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Planbesked för verksamheter vid 
Regnbågsgatan (Lundbyvassen 4:7) inom 
stadsdelen Lundbyvassen 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

 

1. Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för verksamheter 

vid Regnbågsgatan inom stadsdelen Lundbyvassen. 

 

Sammanfattning 
Begäran innebär att en befintlig kontorsbyggnad på sju våningar rivs. På platsen föreslås 

en 22 våningar hög kontorsbyggnad på ca 35 000 kvm. Byggnaden föreslås även 

innehålla ytor för forskning och utveckling samt viss produktion. De nedre våningarna på 

byggnaden föreslås även innehålla publika delar.  

Det aktuella området ligger lågt med stor risk för översvämning. För att kunna säkerställa 

evakuering vid eventuellt högsta högvatten eller skyfall bedöms ett älvkantsskydd eller 

ett högstråk behöva uppföras. Utifrån platsens förutsättningar bedöms det inte möjligt att 

uppföra ett högstråk fram till den föreslagna bebyggelsen. Ett arbete med älvkantsskydd 

pågår och ett älvkantsskydd är planerat till 2040. 

Den aktuella 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 betydande olägenhet utifrån dagsljus.  

Att utveckla Lindholmen och Lundbyvassen ligger i linje med stadens strategier men 

kontoret bedömer att den aktuella platsen och det aktuella förslaget inte är lämpligt att 

pröva i en detaljplan.   

Ekonomiska konsekvenser 
Eventuellt planarbete kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer då att tecknas 

med intressent.  

Barnperspektivet 
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 
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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 barnperspektiv.   

Mångfaldsperspektivet 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån detta perspektiv.   

Jämställdhetsperspektivet 
Lindholmen präglas av mans-, och ungdomsdominerade verksamheter, det är viktigt att 

en miljö skapas som attraherar många. I förhållandet till antalet BTA är de offentliga 

miljöerna inte tillräckliga. Förslagets brist på offentliga friytor bedöms som dåligt ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Att utveckla området som ligger nära god kollektivtrafik är bra 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv   

Miljöperspektivet 
I området och dess omgivning råder brist på park-, och naturområden. En ökad 

exploatering innebär att fler kommer att nyttja de få grönytor som finns. 

Att bygga nära kollektivtrafik ger goda möjligheter för människor att kunna transportera 

sig på alternativa sätt till bilen. Det bedöms bra ur miljösynpunkt.  

Att riva en befintlig fungerande sju våningsbyggnad bedöms vara dåligt ur 

resurshushållning.  

Den föreslagna bebyggelsen är stor och hög.  

Med avseende på närheten till den befintliga bebyggelsen bedöms det aktuella förslaget 

vara för stort och högt för att man ska kunna hantera sol och dagsljus på ett acceptabelt 

sätt.  

Omvärldsperspektivet 
Lindholmen är en central del av Göteborg. Att stärka Lindholmen bedöms också stärka 

Göteborg stad och hela Göteborgsregionen. Utveckling av Lindholmens bedöms som 

mycket positivt sett ur ett omvärldsperspektiv. För att kunna bidra med en utveckling 

måste det aktuella förslaget bättre anpassas till omgivningen.  

 

Bilagor 
1. Förprövningsrapport 

2. Dagsljus och solstudie bifogad till planansökan 

3. Skyfall och stigande hav i området Lundbyvassen bifogad till planansökan 
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Ärendet  

Beskrivning av ärendet 
Området ligger i stadsdelen Lundbyvassen mellan Planetgatan och Regnbågsgatan. 

Begäran innebär att en befintlig kontorsbyggnad på sju 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. Ett eventuellt planarbete bedöms vara 

stort.   

Kommunens översiktsplan anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor, där 

en blandning av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd.  

Området ligger inom programområde för Lindholmen. Programarbetet pågår och 

beräknas kunna godkännas 2021. 

Gällande detaljplan Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för delar av 

stadsdelarna Lindholmen och Lundbyvassen i Göteborg akt 2-4412 anger 

industriändamål. Genomförandetiden har gått ut.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2017-12-19 att starta program för Lindholmen  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Negativt planbesked.  

Det aktuella området ligger lågt med risk för översvämning. För att kunna säkerställa 

evakuering vid eventuellt högsta högvatten eller skyfall bedöms ett älvkantsskydd eller 

ett högstråk behöva uppföras. 

Det aktuella förslaget har inte redovisat hur man kan anordna ett högstråk fram till 

byggnaden. Eftersom området är utbyggt bedömer kontoret att det inte är möjligt att höja 

marken till +2.1 (nivån som krävs för högstråk i det aktuella området). Ett arbete med hur 

man ska kunna genomföra ett älvkantsskydd pågår. Ett älvkantsskydd är planerat till 

2040. 

Det aktuella området bedöms i dagsläget inte möjligt att utveckla sett utifrån 

översvämningsrisk. Förhoppningsvisa kan området utvecklas när arbetet med 

älvkantsskyddet har kommit så långt att man har en bild av hur skyddet ska utformas och 

finansieras. 

Det aktuella förslaget är högt och har ett stort fotavtryck samtidigt som den ligger nära 

äldre befintlig bebyggelse. Den föreslagna byggnaden är upp till 80 m hög. Befintlig 

byggnad norr om det aktuella förslaget är sju våningar. Avståndet mellan denna byggnad 

och det aktuella förslaget är ca 12 m.  

Den aktuella platsen omges av äldre industribyggnader, kontor, Geelys nya huvudkontor 

och ett f d ungkarlshotellet för anställda på Götaverken. Kommunens bevarandeprogram 

konstaterar att Götaverken kan 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 
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Älvstranden. Den aktuella planansökan bedöms i sin skala och placering inte vara 

anpassad till närmiljön och kulturmiljön. 

Med hänsyn till byggnadernas höjd görs bedömningen att de ligger för tätt för att dagsljus 

ska kunna hanteras på acceptabelt sätt. Detta gäller både den föreslagna byggnationen 

samt de omgivande byggnaderna. Kontoret bedömer att föreslagen byggnad skuggar 

närliggande område så pass att det kan innebära en betydande olägenhet.  

Att utveckla Lindholmen och Lundbyvassen ligger i linje med stadens strategier men 

kontoret bedömer att den aktuella platsen och det aktuella förslaget inte är lämpligt att 

pröva i en detaljplan.   

 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

För att kunna bygga ut platsen måste ett Älvkantsskydd eller annan anläggning som 

skyddar området från högsta högvatten komma på plats. 

Som stöd för bedömning av start och tydliggörande av hur planen förhåller sig till andra 

projekt har planens måluppfyllelse enligt strategier, ÖP och prioriterade mål i budget 

analyserats. Sammanvägning av måluppfyllelse visar att det inte är lämpligt att utveckla 

området enligt den aktuella begäran.   

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör  

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


