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Samråd om detaljplan för Svenska Mässan nytt höghus 
Heden 34:16 med flera mot Korsvägen inom stadsdelen 
Heden 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd för detaljplan för Svenska Mässan nytt höghus Heden 34:16 med flera 
inom stadsdelen Heden  

Sammanfattning 
Syftet med planförslaget är att möjliggöra ett nytt höghus som identitetsbärare och 
markör i staden för knut- och målpunkterna Korsvägen respektive Svenska Mässan. 
Genom planförslaget möjliggörs även ombyggnation av fasaden mot Skånegatan med en 
fasad som kan öppna upp mässhallens bottenvåning, liksom skapa nya verandor för 
utevistelse. Planen syftar även till att säkerhetsställa och utveckla en god vistelsemiljö i 
anslutning till Korsvägen. Genom planförslaget kan platsens förutsättningar med miljö- 
och kulturmiljövärden tas tillvara samtidigt som en inkluderande fasad och platsbildning i 
två plan kan tillskapas. 
 
Planförslaget innebär att olika funktioner kan inrymmas inom den nya byggnaden, såsom 
hotell, restaurang, kontor, mässverksamhet och kategoribostäder mm. 
 
Svenska Mässan är sedan 100 år belägen vid Korsvägen och har utvecklats till en 
internationell mässarrangör av stor betydelse för besöksnäringen i Göteborg. Stiftelsen 
vill utvecklas vidare genom att utnyttja Korsvägens utökade potential i och med 
tillkomsten av Västlänken och Station Korsvägen. Ett nytt torn vid Korsvägen, 
tillsammans med en ny entré, kommer att förstärka platsen som en viktig destination. 
 

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

Fastighetskontoret bedömer i detta tidiga skede att projektets ekonomi inte påverkar 
kommunen i någon avsevärd utsträckning.  

Den allmän plats GATA som finns med i planförslaget kommer byggas ut av projekt 
Korsvägen. Som förslaget ser ut så krävs ingen ytterligare utbyggnad av allmän plats till 
följd av de nya byggrätterna. 

Förslaget omfattar anslutning och uppgång för eventuell ny gångtunnel under Korsvägen. 
För denna finns det i nuläget ingen finansiering för.  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022 -11-18 
Byggnadsnämnden 2022-12-13 
Diarienummer 0528/21 
 

Handläggare 
Sabina Uzelac 
Telefon: 031-368 16 79 
E-post: sabina.uzelac@sbk.goteborg.se 
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Fastighetskontorets bedömning visar att de investeringar som påverkar kommunen i 
huvudsak är begränsade till åtgärder som är berättigat exploateringsbidrag.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
I Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 som antogs av 
kommunfullmäktige 2021-03-25 presenteras tre övergripande mål om naturen, klimatet 
och människan samt sammanlagt tolv delmål. De mål som har störst relevans för 
planförslaget är: 

Miljömålet Göteborg har en hög biologisk mångfald påverkas inte. 
Planförslaget påverkar inte några områden med naturvärden, men bidrar inte heller till att 
öka den biologiska mångfalden i stadsmiljön  
 
Miljömålet Göteborgs klimatavtryck är nära noll påverkas positivt i ringa utsträckning. 
Genom ombyggnad av befintligt hus samt påbyggnad finns möjlighet till att minska 
energianvändningen i bostäder och lokaler. Det centrala läget med god kollektivtrafik går 
hand i hand med ambitionen om att minska klimatpåverkan från resor och transporter. 
  
Miljömålet Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö påverkas positivt i ringa 
utsträckning. Detaljplanen medger för utveckling av kategoribostäder, arbetstillfällen och 
besöksnäring i kollektivtrafiknära läge. Således kan resor till och från framtida bostäder, 
arbeten och besöksmål med fördel komma att ske via kollektivtrafik. Tillgången till 
grönområden ökar inte genom planförslaget, snarare ökar trycket på de få centrala 
grönytorna något.  

En luftutredning har genomförts för att undersöka om det går att bebygga området enligt 
planförslaget utan att riskera att överskrida fastställda luftkvalitetsnormer i området, se 
ovan. Resultatet från utredningen visar att skillnaden i luftföroreningshalter och 
spridningsmönster är i jämförelse försumbara mellan planförslaget och noll-alternativet. 

