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Tillstyrkande av detaljplan för Västlänken station Centralen 
inom stadsdelen Gullbergsvass 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för Västlänken station Centralen inom stadsdelen 

Gullbergsvass, upprättad den 20 december 2018 och reviderad den 20 oktober 

2020.  

 

2. Översända förslag till detaljplan för Västlänken station Centralen inom stadsdelen 

Gullbergsvass, upprättad den 20 december 2018 och reviderad den 20 oktober 

2020 till kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

 

Sammanfattning 

Planområdet är beläget norr om Göteborgs centralstation, i anslutning till Nils Ericson-

terminalen, inom stadsdelen Gullbergsvass i centrala Göteborg. Syftet med detaljplanen 

är att medge en utbyggnad av Västlänken med tillhörande byggrätter. Syftet är också att 

möjliggöra för en stadsutveckling vid stationsläget Centralen samt säkerställa 

stadsbyggnadskvaliteter, kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Planförslaget 

möjliggör två av tre planerade uppgångar för Västlänkens Station Centralen. 

Efter tidigare genomförd granskning beslöt byggnadsnämnden 2018-06-21 att på nytt låta 

granska detaljplanen för att ge sakägare och andra berörda möjligheteten att lämna 

synpunkter på föreslagna ändringar innan planförslaget går vidare för antagande. Efter 

den andra granskningsperioden hade länsstyrelsen kvarstående erinringar om 

urspårningsrisk från uppställningsspåren samt översvämningssäkring för Västlänken. 

Frågorna har hanterats genom en fördjupad bedömning om urspårningsrisk samt har 

översvämningssäkring för Västlänken förtydligats. Övriga synpunkter som inkommit, har 

hanterats genom förtydligande i planbeskrivningen.  

 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-09-18 

Byggnadsnämnden 2020-10-20 

Diarienummer 0636/11 

 

 

Handläggare 

Frida Kjäll 

Telefon: 031-368 19 98 

E-post: frida.kjall@sbk.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

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

Fastighetskontorets bedömning är att detaljplanen går med överskott ekonomiskt. Hur 

stort överskottet blir är svårt att bedöma då flera poster är osäkra.  

Redogörelse för de olika inkomsts- och utgiftsposterna: 

- Den västra byggrätten (kommunal mark) ska bidra med 14,6% av den faktiska utgiften 

för utbyggnad av allmän plats. Detta förutsätter att köpeavtal kan tecknas. 

- Försäljning av den västra byggrätten (kommunal mark) bedöms ge en inkomst på cirka 

40 miljoner kronor. Summan är osäker och kan bli såväl högre som lägre. Inkomsten 

förutsätter att köpeavtal kan tecknas. 

- Den östra byggrätten (Jernhusens mark) ska bidra med 43,6% av den faktiska utgiften 

för utbyggnad av allmän plats. Exploateringsavtal är färdigförförhandlat med Jernhusen 

men villkoras av att detaljplanen vinner laga kraft. 

- Jernhusens planerade byggnation Region City hanteras inom detaljplanen Norr om 

Centralen. Då Region City behöver den allmänna platsen inom DP Station Centralen har 

Jernhusen och kommunen för avsikt att teckna exploateringsavtal för DP Norr om 

Centralen där Jernhusen bidrar med 41,8% av den faktiska utgiften (upp till 100 miljoner) 

för utbyggnad av allmän plats inom DP Station Centralen. Den beskriva inkomsten 

förutsätter att DP Norr om Centralen vinner laga kraft. 

- Avtal om avveckling av spårfunktioner i Gullbergsvass är tecknat mellan Trafikverket 

och kommunen. Avtalet innebär att Jernhusens kombiterminal avvecklats. Jernhusen har i 

och med detta riktat ett skadeståndsanspråk mot kommunen, vilket bedöms till cirka 50 

miljoner kronor. Exploateringsavtal är tecknat med Jernhusen där Jernhusen avsäger sig 

60% av detta skadeståndsanspråk men avtalet villkoras av att detaljplanen vinner laga 

kraft. 

