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Detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för 
Västlänken norr om Nordstan inom stadsdelarna Nordstaden 
och Gullbergsvass i Göteborg 

Granskningsutlåtande 

Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 
för detaljplaneförslaget med utökat planförfarande. Förslaget har sänts för 
yttrande under tiden 19 februari 2020 – 31 mars 2020 och för granskning under 
tiden 16 februari 2022 – 9 mars 2022.  
Byggnadsnämnden beslöt den 7 februari 2020 att genomföra samråd för 
detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för yttrande under tiden 19 februari 2020 
– 31 mars 2020.   
Byggnadsnämnden beslöt den 8 februari 2022 att skicka ut detaljplaneförslaget för 
granskning. Förslaget har sänts för granskning under tiden 16 februari 2022 – 9 
mars 2022.  
Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  
Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på 
Älvrummet, Lindholmspiren 3 - 5.  
Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Allvarligaste invändningarna bland inkomna synpunkter gäller framför allt luft, 
buller, markföroreningar, grundläggning, säkerhet, kulturmiljövård 
dagvatten/skyfall och sophantering. 
Kontoret har bedömt att framförda synpunkter till största del har beaktats genom 
vidare utredningar samt kompletteringar och justeringar av planhandlingarna. 
Stadsbyggnadskontoret har bedömt att planförslaget, med kompletterade 
utredningar och justeringar i förslaget, bedöms lämpligt och genomförbart. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Kvarstående erinringar finns från kulturförvaltningen gällande ny bebyggelses 
utformning, socialförvaltningen centrum gällande komplettering av Social 
konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys och gestaltningsprogrammet.                    
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, 
fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid 
planens genomförande. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Vid publicering på Stadens 
webbplats anges inte personuppgifter så som namn, fastighetsbeteckning eller 
adress. Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.  

Kommunala nämnder och bolag m. fl. 

1. Fastighetsnämnden 
Av fastighetsnämndens yttrande framgår att nämnden har tillstyrkt förslaget till detaljplan 
och godkänt genomförandet av föreslagen exploatering samt gett fastighetskontoret i 
uppdrag att genomföra projektet. 

Utöver detta framför fastighetsnämnden följande:  

De planbestämmelser som föreslås inom byggrätten för kvarter A bör gälla även under 
mark. Alternativt bör gällande detaljplan 1480K-2-5281 för järnvägstunneln Västlänken 
upphävas inom byggrätten för kvarter A i samband med att detaljplanen för Norr om 
Nordstan antas. (1) Västlänkens anläggningar bör säkerställas i nuvarande planförslag och 
en detaljplaneförändring enligt ovan inom byggrätt för kvarter A innebär en större 
tydlighet för detaljplanens genomförande. (2)  

Miljöpartiet och Vänsterpartiet konstaterar att det finns utmaningarna för att säkerställa 
god luftkvalitet kopplade till att minska påverkan från trafiken. Förslaget till detaljplan 
belyser hur grundläggande det är att minska biltrafiken för att Miljö- och 
Klimatprogrammet ska kunna nå målen och för att överdödlighet på grund av dålig 
luftkvalité ska minska.  

Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna uppdrar trafikkontoret att inte blockera 
möjligheten att bygga Operalänken i detaljplanen. (3) 

Kommentar: 
1. Gällande detaljplan för järnvägstunneln kan inte upphävas eftersom 
genomförandetiden ännu inte har gått ut. Detaljplanen säkerställer dessutom 
Trafikverkets 3D-fastighet och överensstämmer med Trafikverkets järnvägsplan, vilket 
också gör att det inte är möjligt att låta de planbestämmelser som gäller ovan mark för 
kvarter A gälla under mark.    

2. Den detaljplan som gäller Västlänkens tunnel (akt 1480K-II-5281) kommer inte att 
ersättas av aktuell detaljplan. Aktuell detaljplan omfattar inte järnvägstunneln utan 
endast ytan från järnvägstunnelns tak till marken, markplan och Hisingsbrons ramper. 
Vilka delar som regleras i vilken plan redovisas närmare i planbeskrivningen. 
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3. Erforderliga avtal gällande luft kommer att vara tecknade innan aktuellt planförslag 
tillstyrks i BN och antas i KF. Detaljplanen medger möjligheten att bygga Operalänken 
samt med planbestämmelser säkerställs att framtida spårvägenstrafik kan under Hisings 
brorampen fortsätta vidare mott Gullbergsvass. 

2. Göteborg Energi 
Göteborg Energi påpekar att vid schaktningsarbeten i närheten av i markförlagda 
ledningar hänvisas till bolagets gällande bestämmelser för markarbeten, vilka omfattar el-
, fjärrvärme-, fjärrkyla-, optofiber och gasledningar tillhörande Göteborg Energi AB, 
Göteborg Energi Gothnet AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB och 
Ale Fjärrvärme AB. Det är viktigt att korrekt anvisning (ledningsanvisning) av befintliga 
kabelstråk utförs och att schaktning och andra markarbeten sker med stor försiktighet. (1) 

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar 

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar framför att de ledningar 
som planeras inom aktuellt planområde bör förläggas skyndsamt för att leveranser av 
fjärrvärme och fjärrkyla till kommande stadsutveckling ska kunna upprätthållas. 
Detaljplanen tar allmän plats i anspråk genom pålning i gatan. Denna pålning behöver 
utföras innan ledningar kan förläggas på grund av en överhängande risk för ledningsbrott 
om ledningar ligger på plats vid pålningstillfället. Göteborg Energi har en pågående 
dialog med Fastighetskontoret och Trafikkontoret om genomförandet. (2) 

Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) 

GEGAB påpekar att befintlig reglerstation behöver flyttas till det nya läget som planen 
anger och att Göteborgs stad (Trafikkontoret) ansvarar för flytten i samråd med Göteborg 
Energi Gasnät. Även befintliga gasledningar kan behöva flyttas. För detta ansvarar 
fastighetsägaren i samråd med Göteborg Energi Gasnät. (3) 

GEGAB anser att planförslaget bör revideras genom att kompletteras med en 
egenskapsbestämmelse om skydd, som innebär att inga vägar får upprättas inom området 
där reglerstationen ska ligga. Enligt gällande gasbestämmelser (EGN) får vägar inte 
förekomma inom sådana områden. (4) 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB)  

GENAB framhåller vikten av samordning mellan projektet Västlänken och aktuell 
detaljplan. GENAB påpekar också att det behöver byggas ett nytt ledningsnät och minst 
en transformatorstation inom eller strax utanför aktuellt planområde. Samtidigt 
konstaterar de att ett E-område för transformatorstation (E6) har reserverats i plankartan. 
De exploatörer som avser använda el för huvudsaklig uppvärmning ska dessutom kunna 
upplåta utrymme för transformatorstation inom fastigheten. GENAB redogör för vilka 
riktlinjer som gäller vid anordnande av transformatorstationer, så som skyddsavstånd, 
tillgänglighet för exempelvis service och skydd för översvämningar. (5)   

Av GENABs yttrande framgår att respektive byggherre förutsätts, såvitt inget annat 
särskilt avtalats med Göteborg Energi Nät AB, initiera och bekosta eventuella 
erforderliga flyttar av befintliga nätstationer och elledningar. Vidare förutsätts att, såvitt 
inget annat särskilt avtalats med Göteborg Energi Nät AB, ledningsrätt erhålls för 
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bolagets nätstationer och ledningar med tillbehör inom planområdet. För befintliga och 
nya elanläggningar inom kvartersmark skall ledningsrätt upplåtas. (6) 

Kommentar: 
1. Göteborg Energis synpunkter är noterade. Synpunkterna föranleder ingen revidering 
av planförslaget.  

2. Synpunkterna från Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar rör i 
huvudsak genomförandet av aktuellt planförslag och hanteras därmed i 
genomförandeplaneringen av genomförandestider (GFS). Synpunkterna föranleder ingen 
revidering av planförslaget. 

3. Synpunkterna från Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) rör i huvudsak 
genomförandet av aktuellt planförslag och hanteras därmed i genomförandeplaneringen. 
Synpunkterna föranleder ingen revidering av planförslaget. 

4. Regleringsstation planeras inom mark som utgör allmän plats, där användningen är 
park. Inga vägar/gator kan byggas inom parkmark. Inför antagande av planförslaget har 
plankartan reviderats genom ett förtydligande: Påkörningsskydd ska anordnas mot 
huvudgata enligt vad som anges i MSBFS föreskrifter. Sådant skydd ska anordnas mellan 
park och gata för att skydda regleringsstation.  

5. Planförslaget möjliggör uppförande av två transformatorstationer, en på allmän 
platsmark och andra under östra Hisings brorampens slutning mot hållplatsen, vilket 
bedömts vara tillräckligt för elförsörjningen i området. 

Göteborgs stad arbetar för närvarande med projektering av gator och allmänna 
anläggningar inom planområdet. I detta arbete tas hänsyn till de riktlinjer som gäller vid 
anordnande av transformatorstationer.   

6. Övriga synpunkter från Göteborg Energi Nät AB (GENAB) rör i huvudsak 
genomförandet av aktuellt planförslag och hanteras därmed i genomförandeplaneringen. 
Synpunkterna föranleder ingen revidering av planförslaget. 

3. Göteborgs Hamn 
Göteborgs Hamn hänvisar till det yttrande de inkom med under samrådet. Av detta 
framgick följande:  

E45 utgör tillfartsvägen till riksintresset Göteborgs hamn, delarna Masthuggskajen och 
Majnabbe, och ingår därför också i riksintresset Göteborgs hamn. Med tanke på den 
exploatering som kommer att ske i området runt centralstationen samt inom 
Gullbergsstrands- och Gullbergsvassområdena anser Göteborgs Hamn AB (GHAB) att en 
samlad bedömning av påverkan på riksintresset kommunikation (E45) behöver beskrivas. 
GHAB saknar en sådan beskrivning i planhandlingarna. (1)  

Utöver synpunkterna från samrådet anser Göteborgs Hamn att planbeskrivningen bör 
revideras genom att uppgiften om tung trafik ändras. Enligt Göteborgs Hamn är cirka 
35% av den totala trafiken till/från färjeterminalerna tung trafik. (2) 

Kommentar: 
1. Planförslaget bedöms inte inverka negativt på riksintresset kommunikation (E45) i och 
med att vägen är nedsänkt. En separat geoteknisk utredning för byggnation av 
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Västlänkensstation har gjorts innan antagande och ska biläggas antagandehandlingarna. 
Av denna framgår att byggnation av Västlänken inte heller inverkar negativt på 
riksintresset kommunikation.                                                                                                           
Inom kort kommer dom nuvarande båtterminaler till Danmark och Tyskland som ingår i 
riksintresse Göteborgs Hamn att flyttas från nuvarande placering till Göteborgs Hamn 
på Hisingen. Därmed kommer transporterna till terminalerna inte att påverkas. 
Planbeskrivningen har förtydligats avseende detta inför antagande.  

2. Framtida trafiksiffror som har används för utredningar och som berör statliga vägar 
och vägar inom planområdet har stämts av med Trafikverket som är väghållare för väg E 
45. 

4. Göteborgs Stads Parkering AB 
Göteborgs Stads Parkering har inkommit med yttrande och har inga synpunkter.   

Kommentar: 
Göteborgs Stads Parkerings granskningsyttrande är noterat. Yttrandet föranleder ingen 
revidering av planförslaget. 

5. Idrotts och föreningsnämnden/förvaltningen 
Idrotts och föreningsnämnden har inkommit med yttrande och har inga synpunkter.   

Kommentar: 
Idrotts och föreningsnämndens granskningsyttrande är noterat. Yttrandet föranleder 
ingen revidering av planförslaget. 

6. Kretslopp och vatten 
Kretslopp och vatten ser behov av ändringar i planhandlingarna: (1) 

• Plankartan bör ändras så att den överensstämmer med planbeskrivningen där 
det står att det ska vara en fri höjd om minst 4,5 meter vid Nordstans garage 
så att avfallsfordon kan komma in i garaget.   

• Plankartan bör ändras genom att det införs en planbestämmelse för 
sedimentationsbassängen som ligger i Hisingsbrorampen.  

• Planbeskrivningen bör ändras genom att det i denna bör hänvisas till Gör rum 
för miljön i stället för Göteborgs stads avfallsstrategiska program.  

Utöver ovanstående ändringar anses följande information viktig att beakta i fortsatt 
planarbete: 

Kretslopp och vatten ser inte hur en fungerande angöring och avfallshantering kan lösas 
för alla byggrätter inom planområdet och vill därför ha ett avstämningsmöte för att 
säkerställa detta innan detaljplanen antas. (2) 

De geotekniska förhållandena i planområdet innebär ett mycket komplex genomförande. 
Grundläggning i planområdet med pålning och höjning av marknivåer kommer att 
påverka befintliga VA-ledningar i området. Kretslopp och vatten anser att detta måste 
regleras tydligt i avtal. Påverkan på befintliga ledningar under genomförandefasen som 
innebär kostnader ska inte bekostas av VA-kollektivet. Kretslopp och vatten emotser den 
fortsatta hanteringen kring detta och kommer vara en aktiv part. (3) 
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Kretslopp och vatten ser en arbetsmiljöfråga gällande driftpersonal för VA och avfall som 
kan behöva vistas i området med dålig luftmiljö. Kretslopp och vatten efterlyser ett 
förtydligande av hur de ska kunna genomföra sitt uppdrag där. (4) 

Kretslopp och vatten ser också utmaning i angöring av driftfordon gällande de VA-
anläggningar som finns inom aktuellt planområde (2 st pumpstationer och 1 st 
sedimentationsbassäng). Utifrån den information som Kretslopp och vatten har fått ser det 
dock ut som att det är möjligt att lösa samtliga angöringar. Frågan behöver dock fortsatt 
hanteras. (5) 

Kretslopp och vatten konstaterar att det inom området betecknat med E1 (Teknisk 
anläggning gasstation) ser ut att finnas konflikter med befintliga ledningar. Läget för 
stationen behöver därför remissas till Kretslopp och vatten inför bygglov. VA-kollektivet 
står inte för kostnader om ledningsomläggningar behöver ske. (6) 

Kommentar: 
1. Planbestämmelser för in- och utfart till Nordstans garage medger en minsta fri höjd 
3,5 meter och med största sammanlagda bredd på 6 meter får anordnas. Detta innebär 
att möjligheten för högre fri höjd går att anordna vid behov. Nordstans samfällighet 
möjliggör för nytt soprum vid den norra utfarten från garaget och kommer med en till 
soprum vid infarten till garage från nya Nils Ericsongatan. 

Sedimentationsbassängen är en anläggning som tillhör Hisings brorampen som ligger 
inom allmänplats och är en del av brorampen vilket säkerställs med planbestämmelse 
GATA2.  

Planbeskrivningen har kompletterats med utdrag från Gör rum för miljön och att vid 
framtida avfallshantering inom planområdet förutsättes följa Gör rum för miljön. 

2. Uppställningsplats för avfallsfordon som kommer att ombesörja Kvarteret A avses 
anordnas på västra sidan av Nils Ericssons Gatan, mellan kvarter A och B.  Det kommer 
även att finnas möjlighet att angöra kvarter B och C från norra sidan av kvarteren. 
Utbyggnad av de två kvarteren kommer att ske senare efter att Trafikverket återlämna 
området till staden. Uppställningsplatser och annan angöring säkerställs i kommande 
genomförandeplaneringen, projektering av kvarteret B och C samt i projekteringen av 
angörings väg från Södra Sjöfarten till planerade kvarteret. Planbeskrivningen har 
kompletterats med information om detta inför granskning.     

3. Frågor om grundläggning, inklusive kostnader för denna, hanteras i 
genomförandeplaneringen. 

4. Driftpersonalen vistas så sällan och så korta stunder inom området med dålig 
luftkvalitet att det inte bedöms vara någon hälsorisk. Det finns dessutom servicerum i 
anslutning till sedimentationsbassängen som ligger i brorampen, där delar av arbetet kan 
utföras och där det finns ventilation.   