Under planprocessen har en dagvattenutredning framarbetats, I utredningen redovisas 
lämplig dag- och skyfallshantering för att uppnå de krav som ställs i Göteborg Stads 
TTÖP: en. Utifrån ett föroreningsperspektiv visas att halten och mängden föroreningar 
ökar för vissa ämnen som ett resultat av planerad exploatering. Vidare reduceras både 
föroreningshalterna och belastningen efter exploatering i jämförelse med befintlig 
situation vid implementering av föreslagna dagvattenåtgärder. Detta innebär att 
planområdet inte försämrar recipientens möjligheter att uppnå miljökvalitetsnormerna. 

Planområdet är lokaliserat inom ett område som påverkas av trafikbuller, buller från 
Liseberg, buller från Svenska Mässans egna installationer samt närliggande installationer 
såsom kylanläggningar och fläkaggregat.  

I samband med upprättande av detaljplan har en bullerutredning upprättats enligt PBL 4 
kap 33a§. Bullerutredningen innehåller en redovisning av beräknade värden för 
omgivningsbuller. 

Gällande trafikbuller bedöms inga bullerreducerande åtgärder behövas då bullervärdena 
efterlever Boverkets Allmänna råd.  

Angående buller från Liseberg konstateras att de maximala ljudnivåerna vid fasad mot 
Korsvägen och Gothia Towers beräknats till som högst 63 dBA. Ljudnivån för övriga 
fasader beräknas bli betydligt lägre. Då det saknas särskilda riktvärden för skrikljud från 
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nöjesfält i stadsmiljö, ska ljudnivåerna beaktas i inomhusmiljön i samband med 
ljuddimensionering av fasad.  

Buller från tekniska anläggningar avseende bostäder bedöms att det finns möjlighet att 
medge bostäder i föreslagen byggrätt. Emellertid noteras att om inga bullerreducerande 
åtgärder vidtas för de befintliga tekniska anläggningarna, kommer detta att påverka 
andelen och placeringen av bostäderna inom högbyggnaden för +One. Då planen medger 
fler användningar än bostäder, påverkar detta inte planens genomförbarhet. 

I samband med planarbetet har en kulturmiljöutredning framarbetats. 
Kulturmiljöutredningen är en komplettering av Fördjupad kulturmiljöbeskrivning för 
Korsvägen med omgivning och fokuserar på anslutande stadsrum inklusive kvarteret som 
ingår i planområdet.  

Den samlade bedömningen från kulturmiljöutredningen avseende riksintresset Gårda O 
2:4 är att planförslaget inte bedöms innebära en risk för negativa konsekvenser med 
hänseende till den visuella påverkan och påverkan på värdebärande uttryck inom 
riksintresset.  

Avseende riksintresset för Göteborgs innerstad O 2:1-5 bedöms i utredningen att 
planförslaget innebär en risk för måttligt till stora negativa konsekvenser i hänseende till 
den visuella påverkan inom värdebärande synbilder inom riksintresset.  

Inom samtliga analyserade synbilder i samband med kulturmiljöutredningen bedöms 
upplevelsen inom dessa förändras, förutom för den synbild vid Mölndalsån då Gothia 
Towers kommer skymma +One byggnaden. Det är av vikt att uppmärksamma att 
synbilderna är fasta och bestämda vinklar vilket kan skilja sig mot den faktiska 
upplevelsen av platsen. Synbilderna är tagna från offentliga rum som definieras av 
mötesplatser eller transportsträckor av olika slag som omfattas av människor i rörelse. 
Således tas inte hänsyn till det mänskliga flödet i synbilderna då dessa primärt analyserar 
en bestämd vinkel. Därmed kommer den mänskliga observationen och upplevelsen av 
gaturummen och platserna troligt vara mer dynamisk i förhållande till den mänskliga 
förflyttningen än den som redovisas i synbilderna.  

Sammantaget bedöms planförslaget inte innebära en påtaglig skada för riksintressena 
Gårda O 2:4 eller för Göteborgs innerstad O 2:1–5. Däremot framförs i 
kulturmiljöutredningen att planförslaget kan innebära en skada på det sistnämnda 
riksintresset.  

I avvägningen mot att planförslaget bedöms tillföra stora värden till staden och stärka 
Korsvägen och evenemangsområdet som identitetsskapande mål- och knutpunkt, samt att 
planen inte anses medföra påtaglig skada på riksintresset, bedömer kontoret att planen 
kan genomföras i sin föreslagna form. Detta i enlighet med tidigare bedömning och 
utlåtande i samband med den arkitekttävling som genomfördes 2019. Det vinnande 
förslaget har bedömts och utvärderats av representanter från Svenska Mässan, Göteborg 
Stad och Sveriges Arkitekter. 