Sammanställning av detaljplanens ekonomiska netto utifrån olika scenarion 

 Angivet i miljoner kronor 

 Inkomst Utgift Nettoöverskott 

Exploateringsbidrag västra byggrätten (kommunal 

mark) 

14,6   

Exploateringsbidrag östra byggrätten (Jernhusen) 43,6   

Exploateringsbidrag DP Norr om Centralen 

(Jernhusen) 

41,8   

Markförsäljning västra byggrätten 40   

Utbyggnad av allmän plats  100  

Avskrivning av skadeståndsanspråk från Jernhusen 30   

Summor    

Summa om ovanstående går som planerat 170 100 70 

Summa om DP Norr om Centralen inte antas 128,2 100 28,2 

Summa om inte avtal tecknas för västra byggrätten 115,4 100 15,4 

Summa om DP Norr om Centralen inte antas samt 

inget avtal tecknas för västra byggrätten 

73,6 100 -26,4 



 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, TU detaljplan 3 (9) 

  

   

Detaljplanen ger alltså troligen ett ekonomiskt överskott men hur stort det blir beror 

mycket på antagandet av detaljplanen för Norr om Centralen och på försäljning av västra 

byggrätten. 

Nödvändigheten i att genomföra detaljplanen nu och ekonomiska konsekvenser av att inte 

anta detaljplanen: 

Viktigt att notera är att om detaljplanen inte antas kommer det aktuella området ändå att 

kräva åtgärder av kommunen som innebär kostnader. Det aktuella området är en viktig 

pusselbit i utbyggnaden av centralområdet. Ombyggnad av Bergslagsgatan, inklusive ny 

busshållplats, är nödvändig då den är ett framtida stråk in i Gullbergsvass. Den 

parkfunktion som Bergslagsparken är tänkt att få skulle istället behöva skapas i 

kommande detaljplaner i närområdet. Region City, Västlänkens mittersta och östra entré 

samt Göteborgs centralstation kräver alla en god angöring som inte hanteras om området 

får fortsätta se ut som idag. En bedömning är att konsekvensen av att inte anta 

detaljplanen medför kommunala utgifter på i storleksordningen tiotals miljoner kronor 

medan det inte skulle bli några inkomster. 

Utbyggnaden av Västlänken och Trafikverkets därpå följande återställning av berörda 

ytor gör att det finns en stor ekonomisk samordningsvinst om omdaning av området kan 

ske i anslutning till att Trafikverket avslutar sina markarbeten. Komplexiteten i att bygga 

på Västlänkens tak gör att ytorna ovan Västlänken bör bebyggas direkt efter att 

tunnelkonstruktionen är färdig eftersom möjligheterna att exploatera dessa ytor i ett 

senare skede är högst begränsade. 

Alternativet att inte anta detaljplanen skulle således kunna komma att bli mer kostsamt än 

även det sämsta ekonomiska utfallet av de ovan fyra redovisade alternativen. En antagen 

detaljplan innebär inte en större ekonomisk risk, utan en chans till att säkra finansieringen 

totalt sett, alltså en mindre ekonomisk risk trots vissa osäkerheter vad gäller 

kostnadstäckning. 

Vidare ekonomiska effekter: 

Kommunens driftkostnader för allmän plats kan antas bli ungefär lika stora som idag då 

området även nu innehåller stora allmänplatsytor. 

Kvartersbyggnationen ger etableringsmöjligheter för lokala näringsidkare. 

Stadsutvecklingen med nya butiker och arbetsplatser i ett centralt läge i direkt anslutning 

till kollektivtrafik bedöms ge ett ekonomiskt tillskott till Göteborg och dess invånare.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Genomförandet av detaljplanerna för Västlänken innebär överflyttning av resande från 

väg till järnväg. Genom att frigöra kapacitet på det befintliga järnvägsnätet underlättar det 

också överflyttning av gods från väg till järnväg. Planerna bidrar därmed positivt till 

uppfyllelsen av bland annat miljökvalitetsmålen om begränsad klimatpåverkan, frisk luft 

och god bebyggd miljö.  

De beräkningar som har gjorts för luftmiljön i och i närheten av planområdet visar på en 

förbättrad luftkvalitet om planen samt övriga planerade ändringar av markanvändningen i 

närområdet genomförs. Därmed bedöms planförslaget medverka till att MKN för 

utomhusluft kan följas.  
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Själva genomförandet av planen bedöms inte medverka till högre bullernivåer. Däremot 

innebär den föreslagna bebyggelsen för bland annat bostadsändamål att människor blir 

utsatta för höga bullernivåer i sin boendemiljö. 

