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Tillstyrkande av detaljplan för verksamheter, 
handel och bostäder  
norr om Centralstationen inom stadsdelen 
Gullbergsvass 

Förslag till beslut  
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för verksamheter, handel och bostäder  

norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass, upprättad den 17 

december 2019 och reviderad den 15 december 2020.  

 

2. Översända förslag till detaljplan för verksamheter, handel och bostäder  

norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass, upprättad den 17 

december 2019 och reviderad den 15 december 2020 till kommunfullmäktige för 

beslut om antagande. 

 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Planområdet är beläget i direkt anslutning till Centralstationen, Nils Ericson Terminalen 

och den framtida stationen för Västlänken. Planförslaget grundar sig i den planerade 

stadsutveckling som beskrivs i Stadsutvecklingsprogrammet (STUP) 2.0 för 

Centralenområdet.  

Syftet med planen är att möjliggöra en stadsutveckling av stationsområdet och stärka 

stationen med offentliga rum med kopplingar till omkringliggande resenärsfunktioner, 

möjliggöra utbyggnad av bostäder, centrumverksamhet, parkering, utbildning, vård och 

tekniska anläggningar. Syftet är också att utveckla en tät blandad och livfull stationsmiljö 

med innerstadskvaliteter integrerade med stationsfunktionen.  

Innehållet som möjliggörs i byggnaderna är stationsfunktioner men även handel, kontor, 

service, hotell, bostäder, utbildning, vård, parkering med mera. Planen syftar även till att 

ett stationstorg med angöring till centralstationen och allmänna gator ska byggas inom 

området.  

Den höga tätheten och skalan som planen möjliggör kommer av det centrala och 

kollektivtrafiknära läget vid centralstationen. Planförslaget omfattar fem högre 

byggnadskroppar varav den högsta byggrätten möjliggör ca 36 våningar. Byggnaderna 
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bildar en grupp med stark visuell effekt. Denna grupp av byggnader kommer med sin 

samlade effekt bli framträdande i området, och ge en upplevelse av en konstruerad 

höjdformation i den nya staden.  Byggnaderna kommer att synas ifrån och därmed 

visuellt påverka den historiska innerstadens kulturmiljö. Den visuella påverkan på 

kulturmiljön som föreslagen bebyggelse innebär bedöms inte innebära en betydande 

negativ konsekvens för kulturmiljöns värden vilka bedöms som fortsatt tydligt läsbara. I 

avvägningen mellan att möjliggöra en tät, hög och identitetsskapande bebyggelse vid 

stationen och den visuella påverkan på kulturmiljön som föreslagen bebyggelse kan 

innebära så har föreslagen exploatering ansetts ha det större värdet i bedömningen utifrån 

den mest lämpliga markanvändningen. 

Gestaltning av byggnaderna skall ske genom kvalificerade gestaltningsprocesser där 

stadsbyggnadskontoret skall medverka, vilket regleras i exploateringsavtalet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet utförs inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  

Fastighetskontorets beräkningar och bedömning angående projektets ekonomi redovisas 

nedan.  

Detaljplanen medför inga utgifter för fastighetsnämnden.  

Trafiknämnden kan komma att få driftskostnader såsom hyreskostnader kopplat till det 

cykelgarage som planeras i nedre plan i Nils Ericsson terminalen. Utredning pågår mellan 

kommunen och Västfastigheter AB gällande cykelgaraget. Behovet av cykelgaraget är 

inte direkt kopplat till detaljplanen utan kopplad till den samlade 

centralstationsfunktionen.   

Projektkalkyl 

Detaljplanen medför inga utgifter för fastighetsnämnden, då Jernhusen ska bekosta 

utbyggnaden av den allmänna platsen inom planområdet. Detaljplanen medför heller inga 

inkomster för fastighetsnämnden inom planområdet. Jernhusen ska dock delfinansiera 

utbyggnad av allmänna anläggningar utanför detaljplaneområdet, vilket innebär att de ska 

bekosta 41,8 % (dock max 41,8 miljoner kronor) av allmänna platsanläggningarna inom 

Detaljplan för Västlänken Station Centralen och ca 50 % (dock max 25 miljoner kronor) 

av allmänna platsanläggningarna inom kommande detaljplan för Kämpegatan.  

