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Utfärdat: 2020-04-02  Marie Rörstad 
Diarienummer: 0177/20  Telefon: 031-368 15 29 
   E-post: marie.rorstad@sbk.goteborg.se 
 

Ändring av detaljplan för resecentrum (Centralhuset), 
(Gullbergsvass 703:7), inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg  

Samrådsredogörelse  
 
 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 
för detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Förslaget har sänts för 
yttrande under tiden 11 mars 2020 – 25 mars 2020. 
Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  
Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Inkomna yttranden är positiva till detaljplanens intentioner och 
förändringsförslag. Allvarligaste invändningen gäller att ledningar ska beaktas, 
detta måste beaktas vid projektering och utbyggnad. 
Kontoret har bedömt att detaljplanen inte har kvarstående frågor efter samråd. 
Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre 
ändringar i planhandlingarna. 
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret och 
fastighetsägare för kännedom och eventuellt beaktande vid planens 
genomförande. 

  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 
Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 
Fastighetskontoret har inget att erinra mot samrådshandlingen. 
Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet.  
 

2. Kulturnämnden 
Kulturförvaltningen anser att det inom det aktuella området vid Nils 
Ericsonsplatsen ska förväntas arkeologiska lager samt befästningslämningar från 
bastionen Johannes Rex, vilka kräver arkeologisk dokumentering i de fall dessa 
påverkas. Vid framtida exploatering som kräver markingrepp ska länsstyrelsen 
kontaktas för en bedömning av nödvändiga åtgärder. 
Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet.  
 

3. Stadsdelsförvaltningen centrum 
Nils Ericsonsplatsen är en central plats i Göteborg med ett stort antal 
förbipasserande varje dag. Stora knutpunkter i staden, som denna plats, kan 
upplevas som osäkra för flera grupper. Framförallt gäller detta större 
kollektivtrafikknutpunkter, korsningar eller vägar där många trafikslag samsas om 
utrymmet och det är svårt att överblicka området.  
Stadsdelsförvaltningen ser positivt på att kollektivtrafiken blir del i ett logiskt och 
välfungerande system med en trafiklösning där spårvagn och bussfil planeras att 
bli separerad. Det är positivt med tydliga indelningar för respektive trafikslag, där 
även fotgängare och cyklister bör separeras. Eventuella sträckningar där 
trafikslagen ska samsas behöver vara tydligt utformade med ledstråk och väl 
markerade övergångar. Platsen behöver ha goda siktlinjer, väl genomtänkta 
väderskydd och god belysning för att kunna upplevas som en trygg plats att vistas 
på under dygnets alla timmar. Vidare blir god tillgänglighet viktigt vid 
hållplatslägena genom nedsänkningar av kanter, färgmarkeringar och ledstråk mot 
viktiga målpunkter såsom Nordstan och centralstationen. Detta är aspekter som 
vidare behöver beaktas i genomförandeskedet.  
 I den ursprungliga detaljplanen anges att torget ska nyttjas för gående till och från 
resecentrum och torget beskrivs som ett större gåtorg. I beskrivningen finns även 
ett förtydligande att torget skall innehålla relativt mycket grönska. Förvaltningen 
ser gärna, inför en förändring av platsen, att torget på ett tydligare vis svarar upp 
mot dessa beskrivningar som en plats även för vistelse. Då torgytan, med den 
föreslagna ändringen, blir något mindre ser förvaltningen möjligheter för staden i 
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genomförandeskedet att istället fokusera på att öka platsens vistelsekvaliteter. 
Strategiskt placerade sittplatser kan vara ett alternativ som med fördel kan se olika 
ut, för att möjliggöra en god stadsmiljö för alla. Även lekbara inslag, som inte 
innebär några säkerhetsrisker, kan tillföra kvaliteter på platsen.  
Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet.  
 

