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Tillstyrkande av detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster 
om Nellickevägen, Skår 40:17 med flera, inom stadsdelen 
Krokslätt  

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen, 

Skår 40:17 med flera, inom stadsdelen Krokslätt, upprättad den 7 februari 2017 

och reviderad den 23 juni 2020.  

 

2. Översända förslag till detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om 

Nellickevägen, Skår 40:17 med flera, inom stadsdelen Krokslätt, upprättad den 7 

februari 2017 och reviderad den 23 juni 2020, till kommunfullmäktige för beslut 

om antagande.  

 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att utvidga Lisebergs verksamhet på 

lång sikt, att möjliggöra ett besökscenter för Volvo, samt möjliggöra en utveckling av 

fastigheten för Rundqvists tryckeri. Syftet är även att skapa en attraktiv offentlig miljö 

längs med, och vattenmiljö i, Mölndalsån vilket innebär en omprövning av 

Nellickevägens dragning. 

Planförslaget innebär att Nellickevägen flyttas österut till ett läge utmed E6 

/Kungsbackaleden, att Vörtgatan förlängs till detta nya läge, och att en ekologiskt 

funktionell kantzon och ett rekreativt grönstråk anläggs utmed Mölndalsåns östra sida.  

Inom kvartersmark möjliggörs bland annat hotell, besöksanläggningar såsom nöjespark, 

museum, badanläggning och evenemangslokaler med tillhörande kontor och lager samt 

centrumändamål.  

Södra delen av planområdet ingår i detaljplan för Nöjespark och hotell söder om Liseberg 

som vunnit laga kraft i december 2019. Alla intressenter går med på att gällande plan görs 

om i dessa delar innan genomförandetiden har gått ut.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressenter. 

Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta perspektiv.  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-05-15 

Byggnadsnämnden 2020-06-23 

Diarienummer 0412/18 

 

Handläggare 

Per Osvalds 

Telefon: 031-368 19 97 

E-post: per.osvalds@sbk.goteborg.se  
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Detaljplanens genomförandeekonomi visar ett negativt resultat och belastar 

skattekollektivet genom att den exploateringsrelaterade investeringen bedöms till 34 

mnkr. Genom försäljning av mark i intilliggande detaljplan för Nöjespark och hotell 

söder om Liseberg på västra sidan om Mölndalsån får dock staden en inkomst på ca 27 

mnkr.  

Sammantaget uppgår därför resultatet för dessa båda projekt till cirka – 7 mnkr. 

 

Det minusresultat som redovisas har sin grund i att staden har intressen av att tillskapa 

mer grönytor i ett område av staden där det saknas bostadsnära parker och rekreativa ytor 

på allmän plats enligt stadens Grönstrategi. Också den förändring av gatustrukturen som 

bli en följd av nyanläggandet av grönytorna bedöms vara till nytta för ett större områdes 

behov än bara den aktuella detaljplanens exploatering, bland annat genom att bättre gång- 

och cykelförbindelser blir möjlig längs Mölndalsån (i enlighet med Fördjupad 

översiktsplan för Mölndalsåns dalgång) och att biltrafik separeras och förläggs i ny gata i 

den östra delen av planområdet. Anläggandet av en ekologiskt funktionell kantzon för att 

säkra Mölndalsåns ekologiska status i och med den tänkta exploateringen i området 

bedöms dessutom vara en förutsättning för att inte Länsstyrelsen ska överpröva 

detaljplanen. 

 

Sammantaget bedöms de ovan angivna skälen motivera det bedömda underskottet då 

åtgärderna kommer ett större område till nytta i enlighet stadens strategier och 

måldokument. Fastighetskontoret ställer sig därför positivt till planförslaget och den 

fördelning av projektets kostnader mellan skattekollektivet och exploatörerna som 

föreligger. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Planområdet är utsatt för risker och störningar i form av låg stabilitet mot Mölndalsån, 

översvämningsrisk, risker med farligt gods samt luft- och markföroreningar. Dessa risker 

hanteras inom planarbetet för att göra marken lämplig för ändamålet. 