5. Frågan om angöring till VA-anläggningarna inom planområdet avses hanteras i 
genomförandeplaneringen.  

6. Synpunkten är noterad men föranleder ingen revidering av planförslaget.  
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7. Kulturnämnden 
Kulturnämnden bedömer att de förändringar av detaljplaneförslaget som gjorts inför 
granskningsskedet inte föranleder någon ändrad bedömning av förslaget från 
förvaltningens sida. Kulturnämndens synpunkter från samrådet kvarstår därmed. Detta 
innebär att nämnden tillstyrker planförslaget i de delar som avser Västlänkens station 
Centralens västra uppgång, kollektivtrafikramper till Hisingsbron samt del av 
stadsboulevard. Kulturnämnden avstyrker däremot de delar som avser de tre 
byggnadskvarteren A, B och C i deras föreslagna omfattning, höjder och gestaltning. 
Kulturnämnden anser att det inte bör uppföras ny bebyggelse för tätt inpå riksintresset, att 
bebyggelsen bör anpassas bättre i omfattning, höjd och gestaltning, och att den visuella 
kontakten med älven från söder och öster inte bör byggas bort. Nämnden anser också att 
vid gestaltningen av planområdet bör områdets historiska berättelser få ett tydligt 
genomslag, så att de historiska skeden som har präglat framväxten av Centralenområdet 
kan upplevas tydligare och starkare i stadsrummet. (1) 

Vidare framhåller nämnden att de allmänna vistelseytorna, boulevarden och 
parkmiljöerna blir ytterst värdefulla och bör få så stort utrymme och omsorg som möjligt. 
Förvaltningen vill i detta sammanhang lyfta att placeringen av en lanternin i parkytan vid 
uppgång vid Nordstan är olycklig. Lanterninen tar en stor yta i anspråk och bedöms inte 
främja den allmänna platsen. (2) 

Kommentar: 
1. Enligt ny Översiktsplan för Göteborg innerstaden antagen av kommunfullmäktige 
2022-05-19 (stadskärnan och den utvidgade innerstaden) ska kompletteras så att 
bostäder, service och arbetsplatser även fortsättningsvis blandas. Planområdet ligger 
inom stadskärna med blandad stadsbebyggelse samt stark kollektivtrafik. Inom blandad 
stadsbebyggelse ryms bostäder, kontor, samhällsservice, handel och andra anläggningar 
för service. Här finns även mindre verksamhetsområden. Vidare ingår lokalgator, gång- 
och cykelstråk, olika typer av allmänna platser såsom parker, naturområden och torg, det 
vill säga sådana funktioner som bidrar till en levande stadsmiljö.                                                           
Inriktningen för innerstaden som helhet är hög täthet och funktionsblandning. Inom 
området bör en differentiering av funktionsblandning och täthet kopplas till läge enligt 
följande:                                                                                                                                    
Hög exploateringsgrad med hög andel verksamheter och lägre bostadsinnehåll i noder.                      
Medelhög exploateringsgrad med jämn blandning av bostäder och verksamheter i stråk.                                        
Lägre exploateringsgrad med högt bostadsinnehåll i mellanområden.  

Inom stadskärna där ska tillgänglighet för fotgängare och cyklister stärkas. I stadskärnan 
och i den utvidgade innerstaden behöver kollektivtrafiken anpassas till omgivande 
stadsmiljö. Kollektivtrafik i hög hastighet ska om möjligt ske planskilt. Vid förändringar 
ska hänsyn tas till den befintliga bebyggelsens karaktär och kulturhistoriska innehåll.  

 Bebyggelse planeras i tre kvarter norr om den framtida boulevarden. Höjden på 
bebyggelsen kommer att variera. Variationen i höjd innebär högre volymer mot norr och 
mot nordost och lägre volymer mot boulevarden i söder och Kanaltorget i sydväst. På så 
sätt möter den planerade bebyggelsen inom planområdet den planerade bebyggelsen 
nordost om planområdet och den öppna platsen sydväst om planområdet. Planerad 
bebyggelse inom planområdet är också utformad vad gäller placering och volym med 
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hänsyn till befintlig bebyggelse i Nordstan och centrala Göteborg, förhållandena vad 
gäller luftkvalitet och buller samt markens bärighet ovan Västlänkens tunnel.  

Det västra kvarterens bebyggelse är dessutom anpassad till Nordstans garage samt 
kommande påbyggnad med bostäder. Dessa kvarter bedöms inte ha en negativ inverkan 
på stadsbilden i ett större perspektiv då hög bebyggelse finns även i kringliggande 
planområden.  

Påverkan på stadsbilden bedöms framför allt uppstå på närområdesnivå och platsnivå, 
det vill säga påverkan på de närmast berörda områdena. Från vissa utblickar, framför 
allt höga lägen i staden, kommer visuell påverkan också att uppstå. På långa avstånd 
minskar dock områdets synlighet och det får då en mer underordnad roll. I 
genomförandestudien och vid projektering av nya boulevarden undersöks möjligheten att 
visa/markera den underjordiska befästningen Gustavus Primus på boulevarden.  

I samband med Genomförande studier har Trafikkontoret påbörjat gestaltning av nya 
boulevarden. Trafikkontoret har för avsikt att placering av den underjordiska 
befästningen Gustavus Primus visualisera på gatan/boulevarden med avvikande material 
en som används för gatan och GC- väg. 

2. Lanterninerna har placerats med hänsyn till Trafikverkets behov av att belysa 
mellanplan under gatan och placeringen har diskuterats med berörda förvaltningar. 
Exakt storlek och utformning av lanterninerna avses diskuteras vidare i bygglovskedet.  

8. Lokalsekretariatet/förvaltningen  
Lokalsekretariatet/förvaltningen har inte inkommit med yttrande.    

Kommentar: 
Föranleder ingen revidering av planförslaget. 

9. Miljö- och klimatnämnden 
Miljö- och klimatnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 
förvaltningens synpunkter beaktas. Förvaltningen har följande synpunkter:  

Luftkvalitet: Miljöförvaltningen instämmer i stadsbyggnadskontorets bedömning att 
detaljplanen i ett större perspektiv ger förutsättningar för en bättre luftmiljö i staden. 
Miljöförvaltningen delar bedömningen att omfattningen av de områden där MKN 
överskrids är så pass ringa att detaljplanen är godtagbar så länge stråken utformas för 
passage snarare än långvarig vistelse. (1) 

Ljudmiljö: Miljöförvaltningen bedömer att det finns risk att riktvärden för trafikbuller 
tillsammans med riktvärden för industribuller kan komma att överskridas vid några av de 
planerade bostäderna eftersom riktvärdena för båda typer av ljudkällor behöver klaras vid 
bostadsbyggnaders fasad. Det är därför viktigt att bostäder inte projekteras inom området 
innan kompletterande bullerutredningar visar att gällande riktvärden för både trafik- och 
industribuller kan klaras. (2) 

Naturmiljö: Miljöförvaltningen bedömer att det kommer att uppstå brist på grönska och 
olika ekosystemtjänster inom planområdet. Det är därför viktigt att planerade 
kompensationsåtgärder genomförs inom planområdet. (3) 
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Markmiljö: Miljöförvaltningen bedömer att en undersökning av klorerade kolväten ska 
utföras i planeringsskedet för att undvika en eventuellt komplicerad och kostsam sanering 
i ett senare skede. (4) 

Dagvatten: Miljöförvaltningen bedömer att stadsbyggnadskontoret delvis har hanterat 
miljöförvaltningens synpunkter från samrådet. Dock har inget ytterligare underlag tagits 
fram som styrker att stadens krav på rening av dagvatten uppfylls med de olika förslag på 
dagvattenlösningar som beskrivs i planbeskrivningen. Förvaltningen bedömer att det 
behöver säkerställas att reningen uppnås med föreslagna lösningar. (5) 

Miljömål: Miljöförvaltningen konstaterar att detaljplanen inte har stämts av mot stadens 
aktuella miljö- och klimatmål som anges i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 
2021–2030. Planens påverkan på möjligheten att nå målen i miljö- och klimatprogrammet 
behöver bedömas och beskrivas i planförslaget. (6) 

Kommentar: 
1. Plankartan har kompletterats med planbestämmelse skydd2 som säkerställer att 
allmänheten inte kan tillträda området där MKN för luft överskrids. Skydd som hindrar 
allmänhetens tillträde byggs i form av staket väster om kvarteret A, mellan gångväg i nya 
boulevarden och gatan för kollektiv trafik. 

2. Kompletterande bullerutredning med redovisad ökad trafik på Nils Ericsonsgatan 
medför inte någon negativ påverkan på detaljplanens förslag om planerade bostäder. I 
detaljplanen möjliggörs inga bostäder vid gatan i kvarteret A samt västra sidan av 
kvarteret B. Bostäder möjliggörs i kvarteret C där gällande riktvärden för både trafik- 
och industribuller kan klaras.  

För att minska påverkan från alla tre verksamhetsbullerkällor införs planbestämmelse: 
Ekvivalent ljudnivå från sammanlagrat industribuller ska vid bostadens fasad vara högst 
50 dBA dagtid, 45 dBA kvällstid och 40dBA nattetid. Maximala ljudnivåer> 55 dBA bör 
inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen. 

3. Trafikkontoret har gjort Genomförandestudier för Centralenomrodet och aktuell 
detaljplan för möjliggör utformning av allmänna platser samt plantera nya träd och 
förbättra miljö inom området. Nu pågår projektering av nya gator. 

4. Inför antagande av aktuellt planförslag har eventuella markföroreningar utretts 
ytterligare. Resultatet av dessa har inarbetats i planförslaget. Slutsatsen är att 
sannolikheten för att klorerade lösningsmedel förekommer i sådana halter att det skulle 
betyda oacceptabla risker för människors hälsa/miljö eller innebära merkostnader i form 
av sanering inom planområdet bedöms som obefintlig/extremt låg. För att säkerställa att 
förorenad mark inom planområdet åtgärdas införs ny planbestämmelse på plankarta:        
Startbesked för byggnad får inte ges innan markens lämplighet har säkerställts genom 
avhjälpandåtgärder av eventuella markföroreningar inom planområdet. 

5. Efter granskningen har Genomförandestudie för Centralenområdet godkänts av 
Trafiknämnden. Nu pågår projektering av nya gator, infrastruktur, skyfall och 
dagvattenhantering tillsammans med berörda förvaltningar. Genomförandestudien 
kommer att bilagas till antagande handlingar. 

6. Inför antagande har Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram inarbetats i 
planhandlingarna. 
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10. Park– och naturförvaltningen  
Park- och naturförvaltningens huvudsakliga synpunkter i granskningsskedet är:  

• Goda förutsättningar för trädplantering i enlighet med Göteborgs Stads trädpolicy 
bör säkerställas längs Boulevarden genom egenskapsbestämmelse i plankartan. 
(1) 

• Planbeskrivningen bör justeras med avseende på beskrivning av n1 (skydd av 
träd). (2) 

• Byggrättens form i östra hörnet av Nordstan bör ses över för att skapa bättre 
förutsättningar för anslutande allmän plats. (3) 

• Lanterninernas maximala utbredning och höjd bör ses över för att undvika att 
lanterninerna skapar dåliga förutsättningar för den omgivande allmänna platsen, 
exempelvis genom att otrygghet. (4) 

Kommentar: 
1. I GFS för Centralenområdet som är antagen av Trafiknämnden framgår angivna 
platser för trädplantering som kommer att säkerställas i kommande projektering av 
allmän platsmark. Västlänkens tunneltak ligger ganska högt i korsningen mellan Nils 
Ericsonsgatan och nya boulevarden och inom detta område inte finns möjlighet att 
plantera nya träden. Möjlighet för plantering av nya träd finns öster och väster om Nils 
Ericsonsgatan.    

2. Beteckningen n1 var arbetsbeteckning och har i samband med samråd och granskning. 
ändrats till beteckningen träd1. 

3. Trafikverkets södra entré vid östra hörnet av Nordstan är utformad på grund av 
tunnels placering samt rumshöjd i gången mellan entrén och mellanplanet och kan inte 
ändras. I kommande gestaltning av torgytan bör möjligheter för gröna ytor och 
plantering ses över. 

4. Lanterniner är placerade och utformade efter behov av ljusinsläpp till gångväg mellan 
entrén och mellanplanet. Lanterninernas höjd kommer att vara ca 3 meter över gatunivå 
och vid vidare projektering kan lanterninerna komma att minskas i ytan och höjd. 

11. Räddningstjänsten Storgöteborg 
Räddningstjänsten har följande synpunkter på plankartan avseende riskhänsyn: 

• Planbestämmelse "Hastighetsbegränsningar och kollisionsskydd säkerställs på 
broramperna." är otydlig avseende vilket funktionskrav som ska uppfyllas. (1) 

• Planbestämmelse "Bärverk ovanpå och bredvid broramperna dimensioneras för 
60 minuter av brandexponering eller högre enligt kolvätekurvan i standarden som 
anges i Riskanalys." ska enligt riskanalysen utöver bärverk även inbegripa 
integritet och röktäthet. (2) 

• Planbestämmelse för explosionsskydd bygger enligt riskanalysen på ett 
tvådimensionellt beräkningsverktyg. Samtliga skyddsåtgärder som kommer av 
analys med det tvådimensionella beräkningsverktyget är dock inte definierade på 
plankartan. AFRY framhåller att beräkning i tre dimensioner behöver genomföras 
under projektering av byggnaderna för att säkerställa adekvat kravställning på 
konstruktionernas integritet. Räddningstjänsten förstår intentionen med en grövre 
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analys som förfinas när förutsättningarna är tydligare men det enda som nu är 
tvingande är den ena av skyddsåtgärderna från den grövre analysen. Det innebär 
att den förfinande analysen inte nödvändigtvis genomförs och genomförs den så 
kan den komma fram till åtgärder som skiljer sig från de som kommit av den 
grövre analysen. Räddningstjänsten anser att den förfinade analysen behöver 
genomföras och att planbestämmelser behöver anpassas därefter. (3) 

Kommentar: 
1. Bestämmelsen om påkörningsskydd har reviderats i syfte att förtydliga vilka 
funktionskrav som ska uppfyllas. Plankartan har kompletterats med upplysning som 
syftar till att reglera kollektivtrafiken på brorampen. Brorampen från Hisingsbron till 
Östra Nordstan samt Kanaltorget kommer endast att trafikeras av kollektivtrafik - 
spårvagnar och bussar. Trafikkontoret är väghållare och har för avsikt att reglera 
trafikflöde på ramperna och minska risk för kollision på ramperna.  

2. Planbestämmelsen om dimensionering av bärverk har reviderats så att den även 
inbegriper integritet och röktäthet.  

3. Planbestämmelse för riskskydd har kompletterats avseende integritet och röktäthet ska 
uppfylla motsvarande kravnivå. Marken där ligger kvarteret B och C är nu upptagen av 
Trafikverket och inte markanvisat till ny bebyggelse. När Trafikverket återlämna marken 
till staden kommer att projekteras ny bebyggelse. Under projektering av byggnaderna 
kommer erforderliga utredningar och analyser att göras i två eller tre dimensioner för att 
säkerställa adekvat kravställning på konstruktionernas integritet. Detta kommer att 
kontrolleras i samband med inlämnade bygglovshandlingar och bygganmälan. Detta 
förtydligas i planbeskrivningen. 

12. Socialnämnden Centrum 
Socialnämnden Centrum avstår från att ta ställning till förslag till detaljplan för bostäder, 
verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan med hänvisning till att 
tillräckliga underlag för att bedöma planförslaget saknas. Beslutet översändes till 
byggnadsnämnden.  

Förvaltningen vill särskilt betona vikten av att omhänderta en konsekvensbeskrivning av 
den nya boendemiljö som tillskapas. Åtgärdsförslagen för SKA och BKA behöver 
kopplas till boendeperspektivet, samt konkretiseras tillsammans med en 
ansvarsfördelning. Åtgärder kan gälla såväl inom planområdet som utanför, samt koppla 
an till olika processer inom stadsutveckling. Förvaltningen anser därför att 
konkretiseringen bör omhändertas i planhandlingarna då genomförandeavtal endast kan 
omhänderta vissa delar.  

Kommentar: 
Socialnämnden Centrums granskningsyttrande är noterat. Yttrandet föranleder ingen 
revidering av planförslaget.  