Under förutsättning att de föreslagna åtgärderna i dagvattenutredningen genomförs 

bedöms inte avvattningen av planområdena påverka varken flöden eller förorenings-

situationen i berörda recipienter 

Träd och växtlighet påverkas negativt i samband med byggnation av järnvägstunnel. 

Förutsättningarna för att återskapa och vidareutveckla möjligheterna till ett rikt växt- och 

djurliv bedöms som goda. Detaljplanen säkerställer och syftar till att utveckla 

Bergslagsparken. De träd som kan bevaras har fått skyddsbestämmelser i detaljplanen och 

de som påverkas vid ett genomförande och under byggtiden ska flyttas eller ersättas. 

Konsekvenser av planförslaget avseende kulturmiljö bedöms medföra inga till måttliga 

konsekvenser. Vissa åtgärder bedöms gynna kulturmiljön genom att 

kommunikationsmiljön utvecklas vidare på befintlig plats. 

Bedömning ur social dimension 

Västlänken, inklusive station Centralen, kommer att stärka möjligheterna för olika 

grupper att resa och mötas vilket gynnar samspel och integration och bidrar till att stödja 

en hållbar tillväxt inom regionen. Genom att ge fler av regionens invånare direkt tillgång 

till centrala stationslägen i staden, bidrar länken till en ekonomiskt, miljömässigt och 

socialt hållbar tillväxt i Göteborgsregionen då fler människor får tillgång till fler arbeten, 

företagen kan utvecklas och fler människor kan röra sig inom regionen på ett 

miljömässigt hållbart vis. 

Stationen bidrar till att öka kapaciteten för resor till och från olika delar av staden vilket 

därmed ökar tillgängligheten till stadens olika målpunkter. Planområdet och närliggande 

målpunkter blir mer tillgängliga både för stadens invånare och för besökare och pendlare. 

Det ger goda förutsättningar för att skapa fungerande mötesplatser och på så sätt 

motverka segregationen i staden. Ökad tillgänglighet och ett större besöksunderlag kan i 

sin tur bidra till ökad attraktionskraft, dels för företags- och verksamhetsetablering men 

också för inflyttning. Samtidigt kan boendesegregationen förstärkas om 

boendekostnaderna ökar i centrala Göteborg. 

Eftersom fler kvinnor än män åker kollektivt bidrar generellt sett ökad kollektivtrafik till 

ökad jämställdhet då kvinnor får större möjligheter att röra sig. Kortare restid över ett 

större område är dock gynnsamt för både män och kvinnor då arbetsmarknaden blir 

bredare och valmöjligheterna större. Generellt kommer personer som saknar bil att 

gynnas av utbyggnaden. Här dominerar kvinnor, äldre och yngre personer samt 

låginkomsttagare. De positiva konsekvenserna blir tydligast i de centrala delarna av 

Göteborg, nära de nya stationerna. Det blir också enklare att leva och arbeta i hela 

Göteborgsregionen utan bil. 

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 höga trafikhastigheter och omfattande 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 vilket 
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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. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser 

2. Planbeskrivning 

Övriga handlingar 

3. Grundkarta 

4. Illustrationsritning 

5. Samrådsredogörelse 

6. Granskningsutlåtande 

7. Fastighetsförteckning 

8. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 

Utredningar 

9. Buller från verksamheter 

10. Buller från verksamheter - alternativ utformning  

11. Bullerutredning från trafik 

12. Bullerutredning från trafik - alternativ utformning  

13. Sammanslagning av buller från verksamheter och trafik  

14. Buller kompletterande scenario 

15. Dagvatten 

16. Översvämningsrisker 

17. Parkering Centralstationen - målbild 2035 
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Ärendet  

Förslag till beslut i byggnadsnämnden är att förslaget till detaljplan för Västlänken station 

Centralen inom stadsdelen Gullbergsvass, upprättad den 20 december 2018 och reviderad 

den 20 oktober 2020, tillstyrks och översänds till Kommunfullmäktige för antagande. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet är beläget norr om Göteborgs centralstation, i anslutning till Nils Ericson-

terminalen, inom stadsdelen Gullbergsvass i centrala Göteborg. Syftet med detaljplanen 

är att medge en utbyggnad av Västlänken med tillhörande byggrätter. Syftet är också att 

möjliggöra för en stadsutveckling vid stationsläget Centralen samt säkerställa 

stadsbyggnadskvaliteter, kulturhistoriska och arkitektoniska värden.  

