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A. Sammanfattning 
Bakgrund och avgränsning 
Göteborgs Stad är inne i en intensiv fas för en utbyggd kollektivtrafik med flera stora 
pågående och kommande projekt. Västsvenska paketet är ett samarbetsprojekt för att 
främja tillväxt samt ett mer hållbart transportsystem i Västsverige. Samarbetspartners är 
Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), 
Region Halland, Västtrafik samt Trafikverket. 

Den aktuella GFS:en ingår i Göteborgs stads program Västlänken i Staden och den 
kommer att utgöra beslutsunderlag inför projektering och byggnation. 

Den geografiska avgränsningen, ”utredningsområdet”, för GFS:en omfattar områdena för 
följande detaljplaner: 

• Detaljplan Västlänkens station Centralen inom stadsdelen Gullbergsvass i 
Göteborg. 

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

Trafik- och gestaltningsförslag 
En ny koppling mellan Södra Sjöfarten och Bergslagsgatan öppnas upp för trafiken mot 
lastgatan och Nils Ericsonsgatan söderut. Bergslagsgatan föreslås vara huvudgata med 
kollektivtrafikstråk och med hållplatsläge framför Regionens Hus. Gatan behåller i 
princip sitt befintliga läge, men breddas för att hantera en utökad framtida användning då 
den blir en viktig koppling mot Hisingsbron, Gullbergsvass och Bangårdsviadukten. 

När ett skyfall inträffar överskrids kapaciteten som dagvattennätet är dimensionerat för, 
och vattnet kommer att orsaka översvämningar. I trafik- och gestaltningsförslaget är gator 
och torg är höjdsatta så att vattnet ska kunna avledas ytligt till områden så inte byggnader 
eller infrastruktur skadas. 

 
Övergripande trafikförslag. 
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De föreslagna gestaltningsåtgärderna utgår ifrån tidigare gestaltningsprogram samt de 
förutsättningar som finns i området. Då projektet befinner sig i ett tidigt skede kommer 
förslaget bearbetas ytterligare i samband med kommande detaljprojektering. Flertalet 
platser, parker och torg kommer att skapas med närhet till hållplatser; till exempel Torg 
A, Torg B och Torg C, Bergslagsparken (vid Västlänkens mittuppgång) och Torg D. 

 
Övergripande gestaltningsförslag. 

 

 
Möjlig gestaltning, Torg A norr om Kanaltorgsgatan. 
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Måluppfyllelse 
Sammantaget bedöms att åtgärderna i trafik- och gestaltningsförslaget bidrar till att 
uppfylla projektmålen med följande motivering: 

• Hänsyn har tagits till projekt Västlänken. Föreslagna åtgärder möjliggör en 
fortsatt utveckling av området med utbyggnad av verksamheter och bostäder.  

• Områdets funktion som knutpunkt för kollektivtrafiken förstärks.  
• Trafik- och gestaltningsförslagen prioriterar och förstärker gång- och cykelstråk, 

vilket gör att området blir mer attraktivt för gående och cyklister att röra sig 
genom och vistas i.  

• Kulturhistoriska och arkitektoniska värden tas till vara och förstärks. Viktiga 
platser med kulturhistoriska värden har lyfts fram för att kunna införlivas i 
kommande gestaltning. Särskilt gestaltningsprogram med fokus på kulturmiljö 
har rekommenderats. 

• Den tydliga inriktningen mot gång-, cykel- och kollektivtrafik samt gröna stråk 
bidrar till att det blir lättare att resa och leva hållbart. 

Kostnadsbedömning 
Totalkostnad för de åtgärder som föreslås i denna genomförandestudie har beräknats till 
cirka 561 miljoner kronor (2020 års prisnivå).  
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B. Bakgrund  
Göteborgs Stad är inne i en intensiv fas för en utbyggd kollektivtrafik med flera stora 
pågående och kommande projekt. Västsvenska paketet är ett samarbetsprojekt för att 
främja tillväxt samt ett mer hållbart transportsystem i Västsverige. Samarbetspartners är 
Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), 
Region Halland, Västtrafik samt Trafikverket. 

I Trafikverkets åtagande ingår att efter byggnation av Västlänken återställa stadens ytor 
till ursprunglig funktion. I samband med detta ser Göteborgs Stad över områdets 
utformning och gestaltning. För att säkerställa att platsen kan utformas på önskvärt sätt 
behöver därför en genomförandestudie göras.

 
Figur 1. Västlänkens sträckning genom centrala Göteborg.    

Västlänkens Station Centralen kommer sammantaget ha tre uppgångar. I denna 
genomförandestudie (GFS) ingår området för Detaljplan för Västlänkens station 
Centralen inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg. Detaljplanen anges fortsättningsvis 
med arbetsnamnet DP Station Centralen och har två planerade uppgångar. Dessutom 
ingår området för Detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken 
norr om Nordstan inom stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass i Göteborg. 
Detaljplanen anges fortsättningsvis med arbetsnamnet DP Norr om Nordstan och har en 
planerad uppgång. Detaljplanerna med tillhörande utredningar utgör förutsättningar och 
underlag för denna GFS, se Figur 2. Hela området ingår i stadsutvecklingsprogram för 
Centralenområdet 2.0.  