Efter att hållplats på Kanaltorget tagits bort på grund av luftmiljö och att område är 
otillgänglig för allmänheten kontoret anser att inte är nödvändig att uppdatera Social 
konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys samt gestaltningsprogram. Utförda Social 
konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys innehåller Kanaltorgets hållplats.                                  
I samband med Genomförandestudier för Centralenområdet, Trafikkontoret jobbar med 
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gestaltning av nya boulevarden samt aktuella västra delen av planområdet där man tar 
hänsyn till miljöförutsättningar. Uppdatering av gestaltningsprogram skulle vara 
överflödig.   

13. Stadsdelsnämnden/förvaltning i Centrum  
Stadsdelsnämnden i Centrum har inte inkommit med yttrande.    

Kommentar: 
Föranleder ingen revidering av planförslaget. 

14. Trafiknämnden 
Trafiknämnden tillstyrker aktuellt planförslag med tillägget detaljplanen får inte 
omöjliggöra en framtida spårvägsanläggning i det i ÖP 2009 utpekade stråket 
Operalänken/Gullbergsvass. (1) Trafiknämndens beslut grundas på trafikkontorets 
yttrande. I detta framförs även följande synpunkter:  

Grundläggning: Trafikkontoret måste få möjlighet att godkänna grundläggningsmetod 
och beräknad massundanträngning. Dessa krav och förutsättningar måste styras i de 
kommande avtal som fastighetskontoret tecknar med exploatörer. Det är viktigt att avtal 
tecknas med berörd exploatör och att ansvarsfrågan är tydlig om skador skulle uppstå. 
Exploatörer som utför arbeten måste upprätta ett kontrollprogram och följa den 
arbetsberedning som gäller. (2) 

Luftmiljö: En konsekvens av luftmiljön i aktuellt område är att en stor hållplats inte kan 
byggas ut de närmaste åren vilket kan påverka kollektivtrafikens kapacitet och möjliga 
linjedragningar. Detta kan medföra att hållplats Lilla Bommen behöver byggas ut för att 
möta kollektivtrafikbehoven. Dessa temporära åtgärder är inte utredda inom ramen för 
planarbetet. (3) Under tiden har detaljplanen en egenskapsbestämmelse för ett skydd som 
ska uppföras som utgör tydlig fysisk avgränsning och hindrar allmänhetens tillträde till 
område där miljökvalitetsnormen för luft överskrids. Vilken part inom staden som ska 
sköta drift och underhåll för denna skyddsyta är ännu oklar och beror på hur skyddet 
kommer utformas vilket nu diskuteras vidare inom ramen för arbetet med 
detaljprojektering.  

Lanterniner: De lanterniner som medges i detaljplanen kan uppföras med en totalhöjd om 
+5,8 m över nollplanet. Det material som nu har presenteras på utformning av 
lanterninerna bidrar inte till de stadskvaliteter som skall skapas i området. Den allmänna 
platsen bör utformas i en helhet och i ett sammanhang och anknyta till den historiska 
kulturmiljön som har funnits på platsen. Lanterninerna riskerar att fragmentisera 
gestaltningen av ytorna och kan bli svår att integrera med övrig utformning. Det finns 
även svårigheter med drift av ytorna vid lanterninerna och risk för skräpsamlingar. 
Trafikkontoret anser att lanterninerna bör tas bort för att uppnå en sammanhållen 
gestaltning av den allmänna platsen på torgytan. (4) 

Parkering: Detaljplanen möjliggör en permanent lösning för cykelparkering under 
södergående broramp för kollektivtrafik från Hisingsbron. I nuläget finns inget 
investeringsbeslut för detta cykelgarage. Ovan brorampen möjliggörs också en tillfällig 
cykelparkering. Denna cykelparkeringslösning måste finnas på plats när Västlänken 
öppnas för trafik år 2026. Den tillfälliga cykelparkeringen kan ha en enklare utformning 
men ändå vara säker, trygg och lättillgänglig, samt möjliggöra inlåsning av cyklar. (5) 
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Höjder och övriga bestämmelser mot projektering: Egenskapsbestämmelse (e15) behöver 
anpassas så att minst två meter fritt utrymme skapas mellan ventilationsbyggnadens tak 
och underkant för Hisingsbrons södergående ramp. Hisingsbrons underkant ligger på ca 
+6,8 m över nollplanet. Ventilationsbyggnaden får inte bli för högt. (5) 

Avtal: Trafikkontoret anser att avtal eller överenskommelser kopplade till detaljplanen 
måste vara påskrivna innan detaljplanen kan antas och finansiering behöver vara 
säkerställd. Var servitut behövs behöver klargöras. Här syftas på: (6) 

• Cykelparkering.  
• Exploateringsavtal. 
• Markvärmeavtal. 
• Sista delen av lastgatans tunnel in till Nordstan ligger på kvartersmark och 

behöver exempelvis regleras med servitut. 
• Eventuella avtal om markåtkomst vid drift- och underhåll (för att kunna utföra 

arbeten alldeles intill kvartersmark). 

Tidplan: Trafikkontoret anser att detaljplanens tidplan är en risk för genomförandet. För 
att kunna genomföra en stadsutveckling av området i enlighet med planförslaget krävs att 
planen vinner laga kraft i enlighet med planförslaget innan omfattande byggnation av 
Västlänken påbörjas. Trafikverket kan bygga Västlänken under mark med stöd av ändring 
av detaljplaner för järnvägstunneln, den s.k. linjeplanen (akt 1480K-II-5281), vilket inte 
vore gynnsamt för stadens kommande stadsutveckling av området. (7) 

Kommentar: 
1. Planförslaget bedöms inte omöjliggöra en framtida spårvägsanläggning i det stråk 
som är utpekat i ÖP 2009, Operalänken mot Drottningtorget och fortsättning av framtida 
spårvägen till Gullbergsvass. Planbestämmelse bro2 säkerställer minsta frihöjden för 
kollektivtrafik under brorampen. Detta möjliggör framtida kollektivtrafik till 
Gullbergsvass. 

2. Frågor om grundläggning, inklusive avtal avseende denna, hanteras i 
genomförandeplaneringen. 

3. Planförslaget bedöms inte omöjliggöra en eventuell utbyggnad av hållplats Lilla 
Bommen. Detaljer kring en sådan utbyggnad utreds inom ramen för det 
gestaltningsprogram som Göteborgs Stad för närvarande arbetar med. Hållplats kan 
genomföras när MKN för luft klaras inom hållplatsområdet.  

4. Lanterninerna har placerats med hänsyn till Trafikverkets behov av att belysa 
mellanplan under gatan och placeringen har diskuterats med berörda förvaltningar. 
Exakt storlek och utformning av lanterninerna avses diskuteras vidare i bygglovskedet.   

5. Frågor om anläggande av cykelparkering hanteras i genomförandeplaneringen. 
Planbestämmelse angående ventilations höjd under brorampen har förtydligats på 
plankarta efter inkomna yttranden och diskussion mellan Trafikkontoret och Trafikverket. 

6. Erforderliga avtal kommer att vara färdigställda innan planförslaget antas.  

7. Tidplaner kan inte regleras i detaljplanen, men stadsbyggnadskontoret arbetar för att 
planförslaget ska kunna antas så snart som möjligt. Planering av genomförande av 
planförslaget pågår.  
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15. Utbildningsnämnden/förvaltningen 
Utbildningsnämnden/förvaltningen har inkommit med yttrande och har inga synpunkter.   

Kommentar: 
Utbildningsnämnden/förvaltningens granskningsyttrande är noterat. Yttrandet föranleder 
ingen revidering av planförslaget. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och därför kan komma att prövas 
av Länsstyrelsen om den antas. 

Länsstyrelsen befarar att föreslagen exploatering kan bli olämplig med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. Länsstyrelsen anser också att möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna 
för luft behöver säkerställas genom avtal. Mot bakgrund av detta framhåller 
länsstyrelsen att Göteborgs stad behöver utföra följande kompletteringar för att 
länsstyrelsen inte ska ta in detaljplanen för prövning: 

Miljökvalitetsnormer  

Luft 
En utgångspunkt för luftkvalitetsscenario 10B och 10E är att utrymmet mellan 
Bananbron och Stadstjänarebron överdäckas. Denna åtgärd avses säkras upp i avtal 
mellan Göteborgs stad och Trafikverket inom ramen för detaljplanen för 
överdäckning av Götaleden. Eftersom utredningarna bygger på åtgärden måste den 
vara säkerställd genom avtal innan även detta planförslag kan gå till antagande. (1)  

Hälsa 

Trafikbuller 
Det behöver tydliggöras vilket scenario för Nils Ericsongatan som varit 
utgångspunkten för genomförda bullerberäkningar. Bangårdsförbindelsen är inte 
beslutad och det behöver därför tydliggöras om det analyseras vilken trafiksituation 
(vilka gator som används inom och i planområdets närhet) som ger värsta 
bullersituationen för planområdet och om bullerutredningen utförts för den 
trafiksituationen. (2) Vidare vill Länsstyrelsen uppmärksamma Göteborgs stad på att 
planbeskrivningen behöver ses över på sidan 30 och uppdateras utifrån gällande 
riktvärden för buller i Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216). (3)  

Göteborgs stad har låtit genomföra en utredning av lågfrekvent buller från 
industribullerkällor, vilket är bra. (4) Länsstyrelsen anser dock att det även behöver 
utredas om Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller i bostäder och 
lokaler för undervisning också nås från trafik. Vid så höga ekvivalenta ljudnivåer från 
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trafik kan det finnas risk för lågfrekvent buller som överstiger 
Folkhälsomyndighetens riktvärde för lågfrekvent buller i inomhusmiljön. (5)  

Verksamhetsbuller 
Inom planområdet finns tre områden där ekvivalenta ljudnivåer förmodas överskridas 
där det rekommenderas bullerdämpande åtgärder. Eftersom det inte finns några 
exakta uppgifter om bullerkällornas ljudnivåer föreskrivs inte några åtgärder i 
planförslaget. Nya beräkningar avses istället göras när det finns ytterligare 
information om bullerkällorna alternativt när de är installerade. Länsstyrelsen anser 
att det behöver säkerställas att industribullerkällor klarar bullerriktvärdena, antingen 
genom planbestämmelse eller att avtal upprättas till antagande. (6)  

Förorenad mark 
Länsstyrelsen anser att det i planprocessen bör utföras en miljöteknisk 
markundersökning i syfte att kartlägga och avgränsa föroreningar inom planområdet. 
En riskbedömning över påträffade föroreningar i förhållande till planerad 
markanvändning behöver sedan tas fram och utifrån resultatet i riskbedömningen ska 
förslag till åtgärder beskrivas. (7) Att saneringsåtgärder kommer att utföras behöver 
säkerställas genom lämplig planbestämmelse i plankartan. (8) 

Risk  

Risk för översvämning kopplat till skyfall 
Utifrån det material som Göteborgs stad presenterat i granskingskedet kan 
länsstyrelsen inte se att skyfallsfrågan är löst. I planhandlingarna hänvisas till en 
genomförandestudie (GFS) som ska vara klar våren 2021, där åtgärder avseende risk 
för översvämning kopplat till skyfall ska fastställas. Om GFS är framtagen borde 
åtgärder och resultat kunna lyftas in i planhandlingen inför antagande. Länsstyrelsen 
anser att genomförandestudien med redovisade åtgärder för att hantera 
översvämningen från skyfall måste vara framme innan detaljplanen kan antas och 
nödvändiga åtgärder säkerställda. (9)  

Risk för översvämning kopplat till havet 
En kvarvarande fråga är om det finns anläggningar i området som kan bedömas vara 
samhällskritiska och därmed behöva placeras med högre marginal för översvämning. 
Pumpstationer, transformatorstationer, kritisk utrustning kan kräva högre 
säkerhetsmarginal vilket måste värderas och vid behov regleras med rätt nivå enligt 
TTÖP. (10)  

Säkerhet 

Otydliga planbestämmelser kopplat till säkerhet 
Nedan är synpunkter kopplat till tydlighet och säkerställande av nödvändiga åtgärder. 

Otydlig hänvisning till ”riskanalys”: På planbestämmelse ”skydd 1” samt ”skydd för 
bärverk ovanpå och bredvid broramper” görs hänvisning till ”riskanalys” vilket enligt 
Länsstyrelsens uppfattning är otydligt. Viktig information för att möjliggöra rätt skydd 
ska, i möjligaste mån, skrivas in på plankartan eller lyftas in i planbeskrivningen så att 
hänvisning kan göras till exakt kapitel och sida i planbeskrivningen. (11)  
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Teknisk anläggning för gasstation (E1)/Skydd1: Går rätt avstånd att säkerställas 
mellan vägen och E1 (vilket är en förutsättning enligt riskanalysen- händelse 20)? Det 
är svårt att läsa ut om avstånd finns enligt plankartan. (12) 
 
Påkörningsskydd: Otydlig hänvisning till ”riskanalys”. Beträffande utformning av 
påkörningsskydd uppfattar länsstyrelsen att det inte finns så mycket mer information att 
hitta i MSBFS 2009:7, varför det borde gå att få med det mesta kring detta på plankartan. 
(13) 

Ventilationsanläggning 
Planbestämmelsen (e15) anger att minsta höjd för ventilationsanläggning för 
järnvägstunnel är +5,8 meter över nollplanet. Trafikverket projekterar för en höjd på +5,5 
meter över nollplanet och anser därför att detta bör tillåtas. Planbestämmelsen måste 
antingen minskas i höjd eller på annat sätt medge vad som planeras i nuläget. 
Trafikverket föreslår att planbestämmelsen ändras till att maximal höjd för 
ventilationsanläggning för järnvägstunnel är +5,8 meter över nollplanet. Se Trafikverkets 
yttrande, daterat 2022-03-15. (14)  

Stabilitet 

Länsstyrelsen anser att de förutsättningar som krävs för att stabiliteten skall vara 
tillfredsställande för planerade förhållanden inte framgår tydligt i detaljplanen. 
Synpunkterna som SGI lämnade i samrådet kvarstår. Göteborgs stad behöver redovisa 
grunden för gjord bedömning av stabiliteten. Det behöver också klarläggas att tillåtna 
belastningsförhållanden inom aktuell detaljplan överensstämmer med det som förutsattes 
vid projekteringen av nedsänkningen. Länsstyrelsen instämmer med SGIs utlåtande. Se 
yttrandet daterat 2022-03-09. (15)  

Synpunkter på granskningshandlingen  

Miljökvalitetsnormer för Luft 

Kanaltorget, Södra Sjöfarten och ytan väster om det västra kvarteret: Länsstyrelsen 
bedömer att det i någon mån är motsägelsefullt att miljökvalitetsnormerna gäller generellt 
i utomhusluften och samtidigt ska luftkvaliteten inte utvärderas på platser inom områden 
dit allmänheten inte har tillträde. Länsstyrelsen gör i fallet med Norr om Nordstan 
bedömningen att eftersom människor inte ska ha tillträde till Kanaltorget, Södra Sjöfarten 
och ytan väster om det västra kvarteret, och på så sätt inte exponeras för halter över 
MKN, kan detaljplanen anses vara acceptabel trots att MKN överskrids i dessa delar. 

Norra sjöfarten: Länsstyrelsen anser inte att det finns tillräckligt med beslutade åtgärder 
för att MKN ska klaras inom rimlig tid i närområdet av ”Tråget” och således för Norra 
Sjöfarten. Länsstyrelsen bedömer inte heller att den beräknade haltökningen vid planens 
genomförande kan anses vara liten. Däremot beräknas MKN klaras i de delar av området 
där människor kommer att vistas stadigvarande. Med hänsyn därtill kan detaljplanen 
därför vara acceptabel i detta fall trots överskridandet.   