Det råder osäkerhet om de investeringsutgifter som kan komma att belasta trafiknämnden 

som är kopplade till det cykelgarage som planeras i Nils Ericsson terminalens garage. De 

investeringsutgifter som kan bli aktuella för cykelgaraget är en eventuell koppling från 

söder. Anläggningen är belägen utanför planområdet och berör ett behov som inte är 

direkt kopplat till detaljplanen. 

Park- och naturnämnden bedöms inte få några utgifter med anledning av detaljplanen.  

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter och bedöms få 

utgifter för anläggande av ledningar inom och i anslutning till planområdet.  

Budgetkonsekvenser 

Trafiknämnden får ökade kostnader för driften för skötsel och underhåll av gata och torg, 

vilka har bedömts till cirka 100 000 kr/år. Park- och naturnämnden får ökade kostnader 
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för driften för skötsel och underhåll av torgyta i södra delen av planområdet, vilka har 

bedömts till ca 110 000 kr /år. Ansvarsfördelningen av torgytan mellan trafiknämnden 

och park- och naturnämnden beror på torgytans utformning. Markvärme planeras i stora 

delar av den allmänna platsen och det kommer att innebära att driftkostnaderna ovan 

minskar för snöröjning och grusning. Driftskostnaderna för den planerade markvärme har 

bedömts till 250 000 kr/år utöver de kostnaderna ovan. Exploatören ska dock bidra till 

driftskostnaderna för markvärme i enlighet med avsiktsförklaring mellan exploatören och 

Staden genom trafikkontoret. Detta innebär att driftskostnaderna för markvärmen 

(250 000 kr/år) kommer att minska.   

Kretslopp och vattennämnden får eventuellt intäkter från brukningstaxan.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Den bebyggda miljön i Göteborg ska bidra till en god livsmiljö där resurser nyttjas på ett 

hållbart sätt. Detaljplanen möjliggör många arbetsplatser, bostäder och möjlighet till 

service i direkt anslutning till regionens största kollektivtrafikknutpunkt vilket också 

gynnar ett hållbart resande. Planen bygger på idén om att skapa en hög täthet i regionens 

absolut mest kollektivtrafikintensiva nod.  

Innan omgivande projekt är fullt utbyggda finns en viss bullerproblematik som påverkar 

främst bostadsbebyggelsen inom planen på så sätt att den reglerar möjligheten till större 

lägenheter i viss utsträckning.  

Den täta och höga bebyggelsen påverkar närområdet och planområdet genom skuggning. 

Dagsljusförhållanden för den planerade bebyggelsen innebär också vissa reglerande 

effekter på hur och med vilken verksamhet som kan inrymmas i vissa byggnadsdelar.  

För delmålet Förorenade områden har detaljplanen en positiv effekt genom att förorenade 

områden inom området kommer att saneras till följd av den nya markanvändningen.  

Närheten till den historiska stadskärnan med sina kvaliteter som promenadområde 

bedöms medverka till såväl det nationella som det lokala miljökvalitetsmålet med 

avseende på människors tillgång till goda natur- och kulturmiljöer. Den höga och täta 

bebyggelsen bedöms visuellt påverka den historiska stadskärnans kulturmiljö. Den 

visuella påverkan på kulturmiljön som föreslagen bebyggelse innebär bedöms inte 

innebära en betydande negativ konsekvens för kulturmiljöns värden vilka bedöms som 

fortsatt tydligt läsbara.  

Planen bedöms inte ha någon negativ påverkan på miljömålet Bara naturlig försurning. 

En hög täthet i anslutning till god kollektivtrafik ger bra förutsättningar för många 

människor att resa hållbart, och planen bedöms ha positiv påverkan på miljömålet 

Begränsad klimatpåverkan.  

En tätare stad kan ge motiv för och bidra till ett minskat bilberoende och innebär en ökad 

närhet till samhällets funktioner. Att bygga i Centralstationens direkta närhet innebär att 

den service och de arbetsplatser som här skapas blir några av regionens mest tillgängliga 

via kollektivtrafik. Det är god hushållning av resurser och skapar en ökad möjlighet att 

dra nytta av redan etablerad infrastruktur.  