Bedömning ur social dimension 
För att arbeta in sociala perspektiv och barnperspektiv i detaljplanen har en social 
konsekvensanalys och en barnkonsekvensanalys (SKA/BKA) genomförts parallellt med 
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planarbetet. Analysen syftar till att inventera platsen, fördjupa kunskapen om 
planområdets värden och brister samt studera konsekvenserna av planförslaget.  
 
Samspel i den fysiska miljön handlar om platsens förutsättningar att skapa tillit och 
delaktighet. Planområdet är lokaliserat på en mycket publik plats och många människor 
rör sig i närområdet. Gemensamma neutrala vistelseytor och trivsamma mötesplatser 
saknas i dagsläget. Planförslaget möjliggör men säkerställer inte att den här typen av ytor 
tillkommer.  
Aktivitet i markplan på tillkommande byggnad kan bidra till att bryta ner områdets 
storskaliga karaktär och skapa upplevelser i mänsklig skala. Planförslaget kan därmed få 
en sammanhållande funktion och knyta samman området mot Skånegatan och Korsvägen, 
där de nya terrasserna kan bidra med liv och social aktivitet vid Korsvägen. 
 
Planområdet saknar ytor för rekreation, återhämtning och fysisk aktivitet. Tillgången till 
grönytor med lekmöjligheter behöver säkerställas i närliggande områden. Kopplingen till 
dessa grönområden från planområdet är viktiga och hindras i dagsläget av trafikbarriärer.  
Möjligheterna att ta sig till grönområden och till planområdet med cykel eller till fots 
förbättras i och med det angränsande planförslaget för Västlänken. Aktuellt planförslag 
för Svenska Mässan anpassas efter Västlänkens utformning för att bidra till bra 
sammanhängande stråk. Dessutom kan kvartersmark nyttjas som ytterligare yta för 
gångtrafikanter.  
 
Planområdet har flack, öppen karaktär och goda förutsättningar för tillgänglighet och 
överblickbarhet. Samtidigt identifieras korsningspunkter mellan trafikslag som en 
säkerhetsrisk. 
 
 

Bilagor 
Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  
2. Planbeskrivning  
3. Genomförandebeskrivning  

Övriga handlingar 
4. Grundkarta  
5. Illustrationsritning  
6. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar 
7. Kulturmiljöutredning  
8. Dagvatten och skyfallsutredning 
9. Luftutredning 
10. Bullerutredning 
11. Vindutredning 
12. Solstudie 
13. Dagsljusberäkning 
14. Mobilitets- och parkeringsutredning 
15. Trafikutredning 
16. Brand-risk och säkerhetsutredning 
17. Vibrationsutredning 
18. Miljöteknisk markundersökning 
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19. Geotekniskutredning 
20. Marktekniska undersökning  

 

Ärendet  
Beslutet innebär att samråd om detaljplan för Svenska Mässan nytt höghus Heden 34:16 
m.fl. inom stadsdelen Heden ska genomföras. Samrådet planeras till tiden 25 januari till 1 
mars 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Planförslaget 
Planområdet är beläget vid Korsvägen, cirka 1,5 kilometer från Göteborgs centralstation. 
Planområdet ligger i anslutning till och är en del av Svenska Mässan, fastighet Heden 
34:16 samt Heden 34:21, och avgränsas av Örgrytevägen, Korsvägen och Skånegatan. På 
fastigheterna och inom planområdet finns två byggnader. Planområdet omfattas även av 
fastigheterna Heden 705:24, Heden 705:7 samt Heden 34:17 som berör del av 
Örgrytevägen, Korsvägen och Skånegatan.  

Planområdet omfattar cirka 1 hektar. Planområdet innefattar i huvudsak en fastighet, 
Heden 34:16, som ägs av Svenska Mässans Stiftelse, samt mindre delar Göteborgs stad 
vilka utgörs av allmän plats.  

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ett nytt höghus mot 
Korsvägen och en ny entré mot Skånegatan. Planens syfte är även att förstärka Korsvägen 
som mötesplats i samband med byggnationen av Västlänken. 

