan finnas värde att bryta av med någon annan typ av verksamhet för att 
skapa balans, då Lindholmen även har en ambition att bli en attraktiv blandstad.  
På grund av sin höga andel dagbefolkning utpekas Lindholmen som en 
otrygg plats under kvällstid i dialog med medborgare. Ungefär 5000 
ungdomar studerar idag på Lindholmen, vilket har gett upphov till en viss 
oro och att arbetet med Trygga Lindholmen har startat. I stadsdelens 
lokala utvecklingsprogram listas ett antal utmaningar och åtgärder för att 
göra Lindholmen tryggare. Bland annat trycks det på trygghetsskapande 
åtgärder i samband med nybyggnation, det kan bland annat vara att 
tillskapa publika bottenvåningar. Detta ingår i förslaget, men förvaltningen vill 
trycka på vikten av att dessa ska inhysa kvällsöppna verksamheter som kan 
bidra till ett levande stads- och kvällsliv samt ett fungerande vardagsliv. Det 
finns också ett behov av att göra plats för småskaliga verksamheter där låga 
lokalhyror är en förutsättning.  
Många barn och ungdomar rör sig i området då planområdet ligger i nära 
anslutning till Lundbystrandshallen, där flera av skolorna på Lindholmen samt 
ett stort antal föreningar bedriver idrottsverksamhet. Därför ser förvaltningen att 
det är viktigt att skapa trygga och säkra vägar omkring planområdet, det är även 
viktigt att tillskapa platser där barn och unga kan uppehålla sig innan, mellan 
och efter lektioner och träning, då det idag är en identifierad brist på 
Lindholmen. Ytterligare en trygghetsskapande åtgärd är att nyansera den 
storskaliga karaktären på Lindholmen, där de offentliga rummen utformas i 
mänsklig skala. Förvaltningen anser det vara positivt att förslaget öppnar upp 
för både ett stadsrum mot Citadellet samt ett nytt torg mellan nybyggnationen 
och Gothiahuset för att på så sätt undvika stängda kvarter. Bägge ytorna 
kommer dock bli ganska små, enligt ritningen är stadsrummet 12 meter brett 
medan det eventuella torget blir max 22 meter brett. Detta gör att ytorna riskerar 
att öka på otryggheten genom att bli trånga och mörka, då ytorna omgärdas av 
höga byggnader. Därför ser förvaltningen att dessa föreslagna ytor måste 
utformas varsamt, klokt och i mänsklig skala. Offentliga parker och torg är 
viktiga verktyg i att skapa en socialt blandad stad, därför ser förvaltningen att 
det är positivt att dessa ytor kommer att tillskapas i och med förslaget, så länge 
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de är väl utformade. Förvaltningen ser också att det är viktigt att både bevara 
och tillskapa ickekommersiella platser för att skapa en blandad stadsstruktur.  
Enligt förslaget ska kontorsbyggnaden låna formspråk från områdets 
industriella historia medan dess utsida ska kännetecknas av hög detaljeringsgrad 
och kvalitativa material. I den ritning som förvaltningen fått till sig saknas 
koppling till områdets varvshistoria, därför vill förvaltningen belysa vikten av 
att ta tillvara på områdets varvsidentitet och på så sätt koppla samman gammalt 
och nytt.  
Särskilt vill förvaltningen poängtera att programmet för Lindholmen ännu inte 
är klart och att det därför kan vara klokt att invänta detta innan beslut fattas i 
ärendet och vi har en bättre helhetsbild av områdets utveckling.  
I förvaltningsremissen ombeds stadsdelsförvaltningen att svara på två frågor 
angående hinder för utveckling av området samt vad som är viktigt att utreda 
och behandla inför en eventuellt kommande detaljplan. Svaren på frågorna blir 
en sammanfattning av förvaltningen bedömning.  
Om ni ser några hinder för en utveckling av området enligt ansökan? 
• Programmet för Lindholmen är inte färdigställt.  
• De offentliga ytor som planeras bredvid byggnaden, stadsrum och torg, 

riskerar att öka otryggheten istället för att bli ett positivt inslag.  
• 2. Vad ni ser som viktigt för en eventuellt kommande detaljplan att utreda 

och behandla? • Ta del av Lundbys lokala utvecklingsprogram och 
särskilt den del som berör primärområdet Lindholmen på 
www.goteborg.se/luplundby  

• Huruvida det är kontorsytor som ska tillskapas, detta då de positiva 
effekterna av ett CBD-område kan gå förlorade vid för stor klustring.  