När detaljplanen är genomförd anser Länsstyrelsen att Göteborgs stad bör undersöka 
möjligheterna att ta bort eller leda om gång- och cykelbanan längs Norra Sjöfarten där 
MKN överskrids. Lämpligtvis kan en sådan undersökning inkludera mätningar av 
luftkvaliteten i syfte att undersöka om halterna är lägre eller högre än de som beräknats i 
utredningarna. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten  

Länsstyrelsen anser planbeskrivningen bör förtydligas genom att motivera recipientens 
ekologiska status. I underlaget nämner man att den ekologiska potentialen klassades som 
måttlig, men man nämner inte orsaken till att den klassas som måttlig, vilket man gör för 
den kemiska statusen. (16)  

Bestämmelsen pelare1 finns i området ovanför rättigheten för avsättningsmagasin för 
dagvatten, vid Stadstjänaregatan. För drift och underhåll av dagvattenmagasinet behöver 
området kunna nås, bland annat för slamsugning. Se Trafikverkets yttrande, daterat 2022-
03-15. (17)  

Byggnadsminne 

Av planhandlingarna bör det tydligt framgå att den östra delen av planområdet även ingår 
i skyddsområdet för byggnadsminnet Bergslagsbanans stationshus. Byggnadsminnets 
skyddsbestämmelser omfattar samtliga träd och parkområdet inom gränsen för 
skyddsområdet.  

Av granskningshandlingen framgår att Bergslagsparkens befintliga grönska avses 
kompletteras med formstarka, lekfulla frodiga ytor, öppen dagvattenhantering, 
översvämningsbara växter och möblering. Länsstyrelsen vill påminna om att samtliga 
åtgärder i den del av parken som omfattas av byggnadsminnets skyddsområde är 
tillståndspliktiga enligt kulturmiljölagen. (18)  

Kommentar: 
1. Erforderliga avtal för överdäckning av utrymmet mellan Bananbron och 
Stadstjänarebron gällande luftfrågan kommer att vara tecknad mellan Trafikverket 
och Göteborgs stad innan aktuellt planförslag tas upp för tillstyrkande i BN och 
antagande i KF. 

2. Inför antagande av planförslaget har en kompletterande bullerutredning tagits 
fram. I denna har trafikbuller beräknats utifrån ett scenario där 
Bangårdsförbindelsen inte är byggd. Inom CASTELLUMS byggnad, hus A som är på 
västra sidan av Nils Ericsonsgatan gatan har inga bostäder planerats.  

Avseende hus B-C kan man av beräkningarna utläsa att för delar av de västra och 
östra fasaderna överskrids 65 dBA men delar av dessa fasader ligger i intervallet 60-
65 dBA och där kan det gå att skapa bostäder med en bostadsyta < 35 m2. Mot 
innergårdarna finns det goda möjligheter att skapa bostäder då ekvivalenta 
ljudnivåer om 60 dBA innehålls. Med införande av en 3 m horisontell skärm ovanför 
den södra tunnelmynningen kan fler delytor på den östra fasaden innehålla 65 dBA 
och därmed göras möjliga för bostäder <35 m2. Observera att det endast utförts en 
exempelberäkning av vilken effekt en skärm vid tunnelmynningen kan få.  

Västra delen av kvarteret B som är vänd mot Nils Ericsonsgatan har inga bostäder 
planerade. På östra sidan av kvarteret C har planerats bostäder med möjlighet att 
mot gården skapa bostäder då ekvivalenta ljudnivåer om 60 dBA innehålls. 
Planbestämmelse b5 möjliggör byggnation av skärmtak över tunnelmynningar. 
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För tillbyggnad av Nordstan finns det möjlighet att skapa enkelsidiga bostäder med 
en bostadsyta < 35 m2 på hela den östra och norra fasaden som innehar riktvärde 
om 65 dBA.  

Planerad tillbyggnad på norra och östra sidan av Nordstan planeras för kontor, 
hotell och parkering med att inga bostäder planeras inom tillbyggnaden.  

Redovisad ökad trafik på Nils Ericsonsgatan medför inte någon negativ påverkan på 
detaljplanens förslag om planerade bostäder då inga bostäder möjliggörs vid gatan. 
Resultatet av bullerutredningen har inarbetats i planhandlingarna. 

3. Inför antagande har planbeskrivningen reviderats avseende riktvärden för buller 
utifrån gällande riktvärden för buller i Förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. 

4. I samband med bygglov och slutliga projektering av byggnader över broramperna kan 
ljudabsorberande fasadmaterial användas inom spårvägstunnlarna. Planbestämmelse b5 
möjliggör byggnation av skärmtak över tunnelmynningar. Ingen ny bestämmelse behövs 
efter kompletterande bullerutredning. 

5. Det finns inga nationellt gällande beräkningsmetoder för att beskriva lågfrekvent 
buller avseende trafikbuller utomhus eller inomhus. Krav på lågfrekvent trafikbuller 
inomhus i bostäder regleras av Boverkets Byggregler, BBR Allmänt råd i kapitel 7.1 
som hänvisar till FoHMS råd: ”Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 
inomhus”. Funktionskrav ställs på byggnaden i bygglov.  

Krav på lågfrekvent trafikbuller inomhus för lokaler för undervisning regleras av 
Boverkets Byggregler, BBR Allmänt råd i kapitel 7.1 samt kapitel 7.22 ”Lokaler” 
genom hänvisning till ljudklass C enligt SS 25268 – ”Byggakustik – Ljudklassning av 
utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, 
kontor och hotell”. Funktionskrav ställs på byggnaden i bygglov. 

6. I utredningen pekas på tre industribullerkällor, källa 1 ventilations tornet, källa 2 
Västlänkstunnelns tryckutjämnings magasin i kvarteret A (Castellums byggnad) och källa 
3 Västlänkstunnelns tillufts byggnad i kvarteret B och under brorampen mot östra 
Nordstan. För att ta hänsyn till alla tre källor istället för avtal föreslår 
Stadsbyggnadskontoret en planbestämmelse som gäller för alla tre 
industribullerkällorna. Inför antagande har planförslaget kompletterats med en 
bestämmelse om verksamhetsbuller.  

7. Inför antagande av aktuellt planförslag har eventuella markföroreningar utretts 
ytterligare. Resultatet av dessa har inarbetats i planförslaget. Slutsatsen är att 
sannolikheten för att klorerade lösningsmedel förekommer i sådana halter att det skulle 
betyda oacceptabla risker för människors hälsa/miljö eller innebära merkostnader i form 
av sanering inom planområdet bedöms som obefintlig/extremt låg. 

8. Inför antagande har planförslaget kompletterats med en bestämmelse om 
saneringsåtgärder som säkerställer att startbesked för byggnad får inte ges innan 
markens lämplighet har säkerställts genom avhjälpandåtgärder av eventuella 
markföroreningar inom planområdet.   



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande  19 (31) 
   

 
   

9. Genomförandestudien är klar och resultatet avseende skyfallsfrågan har inarbetats i 
planhandlingarna inför antagande.  Nu pågår arbetet med gestaltningsprogram samt 
förprojektering av nya gator med dess infrastruktur. Samtidigt har projektering av vissa 
gator påbörjats. 

10. Göteborgs Energi godkänner placering av transformatorstation på +2,83 m över 
nollplanet och +1,2 meter över Södra Sjöfarten som är skyfallsvågen. 
Stadsbyggnadskontoret anser att vi inte behöver reglera höjd för Transformatorstation 
för att den aktuella transformatorstationen enligt Göteborgs Energi inte är 
samhällskritiska anläggning och enligt framtagen GFS kommer den att placeras på 
+2,83 m. Det bedöms inte finnas några samhällskritiska anläggningar inom 
planområdet.  

11. Planbestämmelsen om skydd1, som länsstyrelsen anser var otydlig i 
granskningsskedet, har justerats inför antagande av planförslaget. Föreslagen 
planbestämmelse hänvisar i stället till MSBFS föreskrifter. Efter beviljat bygglov och 
under bygganmälan kommer byggnadsinspektör kontrollera genomförande av byggnad i 
enlighet med andra författningar, standard och lagar. 

12. Avståndet mellan väg och gasstation ska enligt riskanalysen vara 25 meter. Aktuellt 
planförslag innebär att avståndet blir 20 meter. Planförslaget innehåller därför en 
bestämmelse om påkörningsskydd som ska anordnas mot huvudgata, vilket bedömts göra 
att avståndet till väg är acceptabelt. I samband med projektering av gasstation kommer 
erforderlig påkörningsskydd att föreslås. Detta kommer att kontrolleras i samband med 
bygglov och bygganmälan. Detta har förtydligats i planbeskrivningen. 

13. Planbestämmelsen om påkörningsskydd, som länsstyrelsen anser var otydlig i 
granskningsskedet, har justerats inför antagande av planförslaget.  

14. Planbestämmelsen om minsta höjd för ventilationsanläggning har justerats inför 
antagande av planförslaget. Bestämmelsen har ändrats till att gälla högsta höjd.  

15. Inför detaljplanens antagande har ett kompletterande geotekniskt utlåtande tagits 
fram för att förtydliga områdets förutsättningar gällande markens grundläggning och 
stabilitet. Resultatet av denna har arbetats in i planhandlingarna. Kompletterande 
geotekniskutredning med bilagor har medgivits till SGI som finner att deras synpunkter 
har besvarats och att de från geoteknisk synpunkt har inga invändningar mot 
planförslaget. 

16. Inför antagande har planbeskrivningen förtydligats avseende recipientens ekologiska 
status.  

17. Uppställningsplats för fordon som krävs för underhåll av dagvattenmagasin avses 
anordnas inom allmän plats på västra sidan av Stadstjänaregatan. Uppställningsplatsen 
säkerställs i genomförandeplaneringen och i projekteringen av gator.   

18. Inför antagande av planförslaget har planbeskrivningen reviderats vad gäller texten 
om Bergslagsparken. Parken avses i huvudsak bevaras och vid eventuella förändringar 
kommer tillstånd att sökas i enlighet med kulturmiljölagen.  
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2. Business Region Göteborg AB 
Business Region har inte inkommit med yttrande.  

Kommentar: 
Föranleder ingen revidering av planförslaget. 

3. Försvarsmakten Högkvarteret, HKV 
Försvarsmakten har inkommit med yttrande och har inga synpunkter.   

Kommentar: 
Försvarsmaktens granskningsyttrande är noterat. Yttrandet föranleder ingen revidering 
av planförslaget. 

4. Göteborgsregion (GR) 
Göteborgsregion har inte inkommit med yttrande. 

Kommentar: 
Föranleder ingen revidering av planförslaget. 

5. Lantmäterimyndigheten 
Lantmäterimyndigheten har följande synpunkter avseende plankartan: 

Användningsbestämmelserna (E3, E4 och E7) är ändamål för så kallat annat än enskilt 
bebyggande och ger rätt till inlösen enligt Plan- och bygglagen 14 kap 14 §. Det är viktigt 
att veta var gränsen mellan allmän plats och kvartersmarken går vid fastighetsbildning, 
detta framgår inte för denna användningsbestämmelse.  

På två ställen i den södra delen av plankartan, vid kvartersmarken i anslutning till 
Nordstan, kan (T1) tas bort eftersom det inte finns någon allmän plats. På motsvarande 
sätt bör T1 tas bort i den södra och östra delen av plankartan, vid allmän plats för TORG 
respektive GATA1. 

Kvarteret C längst i öster, den inre rektangeln, ser utifrån illustrationsritning och 
planbestämmelser ut att endast bestå av kvartersmark. Oavsett om någon allmän plats 
ingår i användningsområdet bör kvartersanvändningen var primäranvändning och 
GATA1 sekundär användning d.v.s. med parentes. 

Egenskapsbestämmelsen (e9) för bägge rektanglarna borde med fördel kunna ligga i 
”bestämmelsetavlorna” som övriga bestämmelser gör. 

Egenskapsbestämmelsen pelare1 hör till kvartersmarken och ska därför flyttas till 
egenskapsbestämmelser för kvartersmark och anges med parentes. Det saknas även 
parentes på bestämmelsen i kartan. 

Egenskapsbestämmelsen b6 bör flyttas ut till allmänplats och anges inom parentes 
tillsammans med (T2) om det är möjligt. 

Egenskapsbestämmelsen (tunnel1) ska ligga under kvartersmark i 
bestämmelsebeskrivningen. Bestämmelsen finns delvis redan som 
användningsbestämmelse (E3). 
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Egenskapsbestämmelserna b3, b4, e13, e14 och e20 ska vara inom parentes, både inom 
bestämmelsebeskrivningen och i plankartan när de ligger inom allmän plats, GATA2. 

Egenskapsbestämmelserna (e9, e10 och e19) bör ha en annan rubrik så det tydligt framgår 
att det är en begränsning. Förslagsvis; Fri höjd från gatuplan ska vara minst10 meter. 

Administrativa bestämmelsen (t6) är ett markreservat för allmänt ändamål och ska inte ha 
någon parentes. Lastgatan är ett kvartersändamål. Det som är ett allmänt ändamål torde 
vara stommen runt lastgatan, denna skulle kunna säkras genom t6. 

De administrativa bestämmelserna t1, t2, t3 och t5 bör ligga som egenskapsbestämmelser 
eftersom de berör kvartersändamål. 

Det är nästan omöjligt att se var några av pilarna för ”bestämmelsetavlorna” pekar. Ett 
exempel är tavlan i den södra delen som innehåller Gata1, T1, (C1, K1, O2, P1 och T1). 

Det bör vara tydligare fastighetsbeteckningar i grundkartan.  

Lantmäterimyndigheten har följande synpunkter avseende planbeskrivningen: 

På sidan 14-15 framgår att planen inte ska beröra tilläggsplanen för västlänkstunneln, 
aktnummer 1480K-II-5281, denna ska fortsätta att gälla. I plankartan är samtliga 
bestämmelser i tilläggsplanen inlagda i den nya planen vilket innebär att samma område 
(där tilläggsplanen är belägen) berörs av två planer, konsekvensen blir att den äldre 
planen med automatik upphör att gälla i de delar som den nya planen berör vid laga kraft. 

Inom användningen S1 (gymnasieskola) har kommunen inlösenskyldighet om 
markägaren begär det, vilket innebär att kommunen kan tvingas att lösa in all mark inom 
användningen. Nu är det kommunen själva som äger fastigheten men det kan vara bra att 
känna till att detta gäller för användningar inom kvartersmark som inte är till för enskild 
bebyggelse. 

På sidan 54, andra stycket, sista meningen trycker planförfattaren på vikten av att det ska 
uppförs bebyggelse under brorampen. Det framgår dock inte var avgränsning mellan 
GATA2 och underliggande kvartersmark går. 

På sidan 61, stycket om e16, står det felaktigt e17 i slutet av meningen. På sidan 110, 
ledningsrätt sista stycket, bör det läggas till följande i slutet av den sista meningen; 
…alternativt avstyckas till egna fastigheter där det är möjligt.  

Det finns befintliga ledningsrätter inom Gullbergsvass 19:1, 1480K-2001F345.1(va-
ledningar), 1480K-2001F345.2 (gasledningar) 1480K-2001F345.3 (el-ledningar) och 
1480K-2001F345.4 (teleledningar) som inte nämns under ledningsrätt på sidan 110. Det 
står dock lite allmänt om vad som gäller för nya ledningar.  

Det finns ett befintligt servitut inom Gullbergsvass 19:1, 1480K-2007F235.1 (utfart för 
busstrafik) som inte nämns under servitut på sidan 109.  

Kommentar: 
Planhandlingarna har reviderats med hänsyn till lantmäteriets synpunkter och har stämts 
av med representant från Lantmäteriet.   
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6. Luftfartsverket  
Luftfartsverket har inte inkommit med yttrande. 

Kommentar: 
Föranleder ingen revidering av planförslaget. 

7. Polisen 
Polisen framför i sitt yttrande vikten av följande aspekter: 

1. Fullgod belysning på allmänna platser. Undvika att belysning skyms av annat. 

2. Inga höga häckar eller täta buskage. 

3. Om det finns möjlighet, två infarter för Räddningstjänsten m.m. 

Kommentar: 
Polisens granskningsyttrande är noterat. Yttrandet föranleder ingen revidering av 
planförslaget. 

8. PostNord Distribution Göteborg 
PostNord har inte inkommit med yttrande. 

Kommentar: 
Föranleder ingen revidering av planförslaget. 

9. Skanova Nätplanering D3N 
Skanova har inte inkommit med yttrande. 

Kommentar: 
Föranleder ingen revidering av planförslaget. 