Samtidigt som det finns potential att utveckla området till en attraktiv och integrerad del 
av Göteborg finns det också utmaningar. Området kommer i framtiden att rymma många 
olika funktioner; bland annat bostäder, verksamheter, större trafiksystem och 
torg/platsbildningar. Området kommer också att innehålla komplexa situationer vad gäller 
nivåskillnader, trafikföring och flöden av gående och cyklister. Detta innebär att många 
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olika behov och intressen behöver vägas samman och prioriteras med hänsyn till såväl 
sociala som ekologiska och ekonomiska frågor.  

Med hjälp av GFS:en ska även tekniska aspekter vägas in; med vilka lösningar som är 
möjliga och genomförbara. 

B.1 Brister, problem och syfte 
Detta kapitel avser brister, problem och syfte utifrån de två detaljplanerna som GFS:en 
baseras på. 

Några utpekade brister och problem i området:  

• Området domineras av storskaliga trafikanläggningar vilka utgör barriärer för 
gående och cyklister, försvårar orienterbarheten och möjligheten till överblick. 
De bidrar också till att en del platser och stråk upplevs som otrygga.  

• Ungdomar som har intervjuats talar om otrygga platser, framför allt efter 
kontorstid. Ödsliga och nedgångna platser pekas ut som obehagliga. 

• Det finns inte någon sammanhängande bebyggelse- eller grönstruktur i området 
idag och det är brist på attraktiva parker och grönytor. 

• Inom planområdet saknas stråk och platser som främjar samspel. De miljöer där 
människor kan röra sig och uppehålla sig är starkt präglade av kringliggande 
trafikanläggningar och har karaktär av baksida i staden. Området är särskilt 
otillgängligt för barn och ungdomar. 

• Områdets läge, intill Nordstans parkeringshus och anslutningarna till Götaälvbron 
och Götaleden (E45), gör att det får karaktären av en baksida. Utöver de trafikala 
funktionerna finns det inga målpunkter inom planområdet, vilket förstärker detta 
ytterligare.    

• Området är i nuläget utsatt för buller och luftföroreningar. Det främjar inte 
rörelse till fots eller cykel och inte heller möten mellan människor. 

Syftet med DP Norr om Nordstan samt DP Station Centralen är att:  

• Möjliggöra utbyggnad av järnvägsanläggningen Västlänken och anläggningens 
uppgångar tillhörande station Centralen.   

• Medge infrastruktur som stöttar Västlänkens funktion.  
• Möjliggöra utbyggnad av verksamheter och bostäder.  
• Ta tillvara den potential som både Västlänken och utbyggnaden av verksamheter 

och bostäder har vad gäller att bidra till en levande och hållbar stad.   
• Medge en utbyggnad av Västlänken med tillhörande byggrätter, väg- och 

järnvägsanslutningar.  
• Möjliggöra utveckling av stationsläget Station Centralen.  
• Säkerställa och tillföra stadsbyggnadskvaliteter, kulturhistoriska och 

arkitektoniska värden.  
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B.2 Aktualitet och geografisk avgränsning 
Området för GFS:en är beläget nordväst om Göteborgs Centralstation. Det gränsar till 
gallerian Nordstan i sydväst, Götatunneln i norr, Nils Ericson Terminalen i sydöst och 
Regionens Hus i nordöst. Området ligger även i närheten av Göteborgsoperan och den 
nya bron över älven, Hisingsbron. Genom planområdet löper Västlänken i tunnel under 
mark. Byggnationen av Västlänken har påbörjats och järnvägen beräknas tas i bruk år 
2026. 

Den geografiska avgränsningen, ”utredningsområdet”, för GFS:en omfattar de båda 
områdena för DP Station Centralen samt DP Norr om Nordstan, se Figur 2. Detta område 
utgör den formella avgränsningen för projektet.  

I det praktiska arbetet med GFS:en har utredningsområdet flytande gränser, beroende på 
vilket teknikområde som hanteras. GFS:ens utredningsområde inte bara influerar 
omkringliggande områden, utan faktiskt påverkar dem så mycket att det ingår att titta på 
tekniska lösningar som ligger utanför det formella utredningsområdet. Det tydligaste 
exemplet där ett utökat utredningsområde har krävts är teknikområdet Dagvatten och 
skyfall.  

 
Figur 2. Geografisk avgränsning, ”utredningsområde” för GFS:en. 
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B.3 Projektmål 
De projektmål som används i GFS:en är desamma som har tagits fram i detaljplanerna. 
De i sin tur bygger på ännu tidigare formulerade mål inom stadsutvecklingsprogram och 
liknande. Nedan presenteras ett urval av mål och kvaliteter som eftersträvas. 

DP Norr om Nordstan anger följande projektmål: 
• Möjliggöra utbyggnad av järnvägsanläggningen Västlänken och anläggningens västra 

uppgång, med två entréhallar, tillhörande station Centralen.  
• Medge infrastruktur som stöttar Västlänkens funktion.  
• Möjliggöra utbyggnad av verksamheter och bostäder.  
• Ta tillvara den potential som både Västlänken och utbyggnaden av verksamheter och 

bostäder har vad gäller att bidra till en levande och hållbar stad.  
• Tillföra stadsbyggnadskvaliteter samt kulturhistoriska och arkitektoniska värden.  