Planförslagets läge invid Mölndalsån kräver att EU-domstolens dom från 2016, 

Weserdomen, behöver följas. Detta innebär att Mölndalsån som vattendrag måste 

förbättras genom planförslaget. Ekologiskt funktionella kantzoner längs ån bidrar till ett 

ökat ekologiskt värde och förbättrade livsmiljöer för djur och växter i ån, samt bidrar till 

att miljökvalitetsnormerna för ån kan följas. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för planen, där bl.a. påverkan på 

MKN vatten studerats. Planens genomförande innebär en förbättring för vattenmiljön och 

MKN vatten genom att den ekologiska funktionaliteten på Mölndalsåns kantzon säkras 

med planbestämmelse som naturmark. Dagvattenmängderna till Mölndalsån kommer öka 

i och med att ån blir recipient istället för att vattnet leds till Ryaverket. Dagvattnet i 

området är från början relativt rent och vanliga dagvattenåtgärder såsom diken, magasin 

och torrdammar bedöms ge tillräcklig rening. Avledningen av dagvatten till ån gör att 

belastningen på ledningen längs med Nellickevägen minskar och antalet bräddningar av 

dagvattensystemet blir färre, vilket är positivt för vattenkvaliteten i Mölndalsån. 

Längst i norr i korsningen mellan Sofierogatan och Nellickevägen överskrids 

Miljökvalitetsnormerna (MKN) för kvävedioxid. En förlängning av skärm längs med 

E6/rv40 kommer att förbättra luftmiljön vid befintlig gångtunnel under motorvägen.  I 
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övrigt klaras MKN inom hela planområdet. Göteborgs miljömål för luft klaras inte på 

grund av höga bakgrundsnivåer i området. Det är årsmedelvärdet för kvävedioxid och 

partiklar som inte når ner till målnivåerna. Föreslagen bebyggelse skärmar effektivt 

luftföroreningar från E6/Rv40 att nå området längs Mölndalsån.  

Genom sanering av mark minskas människors exponering för föroreningar och även 

spridningen i mark och vattenmiljö, vilket innebär positiva konsekvenser.  

Ett allmänt grönstråk längs Mölndalsån förbättrar tillgången till grönytor i området, 

samtidigt som möjligheten till kontakt med vattnet stärks och både ekologiska och 

rekreativa värden tillskapas.  

Strandskydd upphävs inom kvartersmark och allmän plats gata och torg men kommer 

gälla inom allmän plats natur och vattenområden. 

Bedömning ur social dimension 

Området är ett bristområde när det gäller allmänna grönområden och tillgängligheten till 

Mölndalsån är idag begränsad. Efter anläggandet av en grön kantzon längs med 

Mölndalsån ökar rekreationsmöjligheterna.  

Volvos besöksanläggning och Lisebergs utveckling av sina verksamheter kommer att 

vara målpunkter för besökare både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Målpunkterna som möjliggörs förväntas bli starka mötesplatser för barn och vuxna.  

Detta bedöms inverka positivt på mångfald och integration trots att nyttjandet av själva 

besöksanläggningarna innebär en kostnad för besökare. 

Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån barnperspektiv, 

jämställdhetsperspektiv, hälsa, mänskliga rättigheter eller funktionsnedsättning. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  

2. Planbeskrivning inklusive genomförandebeskrivning 

Övriga handlingar 

3. Grundkarta  

4. Illustrationskarta 

5. Samrådsredogörelse 

6. Granskningsutlåtande  

7. Fastighetsförteckning  

8. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar 

9. Markteknisk undersökningsrapport 

10. Geoteknik 

11. Markmiljöutredning 

12. Ekologiskt funktionell kantzon 

13. Dagvatten och skyfallsutredning 

14. Luftmiljöutredning  

15. Luftmiljöutredning, tillägg 
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16. Riskutredning 

17. Trafikalstring, Makro 

18. Trafikalstring, Mikro 

19. Mobilitets- och parkeringsutredning 

20. Miljökonsekvensbeskrivning 

21. Trafikförslag 

22. Bullerutredning 

23. Bullerutredning, tillägg  

24. Gestaltningsstudie Entréplats 

25. Genomförandestudie 

26. Byggnadshistorisk utredning 

27. Dykinspektioner Mölndalsån 

28. Social- och barnkonsekvensanalys 

29. Länsstyrelsens granskningsyttrande 

30. Summering av åtgärder mellan granskning och antagande 

31. Sändlista 

 

  



 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, TU detaljplan 5 (6) 

  

   

Ärendet  
Nämnden föreslås besluta om att tillstyrka förslag till detaljplan för Lisebergs utbyggnad 

öster om Nellickevägen, Skår 40:17 m fl, inom stadsdelen Krokslätt. 