Genom planförslaget möjliggörs även ombyggnation av fasad mot Skånegatan med en 
fasad som kan öppna upp mässhallens bottenvåning, liksom skapa nya verandor för 
utevistelse. Planen syftar även till att säkerhetsställa och utveckla en god vistelsemiljö i 
anslutning till Korsvägen. Genom planförslaget kan platsens förutsättningar med miljö- 
och kulturmiljövärden tas tillvara samtidigt som en inkluderande fasad och platsbildning i 
två plan kan tillskapas.  

Planförslaget medger bebyggelsen inom planområdet som utgörs både av om- respektive 
nybyggnation. Längs Skånegatan och norra delen av planområdet utförs kompletteringar 
och ombyggnationer av den befintliga bebyggelsen. I södra delen vid Svenska Mässans 
befintliga entré omfattas en större nybyggnation med ny entré, verandor och skyskrapa. 

Planförslaget har utgått från den arkitekttävling som genomfördes 2019 och där vinnande 
förslag tagits fram av Tham och Videgård arkitekter. Det vinnande förslaget har bedömts 
och utvärderats av representanter från Svenska Mässan, Göteborg Stad och Sveriges 
Arkitekter. Förslaget och det nya höghuset benämns +One och utgör ett fjärde ”torn”, 
utöver de tre befintliga höghusen i öster med sina glasade fasader. +One erhåller också en 
karaktär med uppglasad fasad, men skiljer sig i övrigt gällande form, typologi och höjd 
från de övriga, där funktionen också är att manifestera platsens betydelse i staden som 
mål- och knutpunkt. 

Gällande planer 
Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-02-26. Förslag till ny översiktsplan för Göteborg antogs av 
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kommunfullmäktige 19 maj 2022. Detaljplanen överensstämmer med ny översiktsplan för 
Göteborg. 

 

Följande detaljplaner gäller idag för området:  

II-4256 Detaljplan för utbyggnad av Svenska Mässan mot öster (kv. 34 Topasen) 

- Laga Kraft 1996-04-01 
- Genomförandetiden gick ut 2001-04-01 

II-4424 Detaljplan för Svenska Mässan (Hotell Gothia) 

- Laga kraft, 1999-06-30 
- Genomförandetid gick ut 2004-06-30 

II-4482 Detaljplan för Kringen, Korsvägen m.m.  

- Laga Kraft, 2000-07-06 
- Genomförandetid gick ut, 2005-07-06 

II-4483 Detaljplan för Kollektivtrafikprojekt Kringen: Del av Skånegatan m.m.  

- Laga Kraft, 2002-01-03 
- Genomförandetiden gick ut 2007-01-03 

II-4959 Detaljplan för Hotell Gothia Tower  

- Laga kraft, 2008-07-14  
- Genomförandetid gick ut 2018-07-14.  

II-5440 Detaljplan för Västlänken, Station Korsvägen med omgivning  

- Laga Kraft, 2019-06-25 
- Genomförandetiden är gällande, utgår 2024-06-25. 

Bakgrund 
Byggnadsnämnden beslutade 2018-06-21 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för 
Göteborgs konstmuseum. Ett förslag till samrådshandling har tagits fram. 

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:  

2018-06-21 att godkänna startplan för år 2020 där detaljplanen ingår som Svenska 
Mässan nytt höghus Heden 34:16 m.fl. inom stadsdelen Heden 

Detaljplan för Svenska Mässan nytt höghus Heden 34:16 m.fl. inom stadsdelen Heden 
med bilagor går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kommunen har gjort en undersökning om betydande miljöpåverkan enligt PBL 5 kap. 11 
§ och Miljöbalken (MB) 6 kap. 6 § för aktuell detaljplan. 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Bedömningen har utgått från kriterierna i 
Miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) 5 §.  

Detaljplaneförslaget medger en komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. 
Platsen ligger vid Korsvägen. En del av planområdet är del av riksintresset för 
kulturmiljö.  

Kommunens ställningstagande grundar sig bland annat på bedömningen att ett 
genomförande av detaljplanen:  

• Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 
MB 7 kap. 28 §. 

• Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala 
miljömål. 

• Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, 
landskap, fornlämningar, vatten etc. 

• Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön till 
följd av allvarliga olyckor eller andra omständigheter. 

• De sannolika miljöeffekterna kan minskas genom åtgärder som arbetas in i 
detaljplanen eller exploateringsavtalet.  

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 
Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov till 
påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Undersökningssamråd 
har hållits med länsstyrelsen 2022-10-07.  