Planförslaget möjliggör två av tre planerade uppgångar för Västlänkens Station Centralen 

i nya byggnader för centrumändamål, kontor och bostäder i tre till sju våningar med en 

sammanlagd BTA av cirka 50 000 kvm. Mittuppgången som Centralstationens 

huvudentré från norr och östra uppgången som huvudsaklig bilangöring. Inom planen 

ryms allmän platsmark i form av huvudgata, lokalgator och ytor för torg och angöring. 

Den befintliga parkmiljön vid Bergslagsbanans stationshus planläggs och bevaras i 

enlighet med intentionerna i de övergripande strukturplanerna för området. De äldre 

träden i parkens östra del skyddas. 

Stadsbyggnadsidéerna i förslaget utgår från Vision Älvstaden och strukturplan från 

Stadsutvecklingsprogrammet som tar en helhet över stadsutvecklingen i 

Centralenområdet för att ge en tydlig stadsstruktur norr om dagens stationsområde. 

Utvecklingen vid Västlänken station Centralen ska bidra till en välfungerande regional 

knutpunkt och en god stadsmiljö. Mittuppgångens byggnad ska annonsera och utgöra en 

ny entré till Centralstationen norrifrån. Bergslagsparken ska utvecklas och tillsammans 

med torg och tydliga stråk ska stadsmiljön och stationsläget stärkas som en del i den 

sammanhållna staden. Kvalitets- och gestaltningsprogram m.fl. går att läsa på 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplaner inom området är akt nr: II-4112 (Nils Ericson-terminalen), II-3174 

(Del av Gullbergsvass inom vallgraven och Nordstaden), II-3497, (Postterminalen), II-

121, (Göteborgs utvidgning från 1864) och II-4538 (bensinstation). Planernas 

genomförandetid har gått ut. Planområdet omfattar även Ändring av detaljplaner för 

järnvägstunneln Västlänken, som vann laga kraft 2018-02-23. Del av planområdet är inte 

tidigare planlagt.  

Detaljplanen innebär att lovplikten ändras genom utökad lovplikt för fällning av träd i 

parkmark.   

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

Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2016-06-21 att låta granska detaljplan för Västlänken 

station Centralen. Granskning har hållits under tiden 2016-08-31 – 2016-10-04. Efter 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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genomförd granskning beslöt byggnadsnämnden 2018-06-21 att på nytt låta granska 

detaljplanen för att ge sakägare och andra berörda möjligheteten att lämna synpunkter på 

föreslagna ändringar innan planförslaget går vidare för antagande. Granskning har hållits 

under tiden 2019-01-09 – 2019-01-30. Förslaget till detaljplan har under granskningstiden 

funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 

Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram.  

Efter granskning har följande mindre ändringar gjorts i detaljplanen. 

- Fördjupad bedömning om risk för urspårning från uppställningsspåren har tagits 

fram - risk bedöms inte föreligga. 

- Planbestämmelser har förtydligats, lagts till samt utgått avseende befintliga träd, 

cykelramp, takterrass samt passage genom östra kvarteret.  

- Planbeskrivningen har förtydligats gällande bland annat riskhantering och 

översvämningssäkring för Västlänken 

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.  

Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige eftersom den är av större vikt med 

avseende på stadens och regionens utveckling. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2006-06-13 att anteckna program för Västlänken  

2012-10-30 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2014-09-30 att genomföra samråd om detaljplanen 

2016-06-21 att låta granska detaljplanen 

2018-06-21 att låta granska detaljplanen  

Program för detaljplaner Västlänken, dnr 350/00, med samrådsredogörelse går att läsa på 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Miljöpåverkan 

Stadsbyggnadskontoret har gjort en behovsbedömning för detaljplanen enligt 4 kapitlet 

34§ plan- och bygglagen (2010:900) och 6 kapitlet 11§ miljöbalken och konstaterade att 

genomförande av detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan, varför en 

miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Det är främst allmänna intressen som har vägts mot varandra i form av utpekade 

riksintressen för kommunikation och riksintresse för kulturmiljövård. Riksintresset för 

kulturmiljövård ligger i de byggnadsminnesförklarade stationsbyggnaderna, 

Centralstationen och Bergslagsbanans stationshus samt dess miljöer, och i de till 

planområdet angränsande området Göteborgs innerstad och dess befästningsverk. 