Detaljplanen ska översändas till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger mellan Mölndalsån och E6 direkt söder om nuvarande 

Lisebergsområdet, cirka två kilometer söder om Göteborgs centrum.  

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att utvidga Lisebergs verksamhet på 

lång sikt, att möjliggöra ett besökscenter för Volvo samt att skapa en attraktiv offentlig 

miljö och vattenmiljö utmed Mölndalsån, vilket innebär en prövning av Nellickevägens 

dragning. 

Planförslaget innebär att Nellickevägen flyttas österut utmed Kungsbackaleden, att 

Vörtgatan förlängs till denna och att en ekologiskt funktionell kantzon och ett rekreativt 

grönstråk anläggs utmed Mölndalsåns strand. Placering av träd inom grönstråket 

begränsas delvis av befintlig kombiledning i Nellickevägen som avses ligga kvar inom 

området. Detta bedöms inte vara ett hinder för att uppnå en ekologiskt funktionell 

kantzon.  

Planen innebär också att uppförande av bland annat hotell och nöjespark medges inom två 

kvarter norr och söder om Vörtgatans förlängning. Avsikten är att uppföra ett 

besökscenter för Volvo i den södra delen ovan en parkeringsanläggning för hela området. 

I det norra kvarteret är avsikten att Liseberg långsiktigt ska kunna expandera sin 

verksamhet utifrån framtida behov, till exempel utbyggnad av nöjespark, vattenpark, 

hotell, personal- och lagerutrymmen. Rundqvists boktryckeri får möjlighet att utveckla 

sin fastighet med större byggrätt och mer flexibel användning. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26. Förslaget överensstämmer även med fördjupning av 

översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång (godkänd i BN dec 2016). 

Gällande detaljplaner akt F4664, E2859, E2903, F2404 och FP8147 anger framförallt 

industriändamål. Genomförandetiden har gått ut.  

Södra delen av detaljplaneområdet ingår i Detaljplan för hotell och nöjespark söder om 

Liseberg som har vunnit laga kraft i december 2019. Alla intressenter är med på att 

aktuell plan görs om i dessa delar innan genomförandetiden har gått ut.   

Detaljplanen innebär att strandskyddet upphävs för kvartersmark och allmän plats GATA 

och TORG inom planområdet. Strandskyddet är kvar inom Allmän plats NATUR.  

Bakgrund  

Byggnadsnämnden beslutade 2020-02-07 att genomföra granskning om detaljplanen. 

Granskningstiden var 12 februari 2020 till 4 mars 2020. Förslaget till detaljplan har under 

granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 

Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

De största förändringarna i planförslaget efter granskning är:  
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- Utredningar gällande luft, geoteknik och risk har uppdaterats utifrån inkomna 

synpunkter under granskning. Resultatet av utredningarna har arbetats in i 

planhandlingarna. 

- Kantzonsutredningen har fördjupats och föreslagen utformning och utförande av 

kantzonen har tydliggjorts i planhandlingarna. 

- Möjlighet till underbyggnad med parkeringshus har tillkommit under allmän plats 

GATA och allmän plats TORG i södra delen av planområdet. Totalt rör sig detta 

om 125 kvm. 

- Varsamhetsbestämmelse för Rundqvists tryckeri har tydliggjorts i 

planbeskrivningen. 

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen bedöms vara av den 

karaktären att den ska hanteras med utökat planförfarande och antas av 

Kommunfullmäktige.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2017-02-07              att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan (dnr 0830/16) 

2019-05-21              att genomföra samråd om detaljplanen 

2020-02-07             att genomföra granskning om detaljplanen 

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

kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett 

genomförande av planen innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning 

med särskild miljökonsekvensbeskrivning har gjorts.  

De viktigaste synpunkterna som inkommit under granskningen rör MKN luft, hantering 

av risker från farligt gods, frågor kring Mölndalsån rörande ekologiskt funktionella 

kantzonen, geoteknik, dagvatten, skyfall och MKN vatten. Synpunkterna har medfört att 

utredningar har uppdaterats och kompletterats och att planhandlingarna har tydliggjorts. 

Genomförbarheten för föreslagna riskåtgärder och åtgärder kopplade till den ekologiskt 

funktionella kantzonen har studerats.  

 

Henrik Kant    Martin Storm 

Stadsbyggnadsdirektör  Chef Planavdelningen 

 

 

 

 