10. Statens geotekniska institut (SGI) 
SGI gör bedömningen att deras synpunkter från samrådet av aktuellt planförslag kvarstår:  

SGI anser att det bör framgå i planunderlaget att grundläggningsmetoden som avses är 
möjlig för planerad byggnation. SGI anser även att handlingar som stödjer bedömningen 
av befintlig och framtida stabilitet mot angränsande E45 norr om planområdet bör 
biläggas planen. Då området invid E45 är i förändring bör det också klarläggas att tillåtna 
belastningsförhållanden inom aktuell detaljplan överensstämmer med det som förutsattes 
vid projekteringen av nedsänkningen. (1)  

SGI anser att områdets stabilitet behöver klarläggas i det fortsatta planarbetet. Krävs det 
åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i 
planen. (2)  

Kommentar: 
1. Inför detaljplanens antagande har ett kompletterande geotekniskt utlåtande tagits fram 
för att förtydliga områdets förutsättningar gällande markens grundläggning och 
stabilitet. Resultatet av denna har arbetats in i planhandlingarna. Slutsatsen är bland 
annat att det inte föreligger stabilitetsproblem för Trafikverkets anläggningar i 
anslutning till aktuellt planområde.   
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2. Till antagandehandlingarna biläggs följande utredningar som innehåller beräkningar 
och relevant underlag vilket använts för de stabilitetsbedömningar som redogörs för i den 
geotekniska utredningen framtagen för aktuell detaljplan ”Norr om Nordstan, Geoteknisk 
utredning för detaljplan, PM Geoteknik.” ÅF, 2018-11-08: 

• ”Västlänken, Station Centralen, Inom stadsdelen Gullbergsvass – Geoteknisk 
utredning för detaljplan. PM Geoteknik.” Sweco 2014-05-05 

• ”Detaljplan Regionens hus, Göteborg – Geoteknisk undersökning: PM 
beträffande geotekniska förhållanden.” Norconsult, Revidering A 2010-06-02 

Det föreligger inga stabilitetsproblem för Trafikverkets anläggningar i anslutning till 
aktuellt planområde. Stabiliteten har även kontrollerats i två sektioner i samband med 
tidigare utredningar och framgår av bilagda utredningar (Sweco 2014) och (Norconsult 
2010). 

SGI har innan antagande av plan inkommit med yttrande avseende kompletterande 
geotekniskutredning och finner att deras synpunkter har besvarats och att inte har, från 
geotekniska synpunkter, inga invändningar mot planförslaget. 

11. Swedavia AB 
Swedavia AB har inkommit med yttrande och har inga synpunkter.   

Kommentar: 
Swedavias granskningsyttrande är noterat. Yttrandet föranleder ingen revidering av 
planförslaget.  

12. Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät har inkommit med yttrande och har inga synpunkter.   

Kommentar: 
Svenska kraftnäts granskningsyttrande är noterat. Yttrandet föranleder ingen revidering 
av planförslaget.  

13. Trafikverket 
Trafikverket anser att mindre justeringarna kopplade till genomförande av projekt 
Västlänken bör göras: (1) 

• Bestämmelsen f1 är sedan samrådet omformulerad till ”Byggnadens utformning 
ska tydliggöra dess funktion som huvudentré.” Trafikverket anser att den bör 
omformuleras till ”Byggnadens utformning ska tydliggöra dess funktion som 
entré till järnvägsanläggning” eller motsvarande för att tydliggöra inför 
bygglovsskede.  

• Trafikverket saknar administrativ bestämmelse t2 i området för luftintag under 
Hisingsbron. 

• Trafikverket noterar att planbestämmelsen (e15) anger att minsta höjd för 
ventilationsanläggning för järnvägstunnel är +5,8 meter över nollplanet. 
Trafikverket projekterar för en höjd på +5,5 meter över nollplanet och anser 
därför att det är väldigt viktigt att det tillåts. Planbestämmelsen måste antingen 
minskas i höjd eller på annat sätt medge vad som planeras i nuläget. Trafikverket 
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föreslår att planbestämmelsen ändras till att maximal höjd för 
ventilationsanläggning för järnvägstunnel är +5,8 meter över nollplanet.  

Vidare anser Trafikverket att avtal gällande överdäckning mellan Stadstjänarebron och 
Bananbron samt avtal för bevakande projektledare mot väg E45 måste undertecknas 
innan planen kan gå till antagande. (2) 

Kommentar: 
1. Inför antagande av planförslaget har planbestämmelserna f1, t2 och (e15) reviderats i 
enlighet med Trafikverkets synpunkter. Efter diskussion på avstämningsmöte den 28 
september 2022 mellan Göteborgs stad, Trafikverket och Castellum har Trafikverket 
godkänt att skyddsområde norr om norra entrén tas bort från Plankarta.     

2. Erforderliga avtal kommer att vara färdigställda innan planförslaget tas upp för 
tillstyrkande i BN och antagande i KF.  

14. Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution har inkommit med yttrande och har inga synpunkter.    

Kommentar: 
Vattenfall Eldistributions granskningsyttrande är noterat. Yttrandet föranleder ingen 
revidering av planförslaget.  

15. Västfastigheter Ledningsstab Flygplatschef 
Västfastigheter har inkommit med yttrande och har inga synpunkter.   

Kommentar: 
Västfastigheters granskningsyttrande är noterat. Yttrandet föranleder ingen revidering av 
planförslaget.  

16. Västtrafik AB 
Västtrafik konstaterar att planförslaget fysiskt medger en framtida hållplats på brorampen 
vid Kanaltorget men att en sådan inte kan byggas förrän åtgärder vidtagits på platsen med 
avseende på luftkvaliteten. Västtrafik anser att detta är olyckligt då hållplatsen Lilla 
Bommen inte har samma goda placering i förhållande till Västlänkens uppgångar som 
Kanaltorgets hållplats skulle ha. (1) 

Västtrafik planerar att uppföra skärmtak över en framtida hållplats Kanaltorget 
motsvarande det som uppförts på hållplats Nordstan. De anser att det är svårt att utläsa av 
planförslaget om ett sådant medges. (2) 

Västtrafik påpekar att beträffande utfart från Nils Ericson Terminalen finns det behov av 
att kunna svänga västerut på boulevarden (Stadstjänargatan) och inte bara österut som 
anges i planbeskrivningen. (3)  

Kommentar: 
1. På sikt förväntas luftkvaliteten bli så bra i anslutning till Kanaltorget att människor 
kan vistas där utan att det innebär en hälsorisk och då kan en hållplats anordnas. Fram 
till dess är det inte lämpligt att låta människor vistas i området och detaljplanen ger 
därför inte heller möjlighet att anordna en hållplats i anslutning till Kanaltorget.  
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2. Någon specifik bestämmelse om skärmtak över en framtida hållplats på Kanaltorget 
finns inte. Detta är på grund av att det för nuvarande är dåligt luft inom området. 
Däremot medges väderskydd.  

3. Trafikföringen regleras inte i detaljplanen. Det är trafikkontoret som avgör om det ska 
ges möjlighet att svänga västerut från Nils Ericsonterminalen. Efter granskningen har 
Genomförandestudien (GFS) för DP Station Centralen och DP Norr om Nordstan har 
godkänts av Trafiknämnden. Nu pågår projektering av nya gator tillsammans med 
berörda aktörer. Genomförandestudien kommer att bilagas till antagande handlingar.   

Sakägare  

1. CASTELLUM AB 
Castellum har inte inkommit med yttrande.  

Kommentar: 
Föranleder ingen revidering av planförslaget.  

2. Hufvudstaden AB 
Hufvudstaden framför att deras synpunkter från samrådet av aktuellt planförslag kvarstår. 
(1) Utöver dessa framför Hufvudstaden även följande synpunkter:  

Med anledning av att sänkning av grundvattnet inte bör tillåtas (se MKB), anser 
Hufvudstaden att detaljplanen inför antagandet kompletteras på lämpligt sätt för 
säkerställande av att åtgärder inte vidtas som riskerar att negativt påverka omgivningens 
grundläggningssituation. (2) 

Hufvudstaden framhåller betydelsen av samordning mellan de olika projekten samt 
uppföljning och erfarenhetsåterföring projekten sinsemellan, bland annat avseende 
påverkan på omgivningens grundläggningsförhållanden. (3) 

Kommentar: 
1. Inför granskning av detaljplan har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram och 
redovisats i planhandlingar.  

2. I upplysningar på plankartan anges att tunnelanläggningar och övriga byggnader som 
grundläggs inom planområdet utformas så att skadlig grundvattenpåverkan inte uppstår. 
Specifika krav och villkor för omgivningspåverkan från tunneln byggnation fastställs i 
miljöprövningsprocess enligt Miljöbalken 11 kap. Efter granskningen har gjorts 
kompletterande geotekniskutredning som bilagas till antagande handlingarna. SGI har 
innan antagande av plan inkommit med yttrande avseende kompletterande 
geotekniskutredning och finner att deras synpunkter har besvarats och att inte har, från 
geotekniska synpunkter, inga invändningar mot planförslaget. 

Det aktuella planområdet utgörs av plana ytor med undantag av Götaledens tråg. 
Götatunneln är belägen mellan aktuellt planområdet och Lilla Bommens hamn, med dess 
östra tunnelmynning direkt norr om planområdet. Anläggningen är grundlagd direkt på 
berg, betongtråget är dimensionerat enligt TK Geo för dimensionerade laster på Norra 
och Södra Sjöfarten, det vill säga för laster som blir aktuella enligt planförslaget. Det 
föreligger inga stabilitetsproblem för Trafikverkets anläggningar i anslutning till aktuellt 
planområde.  
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Oförstärkt mark inom planområdet är sättningsbenägen. Utfyllnader som utförts inom 
området har medfört att det pågår sättningar med en hastighet på ca 3–6 mm/år. 
Rådande spänningssituation i marken innebär att all form av tillskottslast som ökar 
effektivspänningarna i marken, exempelvis genom uppfyllnader eller 
grundvattensänkning, innebär ökad magnitud och hastighet på sättningar. 
Grundläggning av byggnader kommer därför att utföras genom pålning. Kravet från 
Göteborgs stads översiktsplan om lägsta marknivå på +2,8 vid nybyggnation i centrala 
Göteborg får till konsekvens att befintliga marknivåer inom planområdet kan behöva 
höjas vid nybyggnation. För att höjning av marknivåer inte ska belasta marken 
ytterligare ska lastkompensation utföras för all ökad belastning som inte grundläggs 
genom pålning. 

För att hantera sättningsdifferenser mellan pålade konstruktioner och omkringliggande 
mark rekommenderas att utjämningsåtgärder nyttjas vid övergångar. För utjämning kan 
exempelvis lättfyllnadsmaterial eller länkplattor användas. Ledningar som ansluter till 
pålade byggnader bör förses med länkplattor/flexibla kopplingar för att förhindra skador 
på ledningen.   

3. Samordning, uppföljning och erfarenhetsåterföring i olika frågor avses hanteras i 
genomförandeplaneringen.  

3. Jernhusen 
Jernhusen har inte inkommit med yttrande.  

Kommentar: 
Föranleder ingen revidering av planförslaget.  

4. Nordstans Samfällighetsförening 
Nordstans Samfällighetsförening framför följande synpunkter på planförslaget:  

Planbestämmelse 
Del av byggrätten för tillbyggnad på Nordstans norra sida är på plankartan markerad med 
användningen (T1), vilket avser utbyggnad av järnvägstrafik i tunnel under allmän plats. 
Beteckningen är felaktig och bör tas bort efter berörd mark utgörs av kvartersmark. (1)  

Kollektivtrafikgata vid Kanaltorget/Kanaltorgsstation  
Genomförandet av Kanaltorgstation är framflyttat i tid. Denna förändring kommer att 
påverka möjliga flöden till Nordstans norra del negativt. (2)  

Nordstans samfällighetsförening anser att det är viktigt att planbestämmelserna för 
utformning av det förändrade Kanaltorget utformas så att de möjliggör en attraktiv 
gestaltning av platsen och en utveckling av Nordstans norra entré, trots krav på skydd. (3)  

Grundläggning 
Byggnaderna inom fastigheterna i Nordstan är grundlagda på lera. En del av 
byggnadstyngderna i Nordstan tas upp av grundvattentrycket och en betydande del av 
byggnadstyngden bärs upp av vattenupptryck och kontakttryck mot bottenplattan. Redan 
smärre förändringar i grundvattentrycket skulle ge upphov till sättningar i byggnaderna, 
vilket skulle kunna orsaka skador i bl.a. bärande stommar. Det är därför av omedelbar 
betydelse för grundläggning av Nordstan att grundvattentrycket hålls inom vissa, snäva 
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nivåer. Se vidare Samfällighetens yttrande vid samrådet. Med hänsyn till detta är det av 
stor vikt att grundläggning av anläggningar samt ny höjdsättning av angränsande gator 
utförs på ett betryggande sätt så att skadlig inverkan inte sker på Nordstans byggnader. 
(4)  

Detaljplan – Järnvägsplan 
När en ny detaljplan upprättas så ersätts den tidigare gällande detaljplaner inom berört 
planområdet. Nu gällande järnvägsplan kommer därför att upphöra att gälla inom 
planområdet när den nya detaljplanen vinner laga kraft. Tekniskt är det möjligt att reglera 
att två detaljplaner ska kunna gälla jämsides med varandra, men på skilda plan. 
Plankartan måste då med tydliga bestämmelser reglera på vilken nivå i höjdled som den 
nya detaljplanen ska gälla. Den underliggande detaljplanen måste på motsvarande sätt 
reglera i höjdled hur högt denna gäller. Det utställda granskningsförslaget saknar helt 
denna typ av bestämmelser. Planbeskrivningens upplysningstext är därmed felaktig och 
bör justeras. (5)  

Kommentar: 
1. Plankartan har reviderats avseende planbestämmelsen T1.     

2. Med anledning av luftkvaliteten är det inte möjligt att anlägga en hållplats på 
Kanaltorget i närtid. 

3. Planförslaget bedöms möjliggöra en attraktiv gestaltning av Kanaltorget och en 
utveckling av Nordstans norra entré. 

4. Vid genomförande av planförslaget kommer grundvattenförhållandena att särskilt 
beaktas. Detta är en del av genomförandeskedet. Plankartan har också kompletterats 
med upplysningen ”Tunnelanläggningar och övriga byggnader som grundläggs inom 
planområdet utformas så att skadlig grundvattenpåverkan inte uppstår. Specifika krav 
och villkor för omgivningspåverkan fastställs i miljöprövningsprocess enligt Miljöbalken 
enligt 11 kap.”  

I upplysningar på plankartan anges att tunnelanläggningar och övriga byggnader som 
grundläggs inom planområdet utformas så att skadlig grundvattenpåverkan inte uppstår. 
Efter granskningen har gjorts kompletterande geotekniskutredning som bilagas till 
antagande handlingarna. SGI har innan antagande av plan inkommit med yttrande 
avseende kompletterande geotekniskutredning och finner att deras synpunkter har 
besvarats och att inte har, från geotekniska synpunkter, inga invändningar mot 
planförslaget. 

Det aktuella planområdet utgörs av plana ytor med undantag av Götaledens tråg. 
Götatunneln är belägen mellan aktuellt planområdet och Lilla Bommens hamn, med dess 
östra tunnelmynning direkt norr om planområdet. Anläggningen är grundlagd direkt på 
berg, betongtråget är dimensionerat enligt TK Geo för dimensionerade laster på Norra 
och Södra Sjöfarten, det vill säga för laster som blir aktuella enligt planförslaget. Det 
föreligger inga stabilitetsproblem för Trafikverkets anläggningar i anslutning till aktuellt 
planområde.  

Oförstärkt mark inom planområdet är sättningsbenägen. Utfyllnader som utförts inom 
området har medfört att det pågår sättningar med en hastighet på ca 3–6 mm/år. 
Rådande spänningssituation i marken innebär att all form av tillskottslast som ökar 
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effektivspänningarna i marken, exempelvis genom uppfyllnader eller 
grundvattensänkning, innebär ökad magnitud och hastighet på sättningar. 
Grundläggning av byggnader kommer därför att utföras genom pålning. Kravet från 
Göteborgs stads översiktsplan om lägsta marknivå på +2,8 vid nybyggnation i centrala 
Göteborg får till konsekvens att befintliga marknivåer inom planområdet kan behöva 
höjas vid nybyggnation. För att höjning av marknivåer inte ska belasta marken 
ytterligare ska lastkompensation utföras för all ökad belastning som inte grundläggs 
genom pålning. 