Riksintresset för kommunikation omfattar den planerade sträckningen för Västlänken, 

befintlig järnväg, befintlig Kombiterminal och gränsar till E45/Götaleden.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Planen möjliggör en utveckling av tågtrafiken, att centralstationen i Göteborg får en ny 

norrsida som passar väl in i framtidsvisioner med en utveckling över älven samt en 

tydligare stadsstruktur norr om dagens stationsområde enligt Vision Älvstadens 

intentioner. Bergslagsparken lyfts även fram från sin idag undanskymda plats, vilket är 

värdefullt ur såväl rekreations- som kulturhistoriskt perspektiv.  

För pågående samt antagna detaljplaner i Södra Älvstranden och Centralenområdet finns 

ett planeringsmässigt underskott av förskolor och grundskolor. Området som detaljplanen 

avser som innehåller två av Västlänkens uppgångar med möjlighet till verksamheter, 

service, kontor och delvis bostäder saknar friytor för grundskola och förskoleverksamhet. 

Platser för skol- och förskolor har initialt studerats inom arbetet med 

stadsutvecklingsprogrammet och ses framförallt kunna hanteras i utvecklingen av 

Gullbergsvass.  

De viktigaste synpunkterna som inkommit under den första granskningsperioden (2016) 

gäller föreslagen bostadsexploatering med hänsyn till buller, att riskfaktorer inte 

tillgodosetts i tillräcklig utsträckning, hantering av skyfall samt parkering. Kontoret har 

tagit fram ytterligare utredningar gällande buller, parkering, dagvatten och översvämning. 

Med föreslagna ändringar efter granskning genomfördes en ny granskning i januari 2019. 

Efter den andra granskningsperioden (2019) hade länsstyrelsen kvarstående erinringar om 

urspårningsrisk från uppställningsspåren samt översvämningssäkring för Västlänken. 

Frågorna har hanterats genom en fördjupad bedömning om urspårningsrisk samt har 

översvämningssäkring för Västlänken förtydligats. Övriga synpunkter som inkommit, 

bland annat gällande sociala funktioner och naturmiljö har hanterats genom förtydligande 

i planbeskrivningen.  

Från samrådet finns en kvarstående erinring avseende negativ påverkan på grannfastighet 

samt yttranden som är negativa till Västlänken som helhet och ifrågasätter projektets 

genomförbarhet och ekonomi. 

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 Gullbergsvass.  

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 

planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter 

granskning: 

- Planbestämmelse n1 om träd som berörs ska flyttas eller ersättas utgår då träden 

redan påverkats. Skyddsvärda träd ska ersättas på annan plats. 

- Planbestämmelse n2 om bevarande av träd förtydligas med att gälla inte bara 

under genomförandetiden samt läggs till att riskträd får ersättas. 

- Planbestämmelse v8 som möjliggör ramp till cykelparkeringsgarage tas bort från 

plankartan då funktionen avses lösas utanför planområdet. Därmed minskas 

också berörd kvartersmark något och infogas i allmän plats. 

- Planbestämmelse x1 för allmän gångpassage utgår och ersätts med bestämmelse 

v8 om gångpassage genom östra kvarteret. 

- Planbestämmelse om antal våningar justeras till att utöver största antal våningar 

får takterrass uppföras som ska vara indragen med minst 1,5 meter från fasadliv 

för att inte påverka omgivningen. 

- Upplysning om risk för urspårning av tåg från uppställningsspåren utgår då 

fördjupad riskbedömning gjorts och risk inte bedöms föreligga. 
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- Upplysning om riskhantering kopplat till särskild beaktning vid byggnation ovan 

järnvägstunnel och i anslutning till tåg och godstrafik utgår då beskrivning om 

hur riskerna hanteras klargjorts och redovisas i planbeskrivningen  

 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