Det råder bostadsbrist i landets storstadsregioner. Att arbeta med bebyggelseutveckling 

genom förtätning av den befintliga staden är en aktuell fråga. Att bygga inom befintliga 
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innerstadsområden ger möjlighet till ökat underlag gång-, cykel- och för kollektivtrafik, 

vilket bedöms ge ökat underlag för närliggande service och en möjlighet för staden att 

bygga vidare på den befintliga infrastrukturen.  

 

Bedömning ur social dimension  
SKA/BKA är gjord innan samråd och uppföljd inför granskning.  

Trafikytor och allmän plats är planerad så att trygga fotgängar- och vistelseytor säkras 

avskilda från fordonstrafik. Det är viktigt att platser och stråk är tillgängliga för alla vilket 

säkerställs med planerad allmän plats. Centralenområdet och centralstationen är en 

samlingsplats för unga i hela regionen. Kollektivtrafik och resecentrum är en mötesplats 

för många barn och unga. Planförslaget medger en utveckling av till exempel allmän plats 

på torg där goda sittmöjligheter i bra sollägen möjliggörs.  

Jernhusen har tidigt i processen under framtagande av koncept och gestaltningen för 

projektet drivit dialogprocesser med barn och unga. Dessa dialoger har sammanställts och 

varit ett underlagsmaterial under framtagandet av detaljplanen.  

Barnkonventionen är svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 

beaktats vid framtagande av planförslaget. Miljön i området är idag inte anpassad för barn 

på grund av omfattande trafik och barriärer i området med få tydliga stråk. Med 

detaljplanens genomförande skapas nya mötesplatser och ett trafiksystem med tydligare 

trafikföring som tar hänsyn till gående och cyklister främjar barn och ungdomars 

användande av platsen. Överblickbarhet och orienterbarhet i trafiksystemet minskar 

otryggheten. Befolkning stora delar av dygnet är också något som prioriteras och kan 

bidra till mindre otrygga och obehagliga platser. 

Centralstationen och kollektivtrafikknutpunkten är en plats för alla och en mötesplats för 

människor både lokalt från Göteborg, från regionen och från övriga världen. 

Centralstationens roll är starkt integrerande och de ytor och verksamhetslokaler som 

möjliggörs inom detaljplanen skapar möjligheter för ett stort utbyte och möten mellan 

människor från alla samhällsgrupper och bakgrund. Platsen med dess tillkommande 

innehåll bygger vidare på den redan stora mångfald som idag präglar centralstationen och 

området runt östra Nordstan.  

Planförslaget skapar möjligheter för att skapa platser och verksamheter som kan gynna ett 

utbyte mellan stadens och regionens invånare. Planen säkerställer allmän plats och viktiga 

offentliga ytor.  

Planförslaget innebär en utveckling av centralstationen och indirekt även 

kollektivtrafikresandet vilket gynnar både mångfald och jämställdhet.  

Bilagor 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  

2. Planbeskrivning  
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Övriga handlingar och utredningar 

3. Grundkarta  

4. Illustrationsritning  

5. Samrådsredogörelse  

6. Gransknings-/Utställningsutlåtande  

7. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

8. Miljökonsekvensbeskrivning 

9. Kulturmiljö MKB-bilaga 

10. Reviderat PM MKB 

11. Kvalitets och gestaltningsprogram 

12. SKA/BKA 

13. Stadsutvecklingsprogram Centralenområdet V2.0 

14. Bullerutredning Verksamheter 

15. Bullerutredning 

16. Bullerutredning komplettering 

17. Dagvatten och skyfallsutredning 

18. Dagvatten och skyfallsutredning komplettering 

19. PM Geoteknik 

20. Markmiljö 

21. Markmiljö kompletterande  

22. Vibrationer 

23. Handelsutredning 

24. Kontorsutredning 

25. Vindstudie 

26. Platsbedömning luft 

27. Luftutredning Centralenområdet 

28. Riskbedömning 

29. Riskbedömning bygg och drift 

30. Risk uppställningsspår svar till sbk 

31. Solstudie 

32. Dagsljusutredning 

33. Trafikutredning 1 Centralenområdet 

34. Trafikutredning 2 Parkering bil och cykel 

35.  Mobilitets och parkeringsutredning 

36. Trafikutredning 3 PM stationsnära handel 

37. Trafikutredning 4 Fördjupad parkeringsutredning 

38. PM avfallshantering 

39. Centralenområdet utvärdering riksintresse kulturmiljö 

40. Kulturmiljö riksintresse bedömning 
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Ärendet  
Förslag till beslut i byggnadsnämnden är att förslaget till detaljplan verksamheter, handel 

