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Antagande av ändring av detaljplan för resecentrum 

Centralhuset (Gullbergsvass 703:7), inom stadsdelen 

Gullbergsvass 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

1. Anta detaljplan för Ändring av detaljplan för Resecentrum (Centralhuset), 

(Gullbergsvass 703:7), inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg, upprättad den 

14 april 2020. 

 

Sammanfattning 

Planområdet för ändring av detaljplan ligger vid Nils Ericsonsplatsen, mellan Nordstan 

och Centralhuset, vid Göteborgs centralstation i Göteborg. Planområdet utgörs av del av 

fastigheten Gullbergsvass 703:7 som ligger inom stadsdelen Gullbergsvass. Ändringen 

avser att möjliggöra för anläggandet av lokalgata samt del av hållplats, inom ett område 

som idag är planlagt som TORG, med begränsning, endast gångtrafik och angöring till 

hotell. Detta görs möjligt genom att ändra ett mindre område med planbestämmelsen 

TORG till GATA samt att ta bort begränsningen till bestämmelsen TORG.  

Behovet av ändring uppkom i samband med genomförandet av den nya Hisingsbron. När 

Hisingsbron byggs, kommer även hållplatsytan mellan Nordstan och Centralstationen 

byggas om. Separering av buss och spårväg på denna yta innebär behov av en bredare 

hållplatslösning som då sträcker sig in på området som idag har bestämmelsen TORG 

med begränsning. Med anledning av detta har Trafikkontoret genom projekt Hisingsbron 

ansökt om en planändring för att möjliggöra för den nya utformningen.  

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.  

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planavtal är tecknat med intressent (Trafikkontoret). Planarbetet innehåller ingen 

exploatering som kan kopplas till planavgift men påverkar inte kontorets budget negativt 

då intressent betalar faktisk timkostnad.  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-05-20 

Byggnadsnämnden 2020-06-23 

Diarienummer 0177/20 

 

Handläggare 

Marie Rörstad 

Telefon: 031-368 15 29 

E-post: marie.rorstad@sbk.goteborg.se  
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Trafikkontoret, projekt Hisingsbron står för kostnaderna i genomförandeskedet som är 

kopplade till denna planändring och till möjliggörandet av kollektivtrafikhållplatsen.   

Bedömning ur ekologisk dimension 

En ändring av detaljplanen medför att hållplats för kollektivtrafikresenärer kan byggas på 

ett bra sätt. Möjliggörandet och förbättrandet av denna kollektivtrafikhållplats bedöms 

positivt utifrån ett miljöperspektiv.   

Bedömning ur social dimension 

En ändring av detaljplanen medför att hållplats för kollektivtrafikresenärer kan byggas på 

ett bra sätt. Barn, unga och äldre är till stor del hänvisade till kollektiva färdmedel för att 

själva kunna resa, förutom med gång och cykel. Möjliggörandet och förbättrandet av 

denna kollektivtrafikhållplats bedöms positivt utifrån deras perspektiv.  

 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Tillägg till plankarta med bestämmelser, illustrationskarta, grundkarta och tillägg 

till planbeskrivning med beskrivning av genomförande.  

Övriga handlingar 

2. Samrådsredogörelse 

3. Granskningsutlåtande  

4. Fastighetsförteckning  

5. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 
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Ärendet  

Beslut om att anta Ändring av detaljplan för Resecentrum (Centralhuset), (Gullbergsvass 

703:7), inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg. 

 

Ändringen innebär en ändring från planbestämmelsen TORG till GATA för ett mindre 

område av det som idag är planlagt som TORG, samt ett borttagande av begränsningen 

för bestämmelsen TORG för att möjliggöra byggandet av hållplats med lokalgata i 

samband med byggandet av Hisingsbron.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet för ändring av detaljplan ligger vid Nils Ericsonsplatsen, mellan Nordstan 

och Centralhuset, vid Göteborgs centralstation i Göteborg. Planområdet utgörs av del av 

fastigheten Gullbergsvass 703:7 som ligger inom stadsdelen Gullbergsvass. Uppdraget 

innebär en ändring av detaljplan. 

Ändringen avser att ändra ett mindre område av det som idag är planlagt som TORG till 

GATA. Ändringen avser även att ta bort begränsningen för bestämmelsen TORG, endast 

gångtrafik och angöring till hotell, på hela användningsområdesytan, och ersätta denna 

med bestämmelsen TORG, och då utan begränsning. Denna ändring gör det möjligt att 

anlägga hållplats och lokalgata enligt ny utformning.  

Syftet med bestämmelsen TORG med begränsningen, endast gångtrafik och angöring till 

hotell, var att möjliggöra för skapandet av en entréyta framför Centralhuset, utformad på 

ett sätt så att angöring till hotell blev möjligt. Borttagandet av begräsningen till TORG 

möjliggör fortfarande för angöring till hotell men gör användningen mer flexibel.  

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Översiktsplanen för Göteborg, 

antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger bebyggelseområde med grön- och 

rekreationsytor (Bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor m.m. Blandning 

av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd) och strategisk knutpunkt (med 

kollektivtrafik, handel, arbetsplatser service m.m.) i markanvändningskartan i 

översiktsplanen.  

Gällande detaljplan för Resecentrum (Centralhuset), inom stadsdelen Gullbergsvass i 

Göteborg akt II-4549 anger TORG med begränsningen endast gångtrafik och angöring till 

hotell för ytan för planändringen.  

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

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Bakgrund och förändringar efter samråd och granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-12-17 om positivt planbesked, att låta upprätta och 

genomföra samråd samt granskning för ändring av detaljplan för Resecentrum 

(Centralhuset), (Gullbergsvass 703:7), inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg efter 

inlämnad planansökan från Trafikkontoret.  

Förslaget har varit ute på samråd under perioden 2020-03-11 – 2020-03-25. Förslaget till 

detaljplan har under samrådstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats. 

Synpunkter från samrådet och kontorets kommentarer och förslag med anledning av dessa 

har sammanställts i en samrådsredogörelse upprättad 2020-04-02. 

De största förändringarna i planförslaget efter samråd är:  

- Tillägg i planbeskrivningen genom förtydligande text om dagvattenhantering och 

skyfall. 

Granskning har hållits under perioden 2020-04-15 – 2020-04-29. Förslaget till detaljplan 

har under granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats. 

Ett granskningsutlåtande har tagits fram upprättat 2020-05-20. Yttrandena i granskningen 

har inte föranlett några ändringar i detaljplanen efter granskning. Efter granskningen har 

därmed inga ändringar gjorts i detaljplanen.  

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).  

Planen bedömdes vara av den karaktär att den ska hanteras med standard planförfarande 

och antas av byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2019-12-17 att ge positivt planbesked för och att uppdra åt kontoret att upprätta 

detaljplan och genomföra samråd samt att låta granska detaljplanen. 

Miljöpåverkan 

Kontoret bedömer att planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Kontoret bedömer att en ändring av detaljplanen med ändring från planbestämmelsen 

TORG till GATA för ett mindre område samt ett borttagande av begränsningen för 

bestämmelsen TORG medför fördelar för allmänheten så väl som för projektet då en bra 

utformad hållplats kan skapas samtidigt som avsikten med torget kan behållas.   

 

Kontoret har tagit hand om inkomna synpunkter från samråd och granskning. De 

viktigaste synpunkterna som kommit in under samrådet avser ett förtydligande med text i 

tillägget till planbeskrivningen gällande dagvatten och skyfall. Yttrandena i granskningen 

har inte föranlett några ändringar i detaljplanen efter granskning. 

Kontoret bedömer därmed att detaljplanen kan antas.   
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Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