DP Station Centralen anger följande projektmål: 
• Medge en utbyggnad av Västlänken med tillhörande byggrätter, väg- och 

järnvägsanslutningar. 
• Möjliggöra utveckling av stationsläget Station Centralen. 
• Säkerställa stadsbyggnadskvaliteter, kulturhistoriska och arkitektoniska värden. 

B.4 Underlag för GFS 
Innehållet i GFS Station Centralen Norr om Nordstan bygger dels på material framtaget i 
Göteborgs Stads detaljplanearbete, dels nya fördjupade studier gjorda inom arbetet med 
denna genomförandestudie. Två detaljplaner utgör grunden för arbetet:  

• DP Station Centralen – Planen vann laga kraft 2021-01-07.   
• DP Norr om Nordstan – Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att 

sammanställa inkomna synpunkter (källa Göteborgs Stad 2021-05-26.)  

Utöver de båda detaljplanerna som arbetet baseras på enligt ovan, finns att förhålla sig till 
ett antal angränsande projekt och planer: 

• Detaljplan för Västlänken (järnvägstunnel)  
• Järnvägsplan för Västlänken  
• Nedsänkning/överdäckning av Götaleden  
• Detaljplan Hisingsbron 
• Regionens Hus 
• Detaljplan Norr om Centralen 
• Stadsutvecklingsprogram för Centralenområdet 2.0 
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Figur 3. Berörda samt angränsande detaljplaner. Källa: Figur från PM Översvämningsrisker i 
Centralenområdet och Gullbergsvass (DP Norr om Nordstan). 

Denna GFS baserar sig på Teknisk Handbok, version 2020:2 

B.5 Syfte med GFS:en 
Arbetet ingår i Göteborgs stads program Västlänken i Staden. GFS:en syftar till att utreda 
förutsättningar, utmaningar och möjligheter, samt förbereda genomförande, av de båda 
detaljplanerna DP Norr om Nordstan samt DP Station Centralen. I arbetet ingår 
kostnadsbedömningar samt att fördjupa och anpassa de i planerna föreslagna trafik- och 
utformningsförslagen. Planerna behöver dels anpassas i förhållande till varandra, dels till 
angränsande projekt och planer.  

GFS:en kommer att utgöra beslutsunderlag inför projektering och byggnation.   
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C. Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 
Befintliga förhållanden beskriver vanligtvis ett befintligt tillstånd, det vill säga hur det ser 
ut för dagen. I denna GFS utgörs det befintliga främst av en byggarbetsplats (återställande 
av ytan efter byggnation av Västlänken) och ytor som kommer att genomgå omfattande 
förändringar inom de närmsta åren. Det är därför inte relevant eller intressant att beskriva 
befintliga förhållanden på ett sedvanligt vis. Kapitel C hålls relativt kortfattat och utgörs 
av texter som har sammanställts från de två detaljplaner som GFS:en utgår ifrån (DP Norr 
om Nordstan, DP Station Centralen), samt utifrån utredningar tillhörande planerna som 
exempelvis gestaltningsprogram, social- och barn-konsekvensanalys med flera. Således 
beskriver befintliga förhållanden framför allt hur området har sett ut och fungerat före de 
nu pågående ombyggnationerna startade. 

C.1 Stadskaraktär 
Området har ett centralt läge i staden och är en del av ett större kommunikationsnav. 
Området domineras av storskaliga trafikanläggningar som bildar ett nät av gator, flerfiliga 
vägar, spårvägssträckningar, parkeringar, cykelbanor, gångvägar och trottoarer. 
Centralenområdet är en bytespunkt där många människor rör sig till fots, med cykel, bil 
eller kollektivtrafik på väg till olika målpunkter. Miljön runt centralen utgör regionens 
största knutpunkt och innehåller stora människoflöden, mycket trafik och stora ytor för 
infrastruktur. 

C.2 Tillgänglighet och framkomlighet  
Stråken i området upplevs som svårorienterade och otydliga. I flera lägen korsas 
cykelbanorna av fotgängare vilket skapar konfliktytor mellan gång- och cykeltrafikanter. 
Förflyttningar till fots och med cykel försvåras också av barriärer som skapas av 
biltrafiken och spårvägarna och situationen är särskilt ogynnsam för människor med 
funktionsnedsättningar. 

Tillgängligheten för fotgängare och cyklister begränsas idag av att trafiklederna för bil- 
och kollektivtrafik skapar barriärer, ofta med nivåskillnader, som försvårar orienteringen 
och hindrar fria siktlinjer.  

Själva järnvägsområdet inklusive spårområdet, är även en stor barriär mellan de södra och 
norra delarna av området.  

De stora trafikflödena skapar också framkomlighetsproblem för kollektivtrafik och gör 
det svårt att snabbt ta sig genom eller vidare till andra platser inom Göteborg med buss 
eller spårvagn.  

C.3 Miljö, hälsa och säkerhet  
Området erbjuder inte någon rekreativ miljö eller några formella mötesplatser då det 
utgörs av hårdgjorda ytor och stora trafikanläggningar. Det enda gröna inslaget är i 
princip bara trädraden utmed Nils Ericsonsgatan. 