För att hantera sättningsdifferenser mellan pålade konstruktioner och omkringliggande 
mark rekommenderas att utjämningsåtgärder nyttjas vid övergångar. För utjämning kan 
exempelvis lättfyllnadsmaterial eller länkplattor användas. Ledningar som ansluter till 
pålade byggnader bör förses med länkplattor/flexibla kopplingar för att förhindra skador 
på ledningen.  

 

5. Den detaljplan som gäller Västlänkens tunnel (akt 1480K-II-5281) kommer inte att 
ersättas av aktuell detaljplan. Aktuell detaljplan omfattar inte järnvägstunneln utan 
endast ytan från järnvägstunnelns tak till marken, markplan och Hisingsbrons ramper. 
Vilka delar som regleras i vilken plan redovisas närmare i planbeskrivningen. Det finns 
även en illustration på plankartan som visar avgränsningen av aktuellt planförslag i 
höjdled. Plankarta har kompletterats med planbestämmelse gällande vertikalavgränsning 
mot Västlänkens gällande detaljplan för tunneln.  

5. Vasakronan AB 
Vasakronan framhåller betydelsen av relationen mellan aktuellt planområde och Lilla 
Bommenområdet och utvecklingen vid nya Hisingsbron. Vasakronan anser att det är 
olyckligt att det gc-stråk som sträcker sig från Nils Ericssonsgatan och Västlänkens västra 
uppgång till Lilla Bommen och torget vid kajen inte finns med i pågående planering. Det 
verkar inte heller finnas någon konkret plan för att möjliggöra stråket i närtid. Tvärtom så 
avskärmas Lilla Bommenområdet än mer genom en massiv skärmbebyggelse från 
Boulevarden och Västlänkens västra uppgångar. På andra sidan av föreslagen bebyggelse 
så finns Götaledens tråg kvar. Götaleden (E45) kvarstår då i planförslaget som en kraftig 
barriär mellan Nordstan och Lilla Bommen, omöjlig att passera. (1) 

Med avsaknaden av ovan nämnda stråk ser Vasakronan det än mer viktigt att stort fokus 
läggs på stråken från Östra Hamngatan och Kanaltorget samt stråket från Centralen och 
Stadstjänaregatan till Lilla Bommenområdet. Dessa stråk bör utgöra trygga och säkra 
stråk med tydliga kvaliteter i material och grönska.  

Vasakronan framför också att hanteringen av luftmiljöfrågan måste säkerställas och 
samordnas för både aktuell plan och för angränsande plan, Detaljplan för Överdäckning 
av Götaleden, dnr 0714/13. (2) 

Stråken: Detta bekräftas också i planhandlingar i Gestaltningsprogrammet, Barriärer och 
Tillgänglighet, sidan 47: Mötet mellan Nils Ericsongatan och Södra Farten kan vara en av 
de känsligaste delarna av planen i nuläget. Nils Ericsongatan är ett viktigt stråk, och en 
viktig koppling till Älven. I nuläget avslutas den i en återvändsgränd omkring Götaleden.  
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Kommentar: 
1. Byggnation av gångbron över Götaleden förflyttas till när acceptabel luftmiljö kan 
klaras. Inom Stadsutvecklings Program (STUP) för Centralenområdet har diskuterats 
överdäckning av Götaledens tråg (E45). Göteborgs stad har för avsikt att i nära framtid 
och i enlighet med STUP göra ny detaljplan för att överdäcka Götaledens tråg och i med 
detta skapa en gång- och cykelstråk från över väg E45 i förlängning av Nils 
Ericsonsgatan.                               

2. Frågor om luftmiljön kommer att säkerställas genom avtal mellan Trafikverket och 
Göteborgs Staden avseende västra överdäckning av väg E45 mellan Stadstjänarebron 
och avfartsbron. Dessa ska tecknas innan aktuellt planförslag antas.  

Övriga  

1. Naturskyddsförening i Gbg  
Naturskyddsförening har inte inkommit med yttrande.  

Kommentar: 
Föranleder ingen revidering av planförslaget.  

2. Swedgas   
Swedgas har inte inkommit med yttrande.  

Kommentar: 
Föranleder ingen revidering av planförslaget.  

3. Älvstranden Utveckling AB   
Älvstranden Utveckling har inkommit med yttrande och har inga synpunkter.   

Kommentar: 
Älvstrandens granskningsyttrande är noterat. Yttrandet föranleder ingen revidering av 
planförslaget.  

4. Boende Skonertgatan 5a   
Boende på Skonertgatan 5a har inte inkommit med yttrande.  

Kommentar: 
Föranleder ingen revidering av planförslaget.  

5. Boende Slottsskogsgatan 47b 
Boende på Slottsskogsgatan 47b har inte inkommit med yttrande.  

Kommentar: 
Föranleder ingen revidering av planförslaget.  

6. NCC Property Development AB  
NCC Property har inte inkommit med yttrande.  

Kommentar: 
Föranleder ingen revidering av planförslaget.  
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7. Boende Övre Husargatan 29 
Boende på Övre Husargatan 29 har inkommit med yttrande mellan samråd och 
granskningen. Boende anger att, "Redan i dag är det ett område som inte är tillgängligt 
för människor. Från den nya huvudgatan ska vi skapa en barriär så människor inte kan 
komma in i området som överskrider miljö- och kvalitetsnormen." 

Det området känns redan i dag otryggt. Helt avfolkat på kvällarna och som amerikanska 
downtowns när dom är som sämst. Känns som hela det här projektet skapar skuggiga och 
ovälkomnande, i förlängningen avfolkade områden. 
 
Kommentar:                                                                                                                           
Enligt ny Översiktsplan för Göteborg innerstaden (stadskärnan och den utvidgade 
innerstaden) ska kompletteras så att bostäder, service och arbetsplatser även 
fortsättningsvis blandas. Planområdet ligger inom stadskärna med blandad 
stadsbebyggelse samt stark kollektivtrafik. Inom blandad stadsbebyggelse ryms bostäder, 
kontor, samhällsservice, handel och andra anläggningar för service. Här finns även 
mindre verksamhetsområden. Vidare ingår lokalgator, gång- och cykelstråk, olika typer 
av allmänna platser såsom parker, naturområden och torg, det vill säga sådana 
funktioner som bidrar till en levande stadsmiljö.                                                      
Inriktningen för innerstaden som helhet är hög täthet och funktionsblandning. Inom 
området bör en differentiering av funktionsblandning och täthet kopplas till läge enligt 
följande:                                                                                                                                    
Hög exploateringsgrad med hög andel verksamheter och lägre bostadsinnehåll i noder. 
Medelhög exploateringsgrad med jämn blandning av bostäder och verksamheter i stråk.      
Lägre exploateringsgrad med högt bostadsinnehåll i mellanområden.  

Inom stadskärna där ska tillgänglighet för fotgängare och cyklister stärkas. I stadskärnan 
och i den utvidgade innerstaden behöver kollektivtrafiken anpassas till omgivande 
stadsmiljö. Kollektivtrafik i hög hastighet ska om möjligt ske planskilt. Vid förändringar 
ska hänsyn tas till den befintliga bebyggelsens karaktär och kulturhistoriska innehåll.  

Revideringar  
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att planförslaget har förtydligats och 
kompletterats med ytterligare information avseende frågor om geoteknik, buller från 
trafik och industri, markmiljö samt dagvatten och skyfall.  

Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att planförslaget har i 
planbeskrivningen förtydligats och kompletterats med nya utredningar samt information 
avseende frågor om buller från trafik och industribuller, stomljud och vibrationer, risk för 
hälsa och säkerhet, grundläggning samt dagvatten och skyfall med genomförandestudier 
(GFS). Planbeskrivningen har genomgått en revidering med förtydliganden.  

Plankartan har dessutom reviderats genom justering och förtydligande av: 

• Planbestämmelser efter Länsstyrelsens yttrande i gransknings skede.  

• Planbestämmelser efter yttrande från Lantmäteriet har förtydligats avgränsning i 
höjd både över och under allmänplats. 

• Vertikal avgränsning mot Västlänkens gällande detaljplan för tunneln  
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• Planbestämmelser efter yttrande från Trafikverket och Trafikkontoret samt 
övriga. 

• På plankarta har planbestämmelse för högsta totalhöjd förtydligats med skisser  

• På plankarta har otydliga delar av gränser förtydligats med skisserna  

• På plankarta visas två 3D skisser som visar ny bebyggelse i samband med 
Västlänkens tunnel. 

• Plankartan har kompletterats och förtydligats med ytterligare bestämmelser i 
syfte att säkerställa:  

- att riktvärden för buller, stomljud och vibrationer kan uppfyllas 

- att krav på säkerhet kan uppnås 

- att markens lämplighet uppnås 

- att grundläggning sker på ett sätt som inte skadar befintlig eller 
tillkommande bebyggelse och infrastruktur 

Antagande handling kompletterats med:                     

Utredningar och studier från angränsade detaljplan:                                                                       
Västlänken station Centralen, Inom stadsdelen Gullbergsvass, Geoteknisk utredning för 
detaljplan, SWECO 2014-05-05;  

Reviderade utredningen efter granskningen:                                                                            
Detaljplan Nordstan, bullerutredning komplettering, efterklang 2022-06-20; Detaljplan 
Norr om Nordstan; Geoteknisk utlåtande med bilagor 1 till 7, Norconsult AB 2022-20-21 

Utredningar och studier framtagna efter granskningen:                                                          
Miljöteknisk undersökning samt riskbedömning avseende klorerade lösningsmedel, 
Relement 2022-10-18; Genomförandestudie (GFS) Trafikontoret, SIGMA 2021-05-31 

Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen inte 
innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning.                
Övriga ändringar i handlingarna är av redaktionell art. 

 
 
 
Arvid Törnqvist   Emir Aganovic 
Planchef    Projektledare 
 
 
Bilagor 

• Lista över samrådskrets 

• Länsstyrelsens yttrande med dess bilagor 
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Postadress:403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Göteborgs kommun
sbk@sbk.goteborg.se

Granskningsyttrande över detaljplan för bostäder, 
verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om 
Nordstan inom stadsdelarna Nordstaden och 
Gullbergsvass i Göteborgs stad, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2022-01-31 för samråd enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 
10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras 
och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 
4)

 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 

7 kap)

Länsstyrelsen befarar dock att föreslagen exploatering kan bli 
olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Länsstyrelsen anser vidare att möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för luft behöver säkerställas genom avtal.

Göteborgs stad behöver därför utföra nedanstående kompletteringar 
för att länsstyrelsen inte ska ta in detaljplanen för prövning.

Miljökvalitetsnormer 
Luft
En utgångspunkt för luftkvalitetsscenario 10B och 10E är att 
utrymmet mellan Bananbron och Stadstjänarebron överdäckas. I 
planbeskrivningen anges att denna åtgärd säkras upp i avtal mellan 
Göteborgs stad och Trafikverket inom ramen för detaljplanen för 
överdäckning av Götaleden. Eftersom utredningarna bygger på 

Yttrande 

Datum
2022-03-21

 

Ärendebeteckning 
402-6337-2022
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åtgärden måste den vara säkerställd genom avtal innan även detta 
planförslag kan gå till antagande. 

Hälsa
Trafikbuller
Planen innebär mycket höga bullernivåer, i vissa lägen över 70 dBA 
ekvivalent ljudnivå från trafik. Detta innebär att mängden bostäder 
som möjliggörs i området blir begränsad. Länsstyrelsen konstaterar att 
planbestämmelse införts avseende trafikbuller i enlighet med 
Trafikbullerförordningen. Göteborgs stad behöver dock tydliggöra 
vilket scenario för Nils Ericsongatan som bullerutredningen har 
räknat. Det framgår att den planerade bangårdsförbindelsen kommer 
att möjliggöra minskad trafik på Nils Ericsongatan. Det behöver 
därmed tydliggöras vilket scenario för Nils Ericsongatan som 
bullerutredningen har räknat med och om trafiksiffrorna räknat med 
bangårdsförbindelsen. Bangårdsförbindelsen är inte beslutad och det 
behöver därför tydliggöras om det analyseras vilken trafiksituation 
(vilka gator som används inom och i planområdets närhet) som ger 
värsta bullersituationen för planområdet och om bullerutredningen 
utförts för den trafiksituationen.  Vidare vill Länsstyrelsen 
uppmärksamma Göteborgs stad på att planbeskrivningen behöver ses 
över på sidan 30 och uppdateras utifrån gällande riktvärden för buller i 
Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216).

Göteborgs stad har låtit genomföra en utredning av lågfrekvent buller 
från industribullerkällor, vilket är bra. Länsstyrelsen anser dock att 
Göteborgs stad innan antagandet även behöver utreda om 
Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller i bostäder 
och lokaler för undervisning också nås från trafik. Vid så höga 
ekvivalenta ljudnivåer från trafik kan det finnas risk för lågfrekvent 
buller överstigande Folkhälsomyndighetens riktvärde för lågfrekvent 
buller i inomhusmiljön.

Verksamhetsbuller
Av bullerutredningen framgår att ekvivalenta ljudnivåer från 
befintliga och tillkommande industribullerkällor i stort kommer att 
uppfylla Boverkets riktlinjer för buller från industri och annan 
verksamhet. Inom planområdet finns tre områden där ekvivalenta 
ljudnivåer förmodas överskridas där det rekommenderas 
bullerdämpande åtgärder. Eftersom det inte finns några exakta 
uppgifter om bullerkällornas ljudnivåer föreskrivs inte några åtgärder i 
planförslaget. Nya beräkningar avses istället göras när det finns 
ytterligare information om bullerkällorna alternativt när de är 
installerade. Länsstyrelsen anser att det behöver säkerställas att 
industribullerkällor klarar bullerriktvärdena, antingen genom 
planbestämmelse eller att avtal upprättas till antagande.
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Förorenad mark 
Utförd sammanställning av föroreningssituationen av planområdet 
(SWECO 2018) visar på att det finns ett undersöknings- och 
saneringsbehov. Länsstyrelsen håller med i SWECOs slutsatser och 
rekommendationer vad gäller att kompletterande undersökningar 
behöver utföras och en riskbedömning samt förslag till åtgärder tas 
fram. Länsstyrelsen har yttrat sig över detta i samrådet och anser att 
det i planprocessen ska utföras en miljöteknisk markundersökning i 
syfte att kartlägga och avgränsa föroreningar inom planområdet. En 
riskbedömning över påträffade föroreningar i förhållande till planerad 
markanvändning ska sedan tas fram och utifrån resultatet i 
riskbedömningen ska förslag till åtgärder beskrivas. Att 
saneringsåtgärder kommer att utföras behöver säkerställas genom 
lämplig planbestämmelse i plankartan. 

Risk 
Risk för översvämning kopplat till skyfall
Vid ett skyfall översvämmas vissa delar av området och åtgärder krävs 
både innanför och utanför planen för att leda bort vatten. 
Kanaltorgsgatan, boulevarden, Södra Sjöfarten och Nils Ericsonsgatan 
är prioriterade vägar/utryckningsvägar, vilket innebär att de alltid ska 
vara framkomliga för utryckningsfordon. I planhandlingarna hänvisar 
Göteborgs stad till en genomförandestudie (GFS) som ska vara klar 
våren 2021 där åtgärder ska fastställas. Om GFS är framtagen borde 
åtgärder och resultat kunna lyftas in i aktuell planhandling. 
Länsstyrelsen anser att genomförandestudien med redovisade åtgärder 
för att hantera översvämningen från skyfall måste vara framme innan 
detaljplanen kan antas och nödvändiga åtgärder säkerställda. Utifrån 
det material som Göteborgs stad presenterat i granskingskedet kan 
länsstyrelsen inte se att skyfalls frågan är löst. 

Risk för översvämning kopplat till havet
Det är bra att tematiskt tillägg för översvämning (TTÖP) tillämpas och 
att reglering för byggnader och öppningar säkerställs via höjdsättning 
(+2,8).  Trafikverket kommer skydda sin anläggning enligt de krav 
som ställs inom Västlänken. 