och bostäder norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass, upprättad den 17 

december 2019 och reviderad den 15 december 2020, tillstyrks och översänds till 

Kommunfullmäktige för antagande.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet är beläget i direkt anslutning till Centralstationen, Nils Ericson Terminalen 

och den framtida stationen för Västlänken.  

Syftet med planen är att möjliggöra en stadsutveckling av stationsområdet och stärka 

stationen med offentliga rum med kopplingar till omkringliggande resenärsfunktioner, 

möjliggöra utbyggnad av bostäder, centrumverksamhet, parkering, utbildning, vård och 

tekniska anläggningar. Syftet är också att utveckla en tät blandad och livfull stationsmiljö 

med innerstadskvaliteter integrerade med stationsfunktionen.  

Detaljplanen grundar sig i den planerade stadsutveckling som beskrivs i 

Stadsutvecklingsprogrammet V2.0 för Centralenområdet. Målen som där beskrivs för 

Centralenområdet är att: 

• Skapa en välkomnande entré till Göteborg 

• Skapa ett attraktivt kommunikationsnav och regional mötesplats  

• Skapa en tät, blandad och livfull stad  

• Skapa nya stråk som kopplar Centralenområdet mot vattnet, över mot Hisingen, 

mot den gamla stadskärnan samt öppnar för utvecklingen i Gullbergsvass  

Bebyggelseförslaget utgår också från den planeringsinriktning som arbetats fram i Vision 

Älvstaden och i stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet, med syfte att stärka 

den regionala kärnan som ett attraktivt kommunikationsnav och ett regionalt centrum.   

Planförslaget medverkar till att den regionala strategin om en utvidgad arbetsmarknad kan 

förverkligas. Jernhusen har formulerat sin målsättning för projektet: ”Målet är att skapa 

en bra stationsfunktion i ett hållbart RegionCity för ökad rörlighet, fler möten och 

starkare tillväxt. Ingen annan plats är så tillgänglig och lämplig för verksamheter som 

kan nås av såväl göteborgare som regioninvånare. Rätt utveckling bidrar också till att 

hela staden, dess nya och befintliga delar möts här. Genom Västsvenska Paketet gör 

Staden, Staten och Regionen stora infrastruktursatsningar som gör visionen än 

viktigare.” (anmärkning: RegionCity är Jernhusens projektnamn) 

Planförslaget innebär att ett område som i dagsläget nyttjas för parkering, angöring och 

logistik kopplat till centralstationen kan utvecklas till ett stationsområde med utökad 

stationservice, integrerat med tät innerstadsbebyggelse. Planen är tänkt att innehålla cirka 

190 bostäder, hotell, handel, kontor, kulturverksamheter, stationservice med mera inom 

totalt cirka 120 000 kvm BTA. Vistelsemiljöer på både allmän plats och terrasser på 

byggnaderna skapar en intressant och levande stad. Grönska i form av träd möjliggörs på 

torg och vid gatorna samtidigt som grönska även ska finnas på byggnadernas terrasser 

och fasader. De högre byggnaderna står på en sockel/podie med höjd av en till fyra 

våningar, vilka formar det i ögonhöjd upplevda stadsrummet, med en kvarterstruktur med 

ett centralt torg mot söder och stationsområdet. Strukturen kopplar både mot centralen i 
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söder och väster, dvs Centralstationen, Nils Ericson Terminalen och den framtida Station 

Centralen (Västlänken) och älvstråket i norr, samt mot det framtida Gullbergsvassområdet 

i öster. Delar av torget föreslås nås med fordonstrafik för hämtning och lämning från norr, 

medan torget i övrigt och angränsande gata i princip blir utan fordonstrafik. Generellt 

föreslås gatorna utformas med gångfartskaraktär där även cykeltrafik tillåts men på de 

gåendes villkor. Den nord - sydgående gatan i planens östra del ges karaktären stadsgata, 

då denna planeras för angöring till garage i byggnaden närmast spårområdet. 