4. Trafiknämnden 
Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig positiva till ändringen 
av rubricerat ärende. 
Kontoret gör bedömningen att det är lämpligt att göra en planändring som 
möjliggör för byggandet av kollektivtrafikhållplatsen, mellan Nordstan och 
Centralhuset. Ändringen bedöms inte påverka allmänheten på ett negativt sätt. 
Byggandet av en väl utformad kollektivtrafiklösning anses istället vara positivt för 
det allmänna.  
Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet. 
 

5. Kretslopp och vattennämnden   
Yttrande över samrådshandling mars 2020 för rubricerat ärende från förvaltningen 
Kretslopp och vatten på delegation från Kretslopp och vattennämnden. 
AVFALL 
Kretslopp och vatten har ur ett avfallsperspektiv inga synpunkter på 
planändringen. 
Om det uppkommer några frågor gällande avfall under planarbetet får kontakt 
gärna tas med ansvarig avfallshandläggare. 
VA 
Kretslopp och Vatten har ur ett VA perspektiv inget att invända mot att 
detaljplanen ändras. Se nedan stycken med fördjupning. 
Allmänna VA-ledningar 
Program/planområdet är väl försörjt med allmänt VA-ledningsnät, eventuellt 
behov av nyanslutning kan ske inom planområdet. Kapaciteten på befintligt 
ledningsnät bedöms vara god. 
Om markarbeten planeras närmare än 10 m från VA-anläggning ska Kretslopp 
och vatten få möjlighet att granska arbetet enligt rutin ”Kretslopp och vattens 
anvisningar för markarbeten på Göteborg stads hemsida. 
Dagvatten- /och skyfallshantering 
För framtida exploatering eller större ingrepp i torgytor skall hantering av 
dagvatten utredas. De ändringar som planen medför hanteras utav 
omkringliggande projekt (Hisingsbron). Vid framtid förändring av större torgytor 
ska dagvattenutredning genomföras för att säkerställa att förändringar inte medför 
försämring för omkringliggande bebyggelse och/eller verksamheter. 
Förvaltningen önskar att en skrivelse likt ovan läggs in i plankartan. 
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Trädplantering 
Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på minst 4 m 
mellan trädets rothals och ytterkant ledning ska hållas. Avsteg från grundregeln 
kan göras endast i speciella fall och efter godkännande från Kretslopp och vatten. 
Krav på skyddsåtgärder kan komma att ställas. 
Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet och har lagt in skrivelse i 
planbeskrivningen som finns på plankartan.  
 

6. Miljö- och klimat nämnden  
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete. 
Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet. 
  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

7. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har inga synpunkter om planändring som berör ett begränsat 
område inom den tidigare detaljplanen.  
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att planändring kan accepteras och därför inte kommer 
att prövas om den antas. 
Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet.  
 

8. Lantmäterimyndigheten 
Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på förslaget 
Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet. 
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Sakägare  
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. 
Personnamn har inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att 
möjliggöra att utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om 
personnamn som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  
 

9. Jernhusen  
Som fastighetsägare för den växande Centralstationen och dess ökande flöden är 
det viktigt att tillägget och dess fortsatta arbete med omdaningen av trafiken och 
torget beaktar behovet av förbindelser mot sydväst och söder samt en reducering 
av flödeshindren i östra nedfarten till nuvarande gångtunnel.  

• Mot sydväst avses ett ljusreglerat stråk som möjliggör en rörelse mot 
Eggers norrsida för att nå stråket i Köpmansgatan. 

• Mot söder avses ett stråk utmed stationens västsida och Eggers östsida 
som avlastar entrén/trottoaren vid Drottningtorget. 

• Med reducering av flödeshindren avses flytt av Claes Hakes Vågen med 
tillhörande fundament  

Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet. Synpunkterna i yttrandet förs vidare till 
medverkande i Centralenområdet i Älvstaden för vidare process.  
 