På grund av de stora trafikflödena i området ligger de ekvivalent ljudnivåerna över 65 
dBA.  
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C.4 Trafik, gator och torg  
Centrala Göteborg är idag en viktig målpunkt i regionen med handel, kontor, utbildning 
och service. Samtidigt utgör området runt Göteborgs Centralstation en viktig bytespunkt 
mellan olika trafikslag. Området är utpekat som en strategisk knutpunkt i Göteborgs 
översiktsplan. Centralenområdet trafikeras under vardagar av cirka 220 000 resenärer 
fördelade enligt följande: gångtrafikanter/cyklister i storleksordningen cirka 50 000 
personer, kollektivtrafik cirka 94 000 resenärer i cirka 4 000 spårvagnar/bussar och med 
bil cirka 74 000 personer. 

Bil- och kollektivtrafik sammanstrålar i en cirkulationsplats som utgör korsningen 
Stadstjänaregatan, Bergslagsgatan och infart/utfart för angöringstrafiken till Central-
stationen och Nils Ericson Terminalen. Tidigare anslöts även Kruthusgatan till 
korsningen, men är sedan några år flyttad så den ansluter till Bergslagsgatan en bit längre 
österut genom den gamla järnvägsparken. 

C.5 Trafiksäkerhet  
Det aktuella området utgörs av komplexa trafikmiljöer med många konfliktpunkter där 
oskyddade trafikanter blandas med olika trafikslag som till exempel spårvagnar, bussar 
och personbilar.  

C.6 Trygghet 
Avsaknaden av bostäder och övrig bebyggelse innebär att delar av området kan upplevas 
som ödsligt och otryggt efter kontorstid och på kvällen. Det förekommer ödsliga och 
nedgångna platser som pekats ut som obehagliga. Utöver den verksamhet som finns inne i 
centralstationens byggnader råder här en allmän brist på sociala funktioner och 
vistelseytor. Ett av undantagen är Bergslagsparken, framför gamla Bergslagsbanans 
stationsbyggnad. Barriärer i form av storskaliga trafikanläggningar bidrar också till att en 
del platser och stråk upplevs som otrygga.  

Centralstationen är en av få platser i staden som är tillgänglig för alla stadens invånare, 
vilket gör den till en av stadens viktigaste mötesplatser. Detta skapar en mångfald bland 
besökarna och bidrar till att centralstationen upplevs som trygg och attraktiv. Att 
centralstationen är bemannad förstärker upplevelsen av trygghet. Även andra delar av 
området är tillgängliga och attraktiva för olika grupper, bland annat Kanaltorget och 
områdena utmed Göta älv. 

C.7 Social- och barnperspektiv 
Centralenområdet är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken med besökare från ett stort 
geografiskt område. Med ett brett utbud av handel och service har Centralstationen, med 
omnejd, en utpräglat kommersiell karaktär, men det saknas attraktiva vistelseytor för lek 
och avkoppling, såväl som funktioner för ett bredare vardagsliv.  

Området innebär, ur flera aspekter, ofördelaktiga miljöer för barn och unga. Trafikmiljön 
är överlag inte anpassad efter barns behov och möjligheten för barn att ta sig runt själva 
begränsas av de många trafikbarriärerna. 
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C.8 Fastighetsägande 
Den berörda marken Norr om Nordstan ägs i huvudsak av Göteborgs Stad. Västra 
Götalands Läns Landsting äger fastigheten Gullbergsvass 703:61. Nordstaden S:5 är 
samägd av flera fastigheter och förvaltas av Nordstans samfällighetsförening. 

Göteborgs Stad äger merparten av marken inom planområdet för Västlänken Station 
Centralen. Jernhusen AB är markägare i östra delen av området. 

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckning för respektive 
detaljplan.  

D. Byggnadstekniska förutsättningar 
Göteborgs Stad planerar efter att färdig golvnivå om minst +2,8 meter vid nybyggnation i 
centrala Göteborg. 

De tekniska förutsättningarna inom projektområdet har studerats utifrån tillgängligt 
befintligt material. Det är framför allt utredningar som genomförts inom arbetet med de 
detaljplaner som berörs inom området. Utredningarna framgår av respektive detaljplan på 
Göteborgs Stads hemsida under Gällande detaljplaner samt Plan- och byggprojekt. 

Inom ramen för denna GFS har följande utredningar genomförts: 

• GFS NC. PM Skyfallsanalys av mur mot Regionens Hus. Sigma, 2020-10-30. 

D.1 Anordningar 
Belysning 

I centrala Göteborg är belysningen utformad med en helhetsbild som funnits med sedan 
långt tillbaka.  

Större centrala stråk med komplexa trafiksituationer som Ullevigatan, Skånegatan och 
Stora Badhusgatan är utformade med belysningsstolpe/mast med spårvägsarm och 
hängande halvsfärisk armatur. Mindre och trängre gator med blandtrafik som 
Drottninggatan, Klädpressargatan och gatorna runt Kronhusbodarna är utformade med 
arm på fasad och hängande halvsfärisk armatur. Ny belysning i områden vid Centralen 
och Norr om Nordstan ska länka ihop befintlig belysning med ny och knyta ihop de olika 
stråken.  