 

Gestaltning 

De viktigaste gestaltningsidéerna för detaljplanen bygger på att tornens sammantagna 

topografi gestaltas så att de skapar en ny artificiell kulle i Göteborgs stadsbild. En kulle 

som ansluter till andra högpunkter i staden. Gator och stråk inom planen gestaltas likt 

dalar och klyftor genom kullen. Bottenvåningarna skall gestaltas väl och utföras i gedigna 

material som sten, tegel, betong och puts. Tornen gestaltas med en färgskala som 

anknyter till den befintliga staden, framförallt med fokus på den historiska stadskärnan.  

Planen innehåller fem torn som skapar en helhet som växer i höjd mot norr. De två södra 

tornen är begränsade till cirka 16 våningar, detta för att möta den lägre skalan av 

bebyggelse mot Drottningtorget. De tre tornen i norr är högre och det högsta tornet är det 

centralt belägna bostadshuset. Tornen skall gestaltas som en sammanhållen helhet vad 

gäller volym och tornavslutning och de skall utformas med snedskurna pulpettak 

samtidigt som gestaltningen i material och uttryck kan skilja dem åt. De höga 

byggnaderna bildar en grupp med stark visuell effekt.  

Bebyggelsen kommer att kunna ses från flera platser i Göteborg och markerar den viktiga 

plats som centralstationen är. Att på håll kunna se var centralstationen ligger bidrar till en 

bättre orienterbarhet i staden.   

Gestaltningsprocessen för de högre byggnaderna skall ske genom en tävlingsprocess eller 

motsvarande (parallella uppdrag) innan bygglov ges och skall presenteras i 

byggnadsnämnden. Staden skall medverka i programskrivning och vara delaktig i 

bedömning av gestaltningsförslag. Detta regleras i exploateringsavtalet och det är viktigt 

att det följs upp i bygglovsprocessen.   

Gestaltnings och kvalitetsprogram har tagits fram för att beskriva detaljplanens 

gestaltningsprinciper och önskade kvaliteter. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

För planområdet finns två gällande detaljplaner, F121 från 1864 och DP4112 från 1994. 

Genomförandetiden har gått ut för båda. Detaljplanen från 1994, som omfattar den västra 

delen av planområdet, anger järnvägstrafik, med mark avsatt för bil-, taxi- och 

bussangöring. Marken får underbyggas. Den östra delen av planområdet omfattas av 

planen från 1864, som anger bangård.  

 

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-12-17 att låta granska detaljplan för verksamheter, 

handel och bostäder norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass. Granskning 

har hållits under tiden 2020-02-12 – 2020-03-04. Förslaget till detaljplan har under 

granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 

Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram 

Efter granskningen har följande mindre ändringar gjorts i planen.  

- Fördjupning och förtydligande gällande detaljplanens föreslagna bebyggelses 

påverkan på riksintresset – Risk för påtaglig skada bedöms inte föreligga.  

- Planbestämmelser har förtydligats, lagts till avseende bland annat höjdsättning, 

täta fasader, buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning och hantering av 

markföroreningar.  

- Planbeskrivningen har förtydligats gällande bland annat påverkan på kulturmiljö, 

buller, luft, risk, dagvatten och vibrationer.  

Planbeskrivningen innehåller kompletteringar och förtydliganden gällande bland annat 

kulturmiljö och påverkan på riksintresset, riskfrågor, buller, luft och dagvatten för att inte 

riskera överprövning av Länsstyrelsen. 

 

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900).  

Planen bedöms vara av den karaktären att den ska hanteras med normalt planförfarande 

och antas av Kommunfullmäktige.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2014-04-29  Planbesked och att ge uppdrag åt kontoret att upprätta detaljplan  

2016-06-21 låta genomföra samråd om detaljplanen 

2019-12-17 låta genomföra granskning av detaljplanen 

Stadsutvecklingsprogram för Centralenområdet V2.0 dnr BN0627/12 går att läsa på 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Miljöpåverkan 

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 

kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Kommunen har bedömt att ett genomförande av 

detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har genomförts. Miljökonsekvensbeskrivningen 

sammanfattar att den viktigaste miljöpåverkan av planförslaget bedöms vara direkta och 

indirekta konsekvenser för trafik och hållbart resande samt påverkan på lokalklimat, 

stadsbild och kulturmiljö. Planförslagets sociala konsekvenser hänger nära ihop med 

miljökonsekvenserna av planförslaget, i första hand genom aspekter kopplade till att 

gynna hållbart resande. 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 

De allvarligaste invändningarna bland inkomna synpunkter i granskningen gäller 

kulturmiljö och riksintresset för Göteborgs innerstad, där kulturnämnden 

avstyrker detaljplanen. 