Ur stadsmiljösynpunkt bedöms detaljplanen med dess höga byggnad ha en inverkan på 
stadsbilden. Tillsammans med tillkommande projekt runt Korsvägen kommer detta att 
påverka upplevelsen av platsen och landskapsbilden både på lokal nivå och stadsnivå. 

Förslaget till detaljplanen har sitt ursprung i en arkitekttävling som Svenska Mässan 
tillsammans med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter anordnade.  

Det vinnande förslaget +One beskrevs av juryn bland annat som att förslagets tredelade 
komposition utgörs av verandan som relaterar till stenstaden, tornet vars form samspelar 
med staden och kronan, som i sig blir en tydlig signal och attraktiv målpunkt. De nedre 
våningarnas koppling till stenstadens skala förtydligar omgivande stadsrum. Markplanet 
har ett öppet, festligt och modernt uttryck genom en kolonnad av utvändiga, tunna vita 
pelare som håller samman byggnadens rymliga terrasser. Med sitt verandamotiv skapas 
flödande kopplingar mellan in- och utsida. 
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I samband med planarbetet har en kulturmiljöutredning framarbetats. 
Kulturmiljöutredningen är en komplettering av Fördjupad kulturmiljöbeskrivning för 
Korsvägen med omgivning och fokuserar på anslutande stadsrum inklusive kvarteret som 
ingår i planområdet.  

Den samlade bedömningen från kulturmiljöutredningen avseende riksintresset Gårda O 
2:4 är att planförslaget inte bedöms innebära en risk för negativa konsekvenser med 
hänseende till den visuella påverkan och påverkan på värdebärande uttryck inom 
riksintresset.  

Sammantaget bedöms planförslaget inte innebära en påtaglig skada för riksintressena 
Gårda O 2:4 eller för Göteborgs innerstad O 2:1-5. Däremot framförs i 
kulturmiljöutredningen att planförslaget kan innebära en skada på nämnda riksintressen. I 
utredningen framförs att tornet och dess höjd, orientering och placering, gestaltningen av 
podiebyggnaden samt ianspråktagande av den befintliga entréplatsen mot Korsvägen som 
att stadsrummet krymper vilket utgör påverkan på riksintressena. Effekterna blir att 
stadsrummets struktur kan upplevas förändrade och omgivande bebyggelse i 
stenstadskvarteren, Lilienbergs stadsplan, Gothia Towers och Lisebergs 
märkesbyggnader får en minskad betydelse i stadsrummet vid Korsvägen.  

I avvägningen mot att planförslaget bedöms tillföra stora värden till staden och stärka 
Korsvägen och evenemangsområdet som identitetsskapande mål- och knutpunkt, samt att 
planen inte anses medföra påtaglig skada på riksintresset, bedömer kontoret att planen 
kan genomföras i sin föreslagna form. Detta i enlighet med tidigare bedömning och 
utlåtande i samband med den arkitekttävling som genomfördes 2019. Det vinnande 
förslaget har bedömts och utvärderats av representanter från Svenska Mässan, Göteborg 
Stad och Sveriges Arkitekter. 

I fortsatt arbete behöver stor vikt läggas på arkitektur, kulturmiljö, stadsbild och arbete 
med social- och barnkonsekvens. En utveckling av Svenska Mässans fastighet och ny 
Korsvägens mötesplats bedöms möjlig under förutsättning att stor hänsyn tas till dessa 
aspekter. 

Detaljplaneprogram för del av evenemangsområdet som har uppdrag att planera vidare 
för ny arena och stadsutveckling inom evenemangsområdet. Uppdraget omfattar 
ersättning för nuvarande Scandinavium, Valhalla sporthallar och Valhallabadet samt 
tidigare Lisebergshallen. 

Hänsyn behöver tas till detta pågående programarbete och eftersom arbetet med både 
program och ny detaljplan för arenor m.m. är i ett inledande skede så finns det inte 
underlag i dagsläget att göra en korrekt avgränsning. Då båda projekten befinner sig i 
planeringsfasen kan det ändå finnas goda förutsättningar för att skapa synergieffekter. I 
det fortsatta arbetet är det av vikt att båda projekten samspelar för att tillskapa stärkande 
värden och en god bebyggelseutveckling.  Frågan om framtida avgränsningar mellan det 
nya arenaområdet och denna detaljplan ska därför bevakas i det fortsätta arbetet med 
detaljplanen och behöver vara klarlagd innan planen kan antas. 

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. Arbete med 
social- och barnkonsekvens pågår. 
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