Ledningar 

Befintliga och nya ledningar beskrivs i kapitel F.2.  
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D.2 Miljöbelastning 
 Följande miljöer är utpekade som naturmiljöer inom det aktuella området:  

• allén med grova lindar utmed Nils Ericsonsgatan  
• den parkrest som finns kvar vid Regionens Hus (en gång angjord som 

järnvägspark till före detta Bergslagsbanans stationshus).  
• Bergslagsparken har förekomst av äldre ädellövträd. (alm, lönn, lind, oxel och 

hästkastanj) och dels har påväxt av bland annat kyrkogårdslav och dvärgkranslav. 
Den enkelsidig allén längs med Nils Ericsonsgatan med åtta tämligen grova lindar, 
omfattas av det generella biotopskyddet för alléer enligt förordningen om områdesskydd 
(1998:1252) 5§. 

Flertalet träd, både i allén och i parken, har håligheter eller början till hål och gynnar 
därmed kryptogamer och vedlevande insekter. 

Förorenad mark 

Inom ramen för aktuell GFS har inga markundersökningar genomförts. Aktuella 
förhållanden framgår av underlagsmaterial från DP Station Centralen samt DP Norr om 
Nordstan. 

Höga vattennivåer 
Planområdet är flackt med en hög hårdgörandegrad. Detta leder till att vatten idag blir 
stående i mindre lågpunkter på olika ställen i området. I området utgör grönområdena på 
vardera sidan om Kruthusgatan innan korsningen med Bergslagsgatan, en större lågpunkt. 
I övrigt visar skyfallskarteringen endast mycket små vattensamlingar för dagens situation 
bland annat vid cirkulationsplatsen.  

Vid ett skyfall idag blir Bergslagsgatan och Kruthusgatan oframkomliga för fordonstrafik. 

D.3 Geoteknik  
I arbetet med att ta fram detaljplanerna har geotekniska utredningar huvudsakligen 
baserats på tidigare genomförda undersökningar för pågående projekt Västlänken och 
Hisingsbron som tagits fram för det aktuella området. Inga geotekniska undersökningar 
har genomförts i samband med dessa utredningar.  
Ett geotekniskt utlåtande har upprättats för att beskriva de geotekniska och 
geohydrologiska förhållandena inom området, Bilaga 9. Utlåtandet syftar till att 
identifiera de möjliga geotekniska risker som kan uppkomma i samband med anläggning 
av nya planerade gator som omfattas av denna GFS.   
Området utgörs till största delen av hårdgjorda/asfaltsbelagda ytor. Delar av området in-
går i ett utfyllnadsområde där landvinning genomfördes under tidigare sekel. Dessutom 
finns ett pågående arbete inom området i projekt Västlänken och Hisingsbron. Därför kan 
ytbeskaffenhet variera signifikant inom området.  

Marknivåerna varierar inom utredningsområdet och kan ligga mellan nivåer på cirka +5,1 
till cirka +0,8. Dock är variationen i marknivåerna mindre för planerade gator, 
nivåskillnaden kan här ligga mellan cirka 0,2 - 2,2 meter. 

Enligt tidigare utförda geotekniska utredningar utgörs jordlagerföljden inom området av 
fyllning på lera till ett stort djup på friktionsjord på berg.  
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Fyllning: 
Mäktigheten på fyllningen varierar inom området, generellt mellan cirka 2 - 3 meter 
under den ursprunglig markytan. Dock kan en mäktighet på cirka 6 meter påträffas lokalt. 
Fyllnadsmassor utgörs av sten, grus, sand, gatsten och rivningsrester, men stora inslag av 
silt, lera, tegel och trärester i den nedre delen av fyllningen kan förekomma.  

Lera 
Under fyllnadsmassorna följer en naturligt lagrad lera med en mäktighet som varierar 
inom området mellan cirka 80 - 100 meter. Enligt tidigare utförda undersökningar kan 
sulfidhalt och inslag av silt påträffas i lerprofilen. Leran är generellt normalt-svagt 
överkonsoliderad, högplastisk och mellansensitiv. Lerans densitet, naturlig vattenkvot och 
kontflytgränser varierar och ligger mellan cirka 1,6 – 1,7 t/m3, 90% - 50% respektive 
60% och 80%. I vissa undersökningspunkter ligger sensitivitet mellan 10 - 30. Lerans 
skjuvhållfasthet varierar inom området i plan och med djupet. Den ligger mellan 15-20 
kPa till nivå -7 och ökar därefter mot djupet med cirka 1,2-1,6 kPa/m. 

Sättningar inom utredningsområdet har tidigare utretts och beskrivs som pågående. En 
stor del av de pågående sättningarna är sannolikt orsakad av de fyllnads och 
muddringsarbete som utförts under 1800-talet. Fyllnadsmäktigheten ökar mot Göta Älv 
vilket innebär att sättningshastigheten också generellt ökar mot Göta Älv. 
Sättningshastigheten för de pågående sättningarna ligger mellan 2 - 6 mm/år. 

Friktionsjord 
Mäktighet och egenskaper hos friktionsjorden under leran har inte undersökts i tidigare 
utredningar.   

D.4 Arkeologi  
Ett PM Kulturmiljö har tagits fram inom ramen för denna GFS (Bilaga 1). Nedan följer 
en sammanfattning av de kulturhistoriska värden som ligger inom utredningsområdet och 
som behöver visas hänsyn i det fortsatta arbetet. Kulturmiljön har också varit en viktig 
aspekt att ta hänsyn till samt att hålla den höga ambitionsnivå som önskas av Göteborgs 
stad. 

Utredningsområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövården Göteborgs innerstad 
(O2:1, Staden inom Vallgraven med parkbältet). Viktiga uttryck för riksintresset är bland 
annat 1600- och 1700-talens fästnings- och kanalstad med bevarade delar av 
stadsbefästningarna. Skanset Lejonet har varit en del av den befästa staden därmed är vyn 
mot Skansen Lejonet viktig för förståelsen av befästningens tidigare utbredning. Området 
innehar ett stort stadsbyggnads- och stadsplanehistoriskt värde och är även upptaget i 
Göteborgs bevarandeprogram där det är klassat som kulturhistoriskt värdefullt.  

Planområdet berörs i sin västra del av fornlämningen Göteborg 216:1 som består av 
stadslager och lämningar efter hamn, kanaler och Göteborgs äldre befästningsverk. 
Befästningsstråket omfattar unika lämningar och värderas mycket högt med ett 
världsomfattande perspektiv. Ett flertal arkeologiska undersökningar har utförts inom 
planområdet i samband med byggandet av Götaälvstunneln och Västlänken. Vid 
undersökningarna har det framkommit delar efter det äldre befästningssystemet i form av 
murverk efter vallen, delar av bastionen Gustavus Primus med tillhörande kurtinvallar 
och lämningar efter pålspärrar och sänkverk. Även rester av senare uppförda kanaler och 
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hamnkonstruktioner har påträffats samt anläggningar med koppling till järnvägen. 
Dateringarna sträcker sig från 1600-tal till sent 1800-tal.  

Bevarade delar av befästningsverket liksom pålverk som tidigare legat i vatten finns med 
största sannolikhet kvar inom utredningsområdets sydvästra del. Det är därför rimligt att 
det i samband för grävarbeten för vägar, torgytor VA och elledningar med mera kan bli 
aktuellt med arkeologiska insatser i de delar av planområdet som ligger inom eller nära 
befintlig fornlämning Göteborg 216:1. Även i de områden som ligger nära avgränsningen 
av fornlämningen Göteborg 2016:1 och som består av påfyllningslager, kan förekomster 
av bland annat maritima lämningar såsom vrak och andra anläggningar påträffas. Det kan 
därför, om Länsstyrelsen bedömer det nödvändigt, bli aktuellt med arkeologiska 
undersökningar även utanför befintlig avgränsning. 

Strax intill utredningsområdet i dess nordöstra del ligger Regionens Hus (tidigare 
Bergslagsbanans stationshus) som är skyddat som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen 
kap. 3. Till byggnadsminnet ingår även de grönområden som tidigare har varit del av den 
parkmiljö som uppfördes till stationsbyggnaden. Söder om utredningsområdet ligger 
Centralstationen stationsbyggnad, även den utpekad som byggnadsminne. Området kring 
de båda stationshusen är kommunikationshistoriskt intressant med en lång tradition som 
berättar om järnvägens och kommunikationsmiljöns tillkomst och utveckling under mer 
än 150 år. Ett grönt stråk har tidigare bundit samman de olika stationsmiljöerna med 
varandra och staden. Längs Nils Ericsonsgatan finns idag rester av detta grönstråk kvar i 
form av en trädrad. Stråket är kraftigt reducerat vilket gör att de kvarvarande delarna har 
en strategisk berättarfunktion och är ytterst känsliga för ytterligare ingrepp.  

Inom ramen för denna GFS har inga ansökningar eller tillstånd för ingrepp i fornlämning 
inlämnats till Länsstyrelsen. Samråd och ansökan om ingrepp i fornlämning bör utföras i 
god tid innan aktuella åtgärder är planerade att utföras.  
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E. Trafik- och gestaltningsförslag 
Då GFS:en utgår från de båda detaljplanerna som bland annat ska möjliggöra tre 
uppgångar från Västlänken Station Centralen, se Figur 4, finns grundläggande 
trafikförslag med olika lösningar framtagna sedan tidigare. Arbetsgången har därför varit 
att först ta del av ursprungliga trafik- och gestaltningsförslag på en övergripande nivå 
såsom de presenteras i detaljplanerna. Därefter har förslagen förfinats och kopplats ihop 
sinsemellan de båda detaljplanerna. Vidare har vissa anpassningar till angränsande planer 
och förutsättningar gjorts. Föreslagna utformningar framgår av ritningar i Bilaga 12. I 
Bilaga 2 återfinns fler detaljer och illustrationer kring trafikförslaget.  

De åtgärder som föreslås i detta kapitel har tagits fram i ett tidigt skede där inte alla 
förutsättningar varit klara, vilket innebär att vissa föreslagna åtgärder kommer att behöva 
utredas vidare. I kapitel N Förslag till inriktning av fortsatt arbete och beslut framgår ett 
antal punkter som bedöms särskilt viktiga att ta med till nästa skede.  

Arbetsnamnet på vissa gator och torg i trafik- och gestaltningsförslaget benämns Gata A-
G och Torg A-D, se Figur 4. 

E.1. Trafikförslag 

Allmänt 
De i GFS:en föreslagna trafiklösningarna ingår i ett större komplext trafiksystem, som 
bland annat utgör en viktig regional knutpunkt för transporter och kollektivtrafik. 
Trafiksystemet ska utvecklas ytterligare under de kommande 15–20 åren, då stora 
infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt planeras. Utvecklingen medför dels ett ökat 
antal människor i rörelse, dels en större mängd människor som vistas på nya målpunkter 
och vistelseytor i området. 