Övriga synpunkter gäller i första hand trafik och parkering, buller och luft, 

riskfrågor samt dagvatten. Synpunkter har också inkommit angående att 

detaljplanen omöjliggör en rak och gen koppling mellan en framtida 

bangårdsviadukt och den nya Hisingsbron. Synpunkter finns också gällande 

vistelsevärden och tillgång på grönytor. 

För att inte riskera överprövning önskade Länsstyrelsen i granskningen se 

kompletteringar och förtydliganden gällande bl a kulturmiljö och påverkan på 

riksintresset för Göteborgs innerstad, riskfrågor, buller och luft, dagvatten mm.  

Efter granskning har förtydliganden gjorts av planhandlingarna liksom vissa 

mindre kompletteringar, vilka stämts av med Länsstyrelsen.  

Kontoret har i övrigt bedömt att inkomna synpunkter måste ställas mot 

samhällsnyttan och menar att med gjorda förtydliganden har synpunkter så långt 

som möjligt kunnat beaktas. 

Kulturmiljö 

En viktig fråga i planarbetet har varit planförslagets förhållande till det angränsande 

riksintresset för kulturmiljö. Gällande riksintresset för kulturmiljövården Göteborgs 

innerstad [O 2:1-5] bedöms motiveringen och beskrivningen vag i förhållande till de 

värden som bedöms påverkas av planförslaget. Riksintressets vaga beskrivning påverkar 

avvägningen av påverkan på riksintressets värden enligt stadens juridiska bedömning.  

En utredning har tagits fram efter granskning för att förtydliga vilka värden inom 

riksintresset som påverkas av föreslagen bebyggelse och hur de påverkas. Utredningen 

förtydligar och klargör tidigare ställningstagande och bedömningen att detaljplanen 

fortsatt inte innebär risk för påtaglig skada på riksintresset.  

Detaljplanens förslagna bebyggelse riskerar att försvaga vissa värden inom riksintresset. 

En försvagning av riksintressets värden är i enlighet med Riksantikvarieämbetets 

handbok inte påtaglig skada.  

Byggnaderna kommer att synas ifrån och därmed visuellt påverka den historiska 

innerstadens kulturmiljö. Den visuella påverkan på kulturmiljön som föreslagen 

bebyggelse innebär bedöms inte innebära en betydande negativ konsekvens för 

kulturmiljöns värden vilka bedöms som fortsatt tydligt läsbara. I avvägningen mellan att 

möjliggöra en tät, hög och identitetsskapande bebyggelse vid stationen och den visuella 

påverkan på kulturmiljön som föreslagen bebyggelse kan innebära (försvagning av 

värden inom riksintresset) så har föreslagen exploatering ansetts ha det större värdet i 

bedömningen utifrån den mest lämpliga markanvändningen. 

Fortsatt gestaltning av bebyggelsen skall ske med medverkan från stadsbyggnadskontoret 

i form av kvalificerade gestaltningsprocesser i konkurrens. Så som parallella uppdrag 

eller arkitekturtävling. Detta regleras genom exploateringsavtalet. Gestaltningen skall 

bedömas och styras inom processen så att negativ påverkan på kulturmiljön lindras och 

hanteras.  
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Bostäder  

Området är utsatt för störningar i form av buller och begränsade möjligheter till lunga och 

gröna vistelsemiljöer. Förutsättningar som inte är optimala för bostadsbebyggelse. 