• Invänta programmet för Lindholmen för att få en helhetsbild av området 
och vad som övrigt planeras i området.  

• Lokaler för småskalig verksamhet samt ickekommersiella verksamheter i 
de publika bottenvåningarna, vilka möjligheter finns att behandla detta i 
en detaljplan?  

• Trygghetsskapande, genom exempelvis kvällsöppna verksamheter, 
platser där barn och unga kan vara, utformning av eventuella offentliga 
platser i mänsklig skala samt välutformat torg och stadsrum runt 
byggnaden.  

• Trygga och säkra vägar för de barn och unga som rör sig i området.  
• Hur varvsidentiteten kan tas tillvara på ett bättre sätt inom planområdet.  
 
Social komplexitetsnivå  
Förslaget innebär inget tillskott av bostäder, vilket talar för en lägre social 
komplexitetsnivå. Samtidigt är Lindholmen en plats där många, barn, unga, 
bonde och arbetande, vistas vilket medför viss komplexitet ur ett socialt 
perspektiv. Förvaltningen ser därför att en eventuell detaljplan bör ha social 
komplexitetsnivå 2. 
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6.2 Göteborg Energi AB 
 
Göteborg Energi Nät AB (GENAB)  
 
Göteborg Energi Nät AB (GENAB) har mottagit rubricerad begäran om 
planbesked.  
 
På den aktuella fastigheten har GENAB ett antal 0,4kV ledningar som 
försörjer kringliggande fastigheter, dessa är skyddade med ledningsrätt 
och kan flyttas på  exploatörens bekostnad.  
 
 För att försörja tillkommande byggnation kommer GENAB behöva göra  
 förstärkningar i 10kV nätet samt bygga en ny nätstation i närområdet.  
 
Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar  
Göteborg Energi har driftsatta fjärrvärme och fjärrkyla ledningar i området. 
Den byggnad som planeras rivas är ansluten till både fjärrvärme och 
fjärrkyla. I god tid innan rivningsarbetena påbörjas så behöver avtalen för 
fjärrvärme och fjärrkyla sägas upp.  
Befintliga fjärrvärme- och fjärrkyla ledningar är idag förlagda i allmän 
platsmark, om exploatören tillåts sätta spont på allmän platsmark för att 
genomföra sin byggnation så kan det medföra att befintliga ledningar 
behöver flyttas om så blir fallet så får en sådan flytt bekostas av 
exploatören.  
Göteborg Energis ledningar finns att tillgå via Ledningskollen.  
Göteborg Energis Bestämmelser vid markarbeten skall följas 
 
Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB)  
GEGAB har gasrörledningar inom området, vilka medför att;  
- Gasanslutning är möjlig för verksamheter så som restaurangen inom 
fastigheten.  
- Integriteten på gasrörledningarna beaktas under uppförande/utförandet 
av bygganden.  
- Några risker att beakta är bl.a. grävning vid ledningar, uppställning av 
kranar och tungtrafik.  
- Obs Det finns givetvis fler risker men dessa måste exploatören självt finna 
genom egna riskbedömningar m.m.  
- Göteborg Energis ”Bestämmelser vid markarbeten” skall följas  
 
Se infogat till höger  för tydligare 
information om var gasrörledningarna är 
belägna. 
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Göteborg Energi GothNet AB  
Inom planområdet har Göteborg Energi GothNet AB befintliga ledningar och 
kanalisation som måste beaktas och hanteras inom projektet. Dessa är 
redovisade på samlingskartan. Se infogat nedan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Strategiska 
Området vid Regnbågsgatan ligger lågt och kan påverkas av översvämningar av 
både skyfall, höga havsvattennivåer och höga flöden.  

I det tematiska tillägget till översiktsplanen för översvämningsrisker finns 
rekommendationer kring hur staden skall planera med avseende på 
översvämningsrisker. Primärt gäller huvudprincipen i TTÖP att planering av nya 
fastigheter ska göras till en säker nivå men att tekniska skydd kan nyttjas om 
skäl till undantag finns och att en riskutredning görs och den visar på en 
acceptabel risknivå. Där det viktigaste är att risken för människors hälsa och 
säkerhet behöver minimeras.  
 