Aktuella planers övergripande struktur ges av dess stråk och platser, där det genomgående 
stråket ”boulevarden” i öst-västlig riktning utefter Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan är 
det mest framträdande. Boulevardens bredd möjliggör en flexibilitet med separata körfält 
för kollektivtrafik i mitten samt goda utrymmen för gång- och cykelstråk på båda sidor. I 
nord-sydlig riktning är det genomgående stråket för gång- och cykeltrafik utefter Nils 
Ericsonsgatan och siktlinjen mot Lilla Bommens Torg en utgångspunkt, se Figur 4. 



 

 

Trafikkontoret 
 

  

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Genomförandestudie (GFS),  Station 
Centralen och Norr om Nordstan 

 20 (81) 

   
   

 
Figur 4. Översikt trafikförslag. 

Övergripande trafiksystem 
En ny koppling mellan Södra Sjöfarten och Bergslagsgatan öppnas upp för trafiken mot 
lastgatan och Nils Ericsonsgatan söderut.  

Samtliga trafikslag och trafikantgrupper förekommer i området; exempelvis gående, 
cyklister, kollektivtrafikresenärer, bilister och varutransporter. Trafiksituationen är 
avhängigt hur dessa olika strömmar kan fördelas, samspela och angöra kollektivtrafiken 
och Västlänkens uppgångar. Bergslagsgatan föreslås vara huvudgata med 
kollektivtrafikstråk och med hållplatsläge framför Regionens Hus. Gatan behåller i 
princip sitt befintliga läge, men breddas för att hantera en utökad framtida användning då 
den blir en viktig koppling mot Hisingsbron, Gullbergsvass och Bangårdsviadukten.  

I Figur 5 och Figur 6 redovisas huvudstråken för personbilar. Fem korsningar föreslås 
regleras med signal, vilket framgår av Figur 7. 
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Figur 5. Huvudstråk och körriktning för norrgående och östgående personbilstrafik. 

 

Figur 6. Huvudstråk och körriktning för södergående och västgående personbilstrafik. 
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Figur 7. Korsningar som föreslås regleras med signal. 

Gång- och cykelstråk 
Genomgående gång- och cykelstråk anordnas på båda sidor om boulevarden utefter 
Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan. Centralenområdet kopplas samman med omgivande 
stadsdelar genom flera gångstråk. Ett nytt gångstråk föreslås utmed Bergslagsgatan i öst - 
västlig riktning mellan Station Centralen, det nya utvecklingsområdet Gullbergsvass och 
Nordstan/Kanaltorget. Gångstråket ansluter österut till Bangårdsviadukten. Detta nya 
gångstråk ingår i stadens vision att etablera kontinuerliga och attraktiva stråk för 
fotgängare ned mot älven via Kämpegatan som utvecklas i samband med E45/Götaledens 
nedsänkning, och in mot Gullbergsvass. 

 
Figur 8. Huvudgång- och cykelstråk. 
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Kollektivtrafik 
I trafikförslaget leds kollektivtrafiken till Nils Ericson Terminalen via dess södra ände, 
både för trafik kommande från söder och från norr. Utfartstrafik från terminalen sker mot 
Bergslagsgatan, genom den kommande byggrätten.   

Hållplatslägen kommer att finnas utmed Nils Ericsonsgatan (liksom idag) samt utmed 
Kanaltorgsgatan. Sträckan längs Bergslagsgatan kan även fungera för angöring av 
ersättningsbussar vid inställda tåg. 

 

Figur 9. Huvudstråk och körriktning för norrgående och östgående busstrafik. 
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Figur 10. Huvudstråk och körriktning för södergående och västgående busstrafik 

Parkering 
Infart till Nordstans P-hus föreslås ske i markplan via Nils Ericsonsgatan i hörnet mot 
Spannmålsgatan. Utfarten föreslås ske i markplan i nordlig riktning till Kanaltorgsgatan, i 
fastighetens västra hörn, ungefär i samma läge som nuvarande utfartsramp. Både in- och 
utfart utformas med ett körfält.  

E.2 Gestaltningsförslag 

Den föreslagna gestaltningen utgår ifrån tidigare gestaltningsprogram samt de 
förutsättningar som finns i området, med syfte att se vad som är genomförbart. Som en 
del av gestaltningen har kopplingen till de kulturhistoriska värden som finns i området, 
varit en av utgångspunkterna. Detta för att möta den höga ambitionsnivå som önskas av 
Göteborgs stad. Hur kulturmiljön kan lyftas fram och samspela med gestaltningen 
framgår under avsnittet ”Gestaltning med anpassning till platsens kulturhistoriska värden” 
längre fram i kapitlet. 

Då projektet befinner sig i ett tidigt skede kommer förslaget bearbetas ytterligare i 
samband med kommande detaljprojektering.  
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Figur 11. Översikt gestaltningsförslag. 

 

Figur 12. Perspektiv över Kanaltorgsgatan. 
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Figur 13. Perspektiv Nils Ericsson platsen. 

 
Figur 14. Perspektiv över Stadstjänaregatan och Bergslagsgatan. 
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Figur 15. Kanaltorgsgatan med upphöjda trädplanteringar på grund av Västlänkens utbredning samt 
regnbäddar för rening av dagvatten. 