En kvarvarande fråga är dock om det finns anläggningar i området 
som kan bedömas vara samhällskritiska och därmed behöva placeras 
med högre marginal för översvämning? Pumpstationer, 
transformatorstationer, kritisk utrustning kan kräva högre 
säkerhetsmarginal vilket måste värderas och vid behov regleras med 
rätt nivå enligt TTÖP.

Säkerhet
Otydliga planbestämmelser kopplat till säkerhet
Inför granskningsskedet har Göteborgs stad tagit fram en riskanalys 
som hantera risker kopplat till aktuell detaljplan. Den nya riskanalysen 
identifierar en stor bredd på risker kopplat till personsäkerhet och 
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föreslår riskreducerande åtgärder och rekommendationer.  Nedan är 
synpunkter kopplat till tydlighet och säkerställande av nödvändiga 
åtgärder. 

    Otydlig hänvisning till ”riskanalys” 
På planbestämmelse ”skydd 1” samt ”skydd för bärverk ovanpå och 
bredvid broramper” görs hänvisning till ”riskanalys” vilket enligt 
Länsstyrelsens uppfattning är otydligt. Viktig information för att 
möjliggöra rätt skydd ska, i möjligaste mån, skrivas in på plankartan 
eller lyftas in i planbeskrivningen så att hänvisning kan göras till exakt 
kapitel och sida i planbeskrivningen. 

    Teknisk anläggning för gasstation (E1)/Skydd1: 
Går rätt avstånd att säkerställas mellan vägen och E1 (vilket är en 
förutsättning enligt riskanalysen- händelse 20)? Det är svårt att läsa ut 
om avstånd finns enligt plankartan.

     Påkörningsskydd
Otydlig hänvisning till ”riskanalys”. Beträffande utformning av 
påkörningsskydd uppfattar länsstyrelsen att det inte finns så mycket 
mer information att hitta i MSBFS 2009:7, varför det borde gå att få 
med det mesta kring detta på plankartan. 

Ventilationsanläggning
Planbestämmelsen (e15) anger att minsta höjd för 
ventilationsanläggning för järnvägstunnel är +5,8 meter över 
nollplanet. Trafikverket projekterar för en höjd på +5,5 meter över 
nollplanet och anser därför att det är väldigt viktigt att det tillåts. 
Planbestämmelsen måste antingen minskas i höjd eller på annat sätt 
medge vad som planeras i nuläget. Trafikverket föreslår att 
planbestämmelsen ändras till att maximal höjd för 
ventilationsanläggning för järnvägstunnel är +5,8 meter över 
nollplanet. Se Trafikverkets yttrande, daterat 2022-03-15

Stabilitet
De förutsättningar som krävs för att stabiliteten skall vara 
tillfredsställande för planerande förhållande framgår inte tydligt i 
detaljplanen. Synpunkterna som SGI lämnade i samrådet kvarstår.  
Göteborgs stad behöver redovisa grunden för gjord bedömning av 
stabiliteten. Det behöver också klarläggas att tillåtna 
belastningsförhållanden inom aktuell detaljplan överensstämmer med 
det som förutsattes vid projekteringen av nedsänkningen. 
Länsstyrelsen instämmer med SGIs utlåtande. Se yttrandet daterat 
2022-03-09.
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Synpunkter på granskningshandlingen 
Miljökvalitetsnormer för Luft
Luftutredningarna och områdets förutsättningar
Det har varit känt redan från samrådsskedet år 2015 att luftkvaliteten i 
området är dålig och att miljökvalitetsnormerna överskrids i delar av 
området. Ett stort antal luftutredningar med olika scenarier och 
åtgärder har redovisats sedan tiden för samrådet. Resultaten från de 
första luftutredningarna, som presenterades år 2016, visade på högre 
halter generellt i området år 2026/2028 än vad de senaste resultaten, 
som presenterades år 2022, visar. De olika skärmningarna och över-
byggnaderna som undersökts förändrar spridningsbilden över området 
på olika sätt, men gör inte att utsläppen minskar eller att luft-
föroreningarna försvinner från området. Den tydligaste minskningen 
avseende utsläpp är Västra Götalandsregionens och Västtrafiks arbete 
med att elektrifiera kollektivtrafikens bussar, vilket medfört att i 
beräkningarna från 2021/2022 antas 90 % av bussarna i området vara 
eldrivna. I övrigt har antalet prognosticerade fordonsrörelser i området 
bedömts vara något lägre i de senaste utredningarna och trafik har 
förflyttats bl.a. från Hisingsbron, Kämpegatan, Stadstjänaregatan och 
Bergslagsgatan till Nils Ericsonsgatan och ”Gränden”. 

Resultat från luftutredningarna - Nollalternativet samt scenarier 10B 
och 10E
I planhandlingarna jämförs i huvudsak Nollalternativet med 
scenarierna 10B och 10E som av Göteborgs stad bedömts vara de 
mest troliga. Nollalternativet representeras av ett scenario med 
överdäckning av E45 samt byggnaden som innefattar Västlänkens 
uppgångar. Scenarierna 10B och 10E inkluderar fullt utbyggda planer 
Norr om Nordstan och Överdäckningen samt en extra överdäckning 
mellan Bananbron och Stadstjänarebron. Scenario 10B har emissioner 
enligt HBEFA1 för år 2028 medan scenario 10E har en större andel 
elbilar och ellastbilar än HBEFA 2028. 

Resultaten från beräkningarna visar att i samtliga scenarier överskrids 
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) i 
området kring det så kallade ”Tråget”, det vill säga öppningen mellan 
Götatunneln och Gullbergstunneln (Överdäckningen). Resultatkartor 
som redovisar differensen i halter mellan Nollalternativet och scenario 
10E visar att i stor utsträckning ökar halterna av framförallt PM10, 
men även NO2, i stora delar av området med genomförda planer. På 
tre platser minskar halterna med genomförda planer; innergårdar på 
planerade hus, den del av Stadstjänarebron som får en överdäckning 
mot Bananbron samt ett område sydväst om Götatunnelns mynning. 

För detaljplan Norr om Nordstan beräknas MKN för NO2 och PM10 att 
överskridas längs Södra Sjöfarten, vid Kanaltorget samt vid den västra 
sidan av det västra kvarteret år 2028. På dessa platser beräknas 

1 HBEFA - Handbook Emission Factors for Road Transport

https://www.hbefa.net/e/index.html
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miljökvalitetsnormerna för NO2 och PM10 överskridas eller tangeras 
redan i dag. Strax norr om detaljplaneområdet, på andra sidan Tråget, 
ligger Norra Sjöfarten med bl.a. en gång- och cykelbana och även här 
beräknas ett genomförande av planen försämra förutsättningarna. För 
Norra Sjöfarten klaras MKN i Nollalternativet, men beräknas tangeras 
eller överskridas med genomförd plan. I och med planens 
genomförande beräknas luftföroreningsnivåerna bli ännu högre på 
platserna och öka med 2–10 µg/m3 eller med mer än 10 µg/m3 
avseende dygnsmedelhalter av NO2 och PM10.

För den planerade Boulevarden och för Västlänkens uppgångar 
beräknas MKN klaras i samtliga tre scenarier. 

Åtgärder – MKN luft
I planhandlingarna beskrivs ett antal övergripande åtgärder i syfte att 
förbättra luftkvaliteten generellt i staden genom att minska antalet 
bilresor till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafikresor. För 
Centralenområdet finns förslag på att i framtiden sänka 
parkeringstalen ytterligare och att utreda möjligheten till en hel 
överdäckning mellan nya Gullbergstunneln och Götatunneln. Dock 
saknas beslutade åtgärder för att minska utsläppen och sänka halterna 
av luftföroreningar till en nivå där MKN klaras i hela området. Till 
största delen är det utsläppen från vägtrafiken på E45 som orsakar de 
höga halterna, men flera av lokalgatorna är också vältrafikerade.

Istället för att åtgärda utsläppen från vägtrafiken har Göteborgs stad 
arbetat med åtgärder för att minska människors exponering för 
luftföroreningsnivåer över MKN inom planområdet. Detta innebär att 
den planerade hållplatsen vid Kanaltorget inte byggs och att 
människor ska förhindras att vistas i det området. Människor ska inte 
heller kunna vistas på Södra Sjöfarten eller vid den västra sidan av det 
västra kvarteret inom planområdet. Fasader ut mot Södra Sjöfarten 
kommer att byggas tätslutande utan öppningsbara fönster, entréer eller 
friskluftsintag. För Norra Sjöfarten saknas åtgärder.

Länsstyrelsens bedömning av MKN luft utifrån Nollalternativet samt 
scenarier 10B och 10E
Kanaltorget, Södra Sjöfarten och ytan väster om det västra kvarteret
Enligt Luftkvalitetsförordningen2 ska halter över 
miljökvalitetsnormerna inte förekomma i utomhusluften med 
undantag av arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden 
trafik. I Naturvårdsverkets Handbok om miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft ”Luftguiden”3 har begreppet arbetsplatser definierats som 
arbetsplatser dit allmänheten inte har tillträde i enlighet med 
Luftkvalitetsdirektivet4. I Luftguiden beskrivs vidare att gränsvärden 

2 Luftkvalitetsförordning (2010:477) Svensk författningssamling 2010:2010:477 
t.o.m. SFS 2020:822 - Riksdagen
3 Luftguiden, version 4 (naturvardsverket.se)
4 EUR-Lex - 02008L0050-20150918 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/luftkvalitetsforordning-2010477_sfs-2010-477
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/luftkvalitetsforordning-2010477_sfs-2010-477
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/0100/luftguiden-version-4/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02008L0050-20150918
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avsedda för skydd av människors hälsa inte ska utvärderas på platser 
inom områden dit allmänheten inte har tillträde och det inte finns 
någon fast befolkning samt på vägars körbana och mittremsa utom om 
fotgängare normalt har tillträde till mittremsan. 

Länsstyrelsen bedömer att det i någon mån är motsägelsefullt att 
miljökvalitetsnormerna gäller generellt i utomhusluften och samtidigt 
ska luftkvaliteten inte utvärderas på platser inom områden dit 
allmänheten inte har tillträde. Länsstyrelsen gör i fallet med Norr om 
Nordstan bedömningen att eftersom människor inte ska ha tillträde till 
Kanaltorget, Södra Sjöfarten och ytan väster om det västra kvarteret, 
och på så sätt inte exponeras för halter över MKN, kan detaljplanen 
anses vara acceptabel trots att MKN överskrids i dessa delar. 

Norra sjöfarten
EU:s gränsvärden och de svenska miljökvalitetsnormerna är 
utformade både som långtidsvärden (år) och korttidsvärden (dygn och 
timme) för att skydda människors hälsa mot såväl långsiktiga som 
kortsiktiga hälsoeffekter av luftföroreningar. Det finns således inte 
några undantag från miljökvalitetsnormerna eller EU:s gränsvärden på 
platser där människor vistas tillfälligt som till exempel gång- och 
cykelbanor, vare sig i Luftkvalitetsförordningen eller 
Luftkvalitetsdirektivet. 

Länsstyrelsen anser inte att det finns tillräckligt med beslutade 
åtgärder för att MKN ska klaras inom rimlig tid i närområdet av 
”Tråget” och således för Norra Sjöfarten (se text ovan om åtgärder 
och kommentar nedan om Åtgärdsprogrammet för kvävedioxid). 
Länsstyrelsen bedömer inte heller att den beräknade haltökningen vid 
planens genomförande kan anses vara liten då dygnshalterna i vissa 
fall beräknas öka med mer än 10 µg/m3. Däremot beräknas MKN 
klaras i de delar av området där människor kommer att vistas och 
endast överskridas på gång- och cykelbanan längs Norra Sjöfarten till 
följd av planen. Överskridandet på gång- och cykelbanan längs Norra 
Sjöfarten bedöms i aktuellt fall ske i ett begränsat område där 
människor inte vistas stadigvarande5. Med hänsyn därtill kan 
detaljplanen därför vara acceptabel i detta fall trots överskridandet.

Länsstyrelsen har förstått det som att utifrån dagens situation i 
området är det svårt att ersätta gång- och cykelbanan längs Norra 
Sjöfarten utan att försämra framkomligheten för dessa trafikslag i 
området. Genom detaljplan Norr om Nordstan kommer bl.a. en ny 
gång- och cykelbana att byggas längs Boulevarden där MKN klaras. 
När detaljplanen är genomförd anser Länsstyrelsen att Göteborgs stad 
bör undersöka möjligheterna att ta bort eller leda om gång- och 
cykelbanan längs Norra Sjöfarten där MKN överskrids. Lämpligtvis 
kan en sådan undersökning inkludera mätningar av luftkvaliteten i 

5 Jfr Högsta förvaltningsdomstolens dom från den 16 februari 2011, HFD 2011 not 
16 
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syfte att undersöka om halterna är lägre eller högre än de som 
beräknats i utredningarna.

Kommentar avseende Åtgärdsprogram kvävedioxid
I arbetet med åtgärdsprogrammet gjordes bedömningen att om 
åtgärderna i programmet genomfördes fullt ut skulle miljökvalitets-
normen klaras i större delen av Göteborgsregionen, vilket underlättar 
byggandet av framförallt bostäder och skolor utan att människors 
hälsa riskeras. Undantaget var vissa sträckor längs de statliga lederna 
samt tunnelmynningar i Göteborg där miljökvalitetsnormen 
beräknades överskridas under en längre tid framöver även om 
samtliga åtgärder genomfördes. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Länsstyrelsen bedömer att Göteborgs stad på det stora hela redovisat 
för hur man avser att hantera och rena dagvatten inom planområdet. 
Föroreningsbelastningen förväntas minska jämfört med 
nollalternativet. Länsstyrelsen bedömer att planförändringen har 
obetydlig påverkan på recipientens förmåga att uppnå MKN vatten.

Länsstyrelsen anser dock att Göteborgs stad med fördel i 
planbeskrivningen kan förtydliga och motivera recipientens 
ekologiska status. I underlaget nämner man att den ekologiska 
potentialen klassades som måttlig, men man nämner inte orsaken till 
att den klassas som måttlig, vilket man gör för den kemiska statusen.

Bestämmelsen pelare1 finns i området ovanför rättigheten för 
avsättningsmagasin för dagvatten, vid Stadstjänaregatan. För drift och 
underhåll av dagvattenmagasinet behöver området kunna nås, bland 
annat för slamsugning. Se Trafikverkets yttrande, daterat 2022-03-15.

Byggnadsminne
Av planhandlingarna bör det tydligt framgå att den östra delen av 
planområdet även ingår i skyddsområdet för byggnadsminnet 
Bergslagsbanans stationshus. Byggnadsminnets skyddsbestämmelser 
omfattar samtliga träd och parkområdet inom gränsen för 
skyddsområdet. 

Av granskningshandlingen framgår att Bergslagsparkens befintliga 
grönska avses kompletteras med formstarka, lekfulla frodiga ytor, 
öppen dagvattenhantering, översvämningsbara växter och möblering 
(s 66). Länsstyrelsen vill påminna om att samtliga åtgärder i den del 
av parken som omfattas av byggnadsminnets skyddsområde är 
tillståndspliktiga enligt kulturmiljölagen.  

De som medverkat i beslutet
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Företrädare för Miljö-, Vatten, samt Samhällsavdelningen har 
bidragit till beredningen av detta yttrande. Detta yttrande har 
beslutats av funktionschef Nina Kiani Jansson med 
planhandläggare Johanna Severinsson som föredragande. 

Nina Kiani Jansson

                                                          Johanna Severinsson

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2022-03-09
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Trafikverket, daterat 2022-
03-15

Kopia (utan bilaga) till:
Trafikverket, Martin Ingvert
SGI, Ulrika Isacsson

Länsstyrelsen/
Miljöskyddsavdelningen, Katarina Hallberg, Annika Svensson
Samhällsavdelningen, Enheten för samhällsskydd och beredskap, Rebecka 
Thorwaldsdotter
Samhällsavdelningen, Kulturmiljöenheten, Lena Emanuelsson
Samhällsavdelningen, Rättsenheten, Karin Höglund
Vattenavdelningen, Stina Schött
Funktionschef Plan och bygg, Nina Kiani Jansson
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Detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för
Västlänken norr om Nordstan inom stadsdelarna Nordstan och
Gullbergsvass, Göteborgs stad

Yttrande över granskningshandling

Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Västra Götalands län erhållit rubricerad
detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras,
skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och
miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.