Höga havvattennivåer  

Områden runt fastigheten ligger lågt och är beroende av ett älvkantskydd som 
bör vara utbyggt till 2040. Älvkantskyddet behöver även inkludera en slussport 
och pumpstation vid Kvillebäckens utlopp. 
Området är redan idag är ett riskområde för översvämningar och detta ger att 
risken behöver minimeras redan idag med avseende på människors hälsa och 
säkerhet. Detta innebär att framkomlighet till byggnaden måste säkerställas 
för tillgänglighet för räddningstjänst och evakuering av människor. Detta gäller 
även om man skulle skydda fastigheten med ett objektsskydd. 
Max översvämningsdjup på 0,2 m kan tillåtas för räddningstjänst. Detta 
innebär att ett högstråk på +2,1 måste säkerställas till byggnad. 
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Skyfall 
Området runt fastigheten är påverkat redan idag vid ett skyfall då det ligger i 
en stor svacka och vattnet inte kan avledas till recipient med självfall. Främst är 
det framkomlighet vid Lindholmsallén som påverkas men även området söder 
om fastigheten påverkas. En skyfallsutredning behöver göras som visar på hur 
ett skyfall ska hanteras för att minska risken för människors hälsa och säkerhet. 
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6.4 Kretslopp och vatten 
 
Skyfall  
Det är viktigt att i arbete med denna kommande detaljplan ta hänsyn till 
pågående arbeten för skyfall och dagvatten i närliggande detaljplaner, bland 
annat detaljplan vid Pumpgatan. Det är viktigt att framkomlighet och 
byggnadsfunktion inte påverkas av stående vatten utan att fria vattenvägar 
skapas vid ett skyfall så att vatten leds bort och fördröjs på lämplig plats. För 
att framkomlighet till byggnader ska vara möjlig under skyfall ska 
höjdsättningen utarbetas så att maximalt 20 cm vatten blir stående på vägar 
och stråk fram till byggnadsentréer vid ett klimatanpassat 100-års regn. Det 
är även viktigt att nybyggnationen inte förvärrar situationen för befintlig 
bebyggelse i samband med skyfall.  
Planområdet påverkas av stigande vatten från Göta älv. Lägsta höjd på 
färdigt golv ska överensstämma med stadens planeringsnivåer för aktuellt 
område.  
 
Dagvatten  
En dagvattenutredning och skyfallsutredning behöver tas fram inom 
detaljplanearbetet. Planen ska sträva efter att minimera dagvattenavrinning 
och fördröjning och rening av dagvattnet ska lösas inom fastigheten enligt 
Kretslopp och vattens och Miljöförvaltningens krav.  
 
Ledningsutbyggnad  
Planområdet är försörjt med allmänt VA-ledningsnät i Lindholmsallén. 
Fastigheten är idag ansluten till älvstrandens privata VA-nät. I dagsläget 
ligger fastigheten lågt i förhållande till omkringliggande mark för anslutning 
till VA vilket medför att avloppsvatten kan behöva pumpas. Det pågår 
mycket VA-arbeten för att försörja närliggande detaljplaner och Kretslopp 
och vatten ser ett stort samordningsbehov för att kunna lösa VA-situationen 
på ett hållbart sätt. Det är mycket viktigt att projektering och utbyggnad av 
allmänna VA-ledningar samordnas med ledningsbyggnationer i andra 
närliggande projekt. 
 
Brandvatten  
Höga byggnader innebär större krav på brandvatten. Ökad kapacitet på 
vattenledningsnätet kan därför behövas för att försörja ny bebyggelse med 
brandvattten. Det kan komma att innebära stora kostnader varav en del faller 
på fastighetsägare/exploatör.  
Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av 
brandvatten motsvarande områdestyp A:2 (VAV publikation P 83). 
Vattenledningen är dubbelmatad. Utredning av brandvattenbehov och 
kapacitet i ledningar behöver utredas vidare i detaljplanearbetet.  
Genomförs planen behöver Kretslopp och vatten dessutom se över 
ledningskapaciteten med avseende på ett eventuellt behov av sprinklat 
vatten. 
 
Avfall  
Ur ett avfallsperspektiv så ser vi inga hinder mot att utveckla fastigheten 
med en ny byggnad. Höga och stora byggnader genererar dock mycket 
avfall. Det är bra att vara medveten om att avfallshanteringen kommer 
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behöva vara i markplan och att den kommer uppta stor plats. Så all yta i 
markplan kommer inte kunna vara publika ytor utan det kommer behövas 
utrymme för avfallshantering i anslutning till en väg där sopbil kan stanna. 