Samtidigt är ett bostadsinnehåll viktigt för att skapa en livfull innerstadsmiljö och en 

befolkning inom området under dygnets alla timmar. I avvägningen mellan 

bostadsinnehåll och inte inom planen bedöms ett innehåll av bostäder vara mest värdefullt 

i form av markanvändning. I förhållande till de förutsättningar som berör detaljplanen är 

det fullt möjligt att tillskapa goda bostäder med kvaliteter som bedöms som eftertraktade 

inom området. Centralt belägna bostäder med innerstadskvaliteter. Detaljplanen medger 

för större delen av föreslagen bebyggelse en generell markanvändning som tillåter 

bostäder, kontor, handel, stationsändamål med mera. Detta för att möjliggöra för 

förändringar över tid och möjliggöra en flexibel användning. Det högsta, inom planen 

centralt belägna tornet medger endast bostadsändamål över våning 4.  

Skola 

Detaljplanen med sitt föreslagna innehåll av minst 190 lägenheter innebär behov av skol- 

och förskoleplatser. Exempelvis motsvarar detta 2 förskoleavdelningar. 

Planen tillåter användning S, utbildning, vilket omfattar både förskola, grundskola samt 

högre utbildning. Förskola och skola med tillhörande krav på yta för utevistelse och lek, 

bedöms inte att kunna beredas plats inom detaljplanen. Planen med sin täta struktur i 

direkt anslutning till centralstationen, kommer ha svårt att erbjuda utevistelseytor med 

sådan kvalitet att hela behovet tillgodoses. Delar av terrassytorna kan utgöra vistelse för 

utelek och lärande, men skulle då kräva särskilt arrangemang och bedömningen är att 

total omfattning skulle röra sig om en förskoleavdelning. Detta är emellertid inget som 

den kommunala barnomsorgen idag anser praktiskt-ekonomiskt försvarbart. En 

samordnad hantering av det för Centralenområdet gemensamma behovet av skola och 

förskola förespråkas. I avvägningen mellan att planera för bostäder i planen och den 

begränsade möjligheten att inom planen tillgodose behovet av skola bedöms möjligheter 

till bostäder som mer värdefullt i fråga om markanvändning. Detta då det bedöms som 

möjligt och nu planeras för att hantera skolbehovet samordnat inom närliggande område.  

Parkering stationen 

För de parkeringsplatser som genereras av funktionen Centralstation kopplat till spår och 

bussar utanför planområdet regleras dessa genom undertecknat avtal (Angöring och 

parkering till Central-stationen) mellan Göteborgs kommun, Trafikverket och Jernhusen 

Stationer AB.  

För cykel anges 500 platser för stationsfunktionen, vilka till stor del föreslås anordnas i 

garage under Nils Ericssonterminalen, vilket regleras i ett 

intentionsavtal/avsiktsförklaring mellan staden och garagets ägare Västfastigheter. 

Angöring till detta föreslås i infart från torget alternativt gatan norr om planområdet. En 

infart på andra sidan Nils Ericssonterminalen utreds också av trafikkontoret. 

Kontoret bedömer att planförslaget kan aktualisera följande åtgärder som inte hanteras i 

detaljplanen: förskola, skola samt idrottshall. Dessa frågor kommer framförallt att 

hanteras i kommande utveckling av Centralenområdet och Gullbergsvass. 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 

planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter 

granskning: 
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- Planbestämmelser tillagda reglerande höjdsättning för att tydliggöra gränsen 

mellan allmän plats och kvartersmark vid 3D-fastighetsbildning vid 

underbyggnadsrätt.  

 

- Planbestämmelse tillagd att fasad ovan utlopp från brandgasschakt samt fasad 

mot järnvägsspåren i söder ska utföras som tät fasad utan friskluftsintag.  

- Planbestämmelse tillagd gällande verksamhetsbuller  

- Planbestämmelse tillagd att sovrum i bostäder ska utföras så att vibrationer inte 

överstiger maximalt gränsvärde av 0,4 mm/s vägd RMS 

- Planbestämmelse tillagd att bostäder, skola eller förskola ej får uppföras i lägen 

där elektromagnetisk strålning överstiger 0,4μT i långtidsmedelvärde.  

- Planbestämmelse tillagd att startbesked inte får ges innan markens lämplighet har 

säkerställts genom avhjälpande av markföroreningar. Marken skall klara gällande 

krav för aktuell markanvändning 

- förtydliganden i planbeskrivningen liksom vissa mindre kompletteringar. 

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

Martin Storm 
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