Syftet med detaljplanen är att bl.a. möjliggöra utbyggnad av järnvägsanläggningen Västlänken och
anläggningens västra uppgång tillhörande station Centralen; medge infrastruktur som stöttar
Västlänkens funktion samt möjliggöra utbyggnad av verksamheter och bostäder.

Underlag:

l Plankarta och planbeskrivning, januari 2022

2 Samrådsredogörelse, 2022-01-10

3 Norr om Nordstan, Geoteknisk utredning för detaljplan. PM Geoteknik. AF, 2018-11-08

SGI:s synpunkter

SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttrandet är daterat
2020-03-19, dnr. 5.2-2002-0152. Vi ser att våra synpunkter från tidigare yttrande kvarstår och att de
förutsättningar som krävs för att stabiliteten skall vara tillfredsställande för planerande förhållande
fortfarande inte tydligt framgår i planen.

Ärendets handläggning

Beslut i detta ärende har tagits av enhetschef Maria Kristensson, efter föredragning
av geotekniker Ulrika Isacsson.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Planenheten
Enligt uppdrag

Ulrika Isacsson

Statens geotekniska institut

581 93 LINKÖPING Telefon: 013-20 18 00 Bankgiro: 5211-0053
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 E-post: sgi(a)sgi.se Org.nr: 202100-0712
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Göteborgs Stad 
Stadsbyggnadskontoret 
sbk@sbk.goteborg.se 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Trafikverkets yttrande gällande granskning av detaljplan för 
bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om 
Nordstan inom stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass i 
Göteborgs Stad  

Ärende 

Trafikverket har av Göteborgs Stad fått ovan rubricerade ärende för granskning. Syftet med detaljplanen är 

bland annat att möjliggöra utbyggnad av järnvägsanläggningen Västlänken och anläggnings västra uppgång 

tillhörande station Centralen, medge infrastruktur som stöttar Västlänkens funktion samt möjliggöra 

utbyggnad av verksamheter och bostäder. Detta ska ta tillvara på den potential som både Västlänken och 

utbyggnaden av verksamheter och bostäder har vad gäller att bidra till en levande och hållbar stad och tillföra 

stadsbyggnadskvaliteter samt kulturhistoriska och arkitektoniska värden. 

 

Infrastruktur 

Inom planområdet medges delar av uppgångar till Västlänken, samt kompletterande infrastruktur till 

Västlänken. Västlänken är en järnvägstunnel som Trafikverket bygger med stationer vid Göteborgs central, 

vid Korsvägen och i Haga. Tunneln går under planområdet och medges bland annat genom användningen T1. 

Västlänken är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken kapitel 3 § 8. Även station 

Centralen, som är en del av planen är utpekad som riksintresse för kommunikationer. 

Norr om planområdet går väg E45, i tråg samt i form av tunneln Götatunneln. Trafikverket är väghållare för 

väg E45. I planområdet möjliggörs tekniska anläggningar som ventilationsutrymme under allmän plats (E3), 

ventilationstorn, E2 och avsättningsmagasin för dagvatten under allmän plats (E7), som alla tillhör väg E45.  

Ventilationsutrymmet och ventilationstornet är ersättning till ventilationstorn som medges i vägplanen för 

Götatunneln men som inte längre är möjligt att genomföra på grund av Hisingsbrons placering. Vägen är 

utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken kapitel 3 § 8. 

Trafikverket anser att riksintressena inkluderar både själva järnvägsfastigheterna respektive vägområdet, 

samt den tekniska utrustning som tillhör anläggningarna. 

 

Tidigare samråd 

Trafikverket har tidigare yttrat sig gällande planförslaget i samrådsskedet (TRV 2020/21182), daterat 2020-

04-07. Då påpekades bland annat flera mindre justeringar som krävs för genomförande av Västlänken, att det 
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behövde tydliggöras om kommunen anser att ventilationstorn för Götatunneln behöver genomföras och 

eventuellt tillhörande avtal behöver tecknas, att en förutsättning för planens utseende är att detaljplanen för 

Station Centralen vinner laga kraft samt att utredningar för buller, vibrationer och stomljud behövde 

förtydligas. 

Sedan samrådet har Trafikverkets projektorganisation för Västlänken haft fördjupade samtal med Staden för 

att säkerställa frågorna rörande Västlänken.  

Utöver detta har flera möten och samtal hållits gällande luftkvalitetsfrågorna, kopplat bland annat till 

ventilationstornet. Detta har mynnat ut i att förslaget nu är att ett ventilationstorn inte anläggs i nuläget men 

planmässig möjlighet ges för ett eventuellt framtida behov. 

 

Trafikverkets synpunkter  

Bestämmelsen pelare1 finns i området ovanför rättigheten för avsättningsmagasin för dagvatten, vid 

Stadstjänaregatan. Trafikverket vill betona att för drift och underhåll av dagvattenmagasinet behöver området 

kunna nås, bland annat för slamsugning. 

Luftkvalitet, ventilationstorn och ventilationsutrymme för E45 

Trafikverket och staden har sedan samrådet fortsatt diskuterat frågan om luftkvalitet och hur den kan lösas. 

Ventilationstorn föreslås inte längre att genomföras i samband med antagande av planen, men möjligheten 

läggs in i planen. Trafikverket anser att det är positivt att byggrätt för ventilationstorn och 

ventilationsutrymme läggs in i plankartan då dessa frågor är svåra att prognostisera på lång sikt och viss 

flexibilitet och handlingsutrymme kan behövas.  

Trafikverket har granskat utredningarna gällande luftkvalitet och slutsatserna gällande detta i 

planhandlingarna. Luftutredningarna bygger bland annat på att området mellan Stadstjänaregatan och 

Bananbron överdäckas. Trafikverket anser att det behöver säkerställas innan planen kan gå till antagande. Se 

mer om detta under rubrik Avtal. 

Antaganden av elbilsandel och ellastbilsandel avviker från Trafikverkets prognos i gällande HBEFA 4.1 samt 

kommande prognos HBEFA 4.2. Andelarna avviker dock inte stort och Trafikverket bedömer att det är 

restriktiva och att man därav kan acceptera avvikelserna. 

Slutsatsen i planbeskrivningen argumenterar för varför planen kan antas.  

Staden hänvisar till att PBL kapitel 2 § 10, det vill säga att miljöbalken ska följas. Vidare är stadens tolkning av 

paragrafen ”Rättsligt har detta kommit att innebära att en detaljplan på ett betydande sätt inte får bidra till att 

en norm överskrids eller att möjligheten att klara normen försvåras.” Trafikverket tolkar samma paragraf i 

dokumentet TDOK 2021:0086 Luftkvalitet vid planering av bebyggelse, något striktare. I detta konkreta fall 

anser Trafikverket dock att detaljplanen inte kan anses på ett betydande sätt bidra till att 

miljökvalitetsnormer överskrids och att möjligheten att miljökvalitetsnormer klaras finns. Detta med tanke på 

de åtgärder man planerar att genomföra enligt utredningsscenario 10E samt andra omständigheter kring 

utsläpp från väg E45. 
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Det anges i planbeskrivningen att miljökvalitetsnormer klaras i vistelsemiljön, som enligt staden är de platser 

där boende, verksamma och besökare kan antas vistas under längre tider. I TDOK 2021:0086, som hänvisar 

till Naturvårdsverkets Luftguiden, anges det att miljökvalitetsnormerna ska gälla på vissa arbetsplatser, 

primärt sådana som allmänheten har tillträde till. Trafikverket anser därför att det vore lämpligare att hänvisa 

till att miljökvalitetsnormerna överskrids på platser som människor inte har tillträde till, istället för att 

hänvisa till platser som allmänheten endast vistas på en begränsad tid. 

Västlänken 

Trafikverket har granskat plankartan med avseende på genomförande av projekt Västlänken. I samrådet 

påpekades flera förändringar som krävdes. Dessa har åtgärdats. 

Bestämmelsen f1 är sedan samrådet omformulerad till ”Byggnadens utformning ska tydliggöra dess funktion 

som huvudentré.” Trafikverket anser att den bör omformuleras till ”Byggnadens utformning ska tydliggöra 

dess funktion som entré till järnvägsanläggning” eller motsvarande för att tydliggöra inför bygglovsskede. 

Trafikverket saknar administrativ bestämmelse t2 i området för luftintag under Hisingsbron. Området är 

markerat i Figur 1. Den administrativa bestämmelsen hade behövt läggas till. 

 

Figur 1 Område där administrativ bestämmelse saknas 

Trafikverket noterar att planbestämmelsen (e15) anger att minsta höjd för ventilationsanläggning för 

järnvägstunnel är +5,8 meter över nollplanet. Trafikverket projekterar för en höjd på +5,5 meter över 
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nollplanet och anser därför att det är väldigt viktigt att det tillåts. Planbestämmelsen måste antingen minskas 

i höjd eller på annat sätt medge vad som planeras i nuläget. Trafikverket föreslår att planbestämmelsen 

ändras till att maximal höjd för ventilationsanläggning för järnvägstunnel är +5,8 meter över nollplanet. 

Stomljud, buller och vibrationer 

Det är noterat att skyddsbestämmelse om stomljud har lagts till i plankartan. I utredningen gällande stomljud 

och vibrationer är inte åtgärder medräknat. I järnvägsplanen för Västlänken anges det att det ska etableras 

måttlig åtgärdsnivå i detta område. Med tanke på beräknade stomljudsnivåer bedömer Trafikverket därav 

preliminärt att stomljudsnivåer angivna i planbestämmelserna bör vara möjliga.  

Trafikverket har granskat trafikbullerutredningen som är gjord till granskningsskedet. Det är nu redovisat 

vilka trafiknivåer som använts. Trafikverkets prognos stämmer inte överens helt med dessa trafiknivåer, men 

avvikelserna är på den nivå att Trafikverkets bedömning är att det inte påverkar bullernivåer nämnvärt. 

Trafikverket ser därav att Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:121) kan följas och har inga 

synpunkter i frågan. Trafikverket har utgått från att inomhusnivåer enligt BBR kommer att klaras. 

Trafikverket har inte några synpunkter gällande vibrationer. 

Planbeskrivningen föreslår åtgärder för industribuller, men dessa regleras inte plankartan. Gällande källa 1 

har Trafikverket ingen bedömning angående om det behövs och är möjligt att genomföra. Åtgärderna vid källa 

2 bedömer Trafikverket som möjliga att genomföra men inte att det behövs, då strömningshastigheter 

kommer att underskrida 10 m/s med god marginal och inga specifika bulleralstrande objekt kommer finnas. 

Åtgärderna som föreslås vid källa 3 bedömer Trafikverket som att det inte kommer behövas, då luftintagets 

fläktar endast är tänkt användas vid brand eller annat katastrofscenario och inte i normalläge. Trafikverket 

bedömer därav att det inte kommer krävas bullerdämpande åtgärder vid källa 3. 

Avtal 

En utgångspunkt för luftkvalitetsscenario 10B och 10E är att utrymmet mellan Bananbron och 

Stadstjänarebron överdäckas. I planbeskrivningen anges att denna åtgärd säkras upp i avtal mellan staden 

och Trafikverket inom ramen för detaljplanen för överdäckning av Götaleden. Trafikverket anser att eftersom 

utredningarna bygger på åtgärden måste den vara säkerställd genom avtal innan även detta planförslag kan gå 

till antagande. Trafikverket har tagit fram ett förslag till avtal om åtgärden och skickat till staden.  

Avtal om bevakande projektledare för bevakning av kvartersmarken inom Trafikverkets vägområde  för väg 

E45 ska vara undertecknat innan planen kan gå till antagande. Trafikverket anser att det ska tecknas med 

Göteborgs Stad. 

Utöver dessa avtal hänvisar planbeskrivningen att det är flera avtal kopplade till genomförande av projekt 

Västlänken som behöver skrivas. Trafikverkets projektorganisation arbetar fortsatt med dessa avtal och avser 

att de ska vara signerade så snart det är möjligt. 

  

Sammantagen bedömning  

Trafikverket anser att de mindre justeringarna kopplade till genomförande av projekt Västlänken bör göras, se 

under rubrik Västlänken. Vidare anser Trafikverket att avtal gällande överdäckning mellan Stadstjänarebron 
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och Bananbron samt avtal för bevakande projektledare mot väg E45 måste undertecknas innan planen kan gå 

till antagande.  

I övrigt anser Trafikverket att planen kan gå till antagande. 

 

Med vänlig hälsning 

Martin Ingvert 

Samhällsplanerare 
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Datum Diarie nr
2022-11-16 5.2-2202-0167
Ert datum Er beteckning
-

Detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för
Västlänken norr om Nordstan inom stadsdelarna Nordstan och
Gullbergsvass, Göteborgs stad

Yttrande över granskningshandling
Statens geotekniska institut (SGI) har från Göteborgs Stad erhållit kompletterande material för
rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor
såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning.
Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.

Syftet med detaljplanen är att bl.a. möjliggöra utbyggnad av järnvägsanläggningen Västlänken och
anläggningens västra uppgång tillhörande station Centralen; medge infrastruktur som stöttar
Västlänkens funktion samt möjliggöra utbyggnad av verksamheter och bostäder.

Underlag:
1 Detaljplan Norr om Nordstan. Geoteknisk utlåtande. Göteborgs Stad Fastighetskontoret,

2022-10-21 (obs att datum på framsida PM felaktigt säger 2020-10-21)

SGI:s synpunkter
SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttrandet är daterat
2020-03-19, dnr. 5.2-2002-0152. Då lämnade synpunkter kvarstod i granskningsskedet, enligt
yttrande daterat 2022-03-09 d.nr 5.2-2202-0167. Synpunkterna avsåg dels stabiliteten och byggbarhet
för framtida förhållanden och dels befintlig och framtida stabilitet ner mot angränsande E45 norr om
planområdet. Planhandlingarna har nu kompletterats med ett geotekniskt utlåtande [1] som ska
bemöta kvarstående synpunkter.

Gällande befintlig och framtida stabilitet ner mot angränsande E45 förtydligar [1] att
stabilitetsförhållandena är tillfredsställande goda samt att betongtråget är dimensionerat för laster
som blir aktuella enligt planförslaget.

Vad gäller stabiliteten för framtida förhållanden samt markens byggbarhet tolkar vi [1] som att vald
grundläggningsmetod bedöms av Göteborgs Stad som möjlig, även med hänsyn till alla omgivande
konstruktioner.

SGI finner att våra synpunkter har besvarats och vi har, från geoteknisk synpunkt, inga invändningar
mot planförslaget.

Vår referens
Ulrika Isacsson Göteborgs Stad

sbk@goteborg.se

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Er beteckning

Ärendets handläggning

Beslut i detta ärende har tagits av enhetschef Maria Kristensson, efter föredragning
av geotekniker Ulrika Isacsson.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Planenheten
Enligt uppdrag

(JLJ^L^ t^<^
Ulrika Isacsson
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Box 2554 
403 17 Göteborg 

 
sbk@sbk.goteborg.se  
031-365 00 00 (kontaktcenter) 
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Sändlista 
Kommunala nämnder och 
bolag m.fl. 
Fastighetskontoret 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Kretslopp och Vatten 
Kulturnämnden/förvaltningen 
Miljö- och 
klimatnämnden/Miljöförvaltninge
n 
Park- och 
naturnämnden/förvaltningen 
Räddningstjänsten StorGöteborg 
Social resursnämnd 
Stadsdelsnämnden/förvaltning 02 
Centrum 
Trafiknämnden/kontoret 
 

Statliga och regionala 
myndigheter m.fl. 
Länsstyrelsen  
Trafikverket  
Västtrafik AB  
 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning  

Bostadsrättsinnehavare, 
hyresgäster, boende 

Övriga 
Business Region Göteborg AB  
De som tidigare yttrat sig i 
ärendet                              
Naturskyddsfören i Gbg                      
NCC Property Development 

 

Sändlista   
Datum 2022-11-25 
Diarienummer 1345/15 

Emir Aganovic  
Telefon 031-368 16 08 
E-post fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 
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