6.5 Kulturförvaltningen 
2017 gjordes ett kulturmiljöunderlag för del av Lindholmens gamla 
industriområde. Den aktuella byggnaden togs inte med i beskrivningen såsom 
särskilt byggnadshistoriskt intressant. Intilliggande Gothiahuset, före detta 
matservering för Götaverken, med sin närmiljö beskrevs däremot som ett 
värdebärande objekt. Fokus lades söder om husets huvudfasad där det ligger 
en liten grönyta med gräs och buskar, kantad av uppvuxna lövträd, med 
potential att utvecklas. 

Ur ett samhälls- och socialhistoriskt perspektiv är de stora industriområdena 
värdefulla historieberättare om hur människor levde och arbetade förr och hur 
det har förändrats med tiden. Bebyggelsens olika tidsskikt visar inte enbart 
industriarkitekturens och teknikens utveckling, utan även synen på de 
yrkesverksammas arbetsmiljö. Att bevara och utveckla områdenas speciella 
karaktär är avgörande för förståelsen för Göteborg, och i synnerhet för 1900-
talets industrihistoria, på vilken staden växte sig stark. I kulturmiljöunderlaget 
fastställdes några aspekter att särskilt tänka på:  

• Älvrummet var ett levande industriområde i hundra år. Den berättelsen 
behöver bevaras. Likaså berättelsen om att leva och verka i 
industristaden.  

• Industrierna på norra älvstranden har haft riktning mot älven och 
kommunicerat över älven med byggnader och skyltar.  

• Industrierna har varit inåtvända med starka sammanhang inom 
anläggningen, svaga mot stadsstrukturen runt om.  

• Byggnaderna är oftast fristående och uppförda en och en under längre 
tidsperioder, ibland ritade av samma arkitekt(kontor).  

• Byggnaderna är uppförda som solitärer, ej i samkomponerade miljöer.  
• Stadssiluetten mot älven är viktig, inklusive kajer och kranar  
• Baksidor och industrispår är viktiga för områdets karaktär.  
• Siktlinjer och vyer från och mot området  
• Varvsområdets profil i stadslandskapet, med kajer och kranar  
• Platsbildningarnas varierande storlek och karaktär  
• Ursprunglig och historisk användning. 

Gothiahuset har kvar en antydan till en liten park med sittplatser. Mellan 
Plåtslageriverkstaden och Pannverkstaden uppstår mindre rum i byggnadernas 
vinklar. Vid Gothiahuset finns en halvöppen parkliknande plats med viktig 
historisk anknytning. Vid ”Diagonalen” är platsen öppen och stor, här når 
blicken långt och ger utrymme för att visualisera, locka fram frågan om vad 
som kan ha funnits på platsen förr. 
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6.5.1 Förvaltningens yttrande 
Bifogat i ansökan finns en konsekvensanalys av volymernas inverkan på 
närmiljön. Den föreslagna utbyggnaden kommer att ha stor inverkan på miljön 
med sitt läge alldeles intill det kulturhistoriskt intressanta Gothiahuset från 
1920-talet (fastigheten Lundbyvassen 4:9). Utskjutande partier på föreslagen 
byggvolym inskränker gatukänslan och skapar skuggor på marknivå som 
påverkar Gothiahuset mot Regnbågsgatan. Kulturförvaltningen föreslår en 
omarbetning av förslaget så att generellt större respektavstånd skapas till den 
utpekade kulturhistoriska byggnaden alternativt önskas en konsekvensanalys 
med speciell fokus på kulturmiljöaspekterna.   

 

6.6 SBK Geotekniker 
I förprövningar utförs en förenklad kartavläsning med avseende på stabilitet. 
Om detaljplanen startas behövs en komplett kartavläsning inför startmötet.  

Marken inom området är generellt flack och utgörs av fyllning på lera med stora 
mäktigheter. Området är sättningskänsligt med pågående sättningar med en 
sättningshastighet som kan antas uppgå till ca 5-10 mm/år enligt tidigare 
utredningar. Om detaljplanen startas kommer en geoteknisk utredning behövas 
som beskriver markförhållandena och visar på möjligheten att bygga det som 
planen kommer att medge. Det finns flertalet tidigare geotekniska utredningar 
från området som kan användas som underlag. 

Baserat på den förenklade kartavläsningen finns inga geotekniska hinder för att 
ge ett positivt planbesked för Kontor vid Regnbågsgatan. 
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