10. Göteborg Energi AB med dotterbolag 
 
Göteborg Energi AB med dotterbolag äger, driftar och underhåller flera ledningar 
inom aktuellt detaljplanområde. Den tänkta lokalgatan kommer i konflikt med 
flera av ledningarna och ledningarna måste troligen flyttas. 
Göteborg Energi AB med dotterbolag anser att det är viktigt att korrekt utsättning 
av befintliga kabelstråk utförs och schaktning och andra markarbeten sker med 
stor försiktighet. För redovisning av befintliga ledningar i marken samt vid 
schaktningsarbetet i närheten av i markförlagda ledningar hänvisas till: 
 
https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning 
 
Göteborg Energi Nät AB (GENAB), har flera ledningar och styrkablar inom 
området som lokalgatan kommer i konflikt med. Dessa måste troligen flyttas, 
kontakt tas med GENAB.  
Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar äger driftar och 
underhåller flera ledningar inom aktuellt område.  
Fjärrvärmeledningen som finns inom området är av större dimension och förser 
flertalet närliggande byggnader med fjärrvärme. Ledningen går idag från 
Nordstaden via gångpassagen under hållplatserna och upp i Nils Ericson torget 
vidare bort mot bussterminalerna. Befintlig ledning (BTG-kulvert) kommer att 
komma i konflikt med planerad gata.  
 

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
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Trafikkontoret bör kalla Göteborg Energi till startmöte för uppdatering av 
projekteringen för att då bekräfta att eventuell konflikt ej uppstår. Göteborg 
Energis bestämmelser vid markarbeten gäller (finns på hemsidan). Längs befintlig 
fjärrvärmeledning ligger idag signalkabel. Signalkabeln skall även den, beaktas i 
genomförandet av vägbreddningen. 
Fjärrkylaledning finns inom aktuellt område och skall ha beaktats i tidigare skede 
i projektet Hisingsbron men Göteborg Energi önskar att Trafikkontoret kallar till 
avstämning av eventuella identifierade konflikter, detta gäller självklart samtliga 
anläggningar ägda av Göteborg Energi.  
Göteborg Energi kommer att söka ledningsrätt för befintliga ledningar inom 
aktuellt planområde. 
Göteborg Energi Gasnät (GEGAB) har en driftsatt gasledning i detta område. Se 
blå linje, i kartan nedan. Det vore bra om det kan bli ett u-område för 
ledningsläget. Gasledningen måste beaktas. Göteborg Energis ”Bestämmelser vid 
markarbeten” ska följas. 
 

  
Gasledning 
 
Göteborg Energi GothNet AB har befintliga ledningar och kanalisation som måste 
beaktas och hanteras inom projektet. Dessa är redovisade på samlingskartan 
alternativt via Ledningskollen.se. Det är viktigt med en korrekt utsättning. De kan 
inte garantera förläggningsdjupet på kanalisationen. Göteborg Energis 
bestämmelser vid markarbeten skall följas med handschakt 1 meter kring utsatt 
läge. Ledningar och kanalisation får inte flyttas eller i övrigt hanteras utan samråd 
med ledningsägaren. Det är även entreprenörens ansvar att skydda kanalisationen 
mot skador och vandalism under utförandet.  

Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet. Med anledning av antalet ledningar och 
att detaljplanen föreslår allmänplatsmark bestämmelsen TORG samt GATA är 
ledningsrätt att föredra framför en planbestämmelse om u-område på en 
begränsad del av området.  
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Ändringar  
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget.  
Utöver mindre justeringar har planbeskrivningen kompletterats med text rörande 
dagvatten.  

 
Maria Lejon  Marie Rörstad  Kristina Stenström 
Planchef  Projektledare  Planarkitekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilagor 
1. Lista över samrådskrets   
2. Länsstyrelsens yttrande, med dess bilagor. 
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Bilaga 1 

 

Lista över samrådskrets 
 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
Fastighetsnämnden 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Kretslopp och vattennämnden 
Kulturnämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Stadsdelsnämnden i Centrum 
Trafiknämnden 
Park och naturnämnden 
Namnberedningen  
Strategiska avdelningen Stadsbyggnadskontoret 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten i Göteborg 
Länsstyrelsen 
Västra Götalandsregionen 
Västtrafik 

 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 
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Bilaga 2 
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