 

Figur 16. Bergslagsgatan med förflyttningsbart planteringskärl på grund av ledningar samt träd i plantering. 
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Figur 17. Nils Ericsonsgatan väster om kollektivtrafikramp Hisingsbron. 

 

Figur 18. Nils Ericsonsgatan öster om kollektivtrafikramp Hisingsbron. 

 

Figur 19. Södra Sjöfarten illustrerad med dike. 



 

 

Trafikkontoret 
 

  

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Genomförandestudie (GFS),  Station 
Centralen och Norr om Nordstan 

 29 (81) 

   
   

 

Figur 20. Bergslagsgatan väster om trappa till Regionens Hus. 

 

Figur 21. Bergslagsgatan öster om trappa till Regionens Hus. 
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Figur 22. Stadstjänaregatan. 

 
Figur 23.Gata C öster om Bergslagsparken. 

 
Figur 24. Gata G söder om Kvarter I. 

 
Figur 25. Gata F väster om Kvarter I, mellan Västlänkens mittuppgång och östra uppgång. 
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Figur 26. Gata E mellan Bergslagsparken och Kvarter I. 

Det gröna stråket - ”boulevarden” 
Det öst-västliga stråket, Kanaltorgsgatan/Begslagsgatan, ingår i en längre sträcka som 
ligger utanför utredningsområdet. Vid kommande projektering bör därför gestaltningen 
för hela sträckan samordnas, hela vägen från Skeppsbron till Gullbergsvass.  

Stråket är tänkt att omges med trädrader på båda sidor om gatan likt en boulevard, dock 
ser förutsättningarna för trädplantering lite olika ut längs sträckan. På vissa delsträckor 
ligger tunnelkonstruktionen för Västlänken förhållandevis grunt och konflikter med 
befintliga och nya ledningsstråk förekommer. På dessa platser föreslås träden placeras i 
upphöjda planteringar. Där det är möjligt planteras träden företrädesvis i regnbäddar eller 
planteringsytor. Då olika förutsättningar för träd råder längs sträckan kan det bli aktuellt 
att plantera olika trädslag. Ett ledord/tema som kan användas är arboretum. Mer detaljer 
kring detta framgår av Bilaga 3. 

Enligt tidigare gestaltningsprogram ska gång- och cykelbanor åtskiljas från övriga körfält 
med trädrader och vegetation, för att skapa en attraktiv gatumiljö. Andra förslag är att 
erbjuda en trivsam grön karaktär och ekosystemtjänster i form av planteringar som tar 
hand om dagvatten. Gångbanorna föreslås breda med varierande bredder, vilket ger en 
flexibel användning samt skapar möjlighet för uteserveringar och gröna mötesplatser. 

Platser och torg 
Flertalet platser, parker och torg kommer att skapas med närhet till hållplatser; till 
exempel Torg A vid Västlänkens norra uppgång, Torg B intill Nils Ericsonsplatsen, 
Bergslagsparken och Torg C och Torg D vid Västlänkens mittuppgång, se Figur 27. 
Entrétorgen är viktiga välkomnande platser till staden och bör ges en hög kvalitet. 
Grönska och vegetation blir betydelsefulla inslag i området för att skapa trivsamma 
miljöer att vistas i. Utformning av platserna ska främst tillgodose stora flöden av 
människor, men samtidigt ska platserna inbjuda till vistelse och uppehåll, även vid 
uppgångar.  

Övergripande gestaltning och tankar kring dessa platser redovisas i Bilaga 2. 
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Figur 27. Platser och torg utmed sträckan. 

 
Figur 28. Möjlig gestaltning av Torg A. 

 
Figur 29. Möjlig gestaltning av Torg B. 
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Figur 30. Ramp och trapp vid övergångsställe på Bergslagsgatan. 

 
Figur 31. Möjlig gestaltning av Torg C.  

 
Figur 32. Möjlig gestaltning av Torg D. 

Materialval 
Hårdgjorda ytor ska, med undantag av körbanor och cykelbanor, i första hand vara i 
naturstensmaterial. Kring de områden där känsliga kulturmiljöer förekommer är det 
lämpligt att använda bohusgranit som material. Gångbanor ska vara av typen slätt 
gångstråk i naturstensyta med gångbanehällar och smågatsten, enligt teknisk handbok. 
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Kantstenar och ramstenar inom området ska vara av granit. Specifika materialval, 
plattmönster, ledstråk och materialmöten behöver studeras vidare i kommande gestaltning 
och detaljprojektering.  

   
Figur 33. Vänster bild: Asfalterad cykelbana och gångbana med gångbanehällar i granit omgivet av 
smågatsten Foto: Linn Nilsson. Mittenbild: Exempel på naturmarksmaterial till torgytor. Källa: Benders.se. 
Höger bild: Exempel på naturmarksmaterial till torgytor. Källa: arctic.kvartsit.se 

Utrustning 
De olika platser, torg, parker och stråk som skapas kommer att möbleras med olika 
uppsättningar. Beroende på gestaltningskoncept för de olika platserna, kommer troligen 
mycket av utrustningen att detaljutformas, till exempel utifrån utseendet på de framtida 
byggnadernas fasader. Naturstensmaterial, gjutjärn och trä ska utgöra kärnan för 
möblerna. Hänsyn till framtida drift- och underhåll ska göras vid detaljutformning av 
utrustningar. Utrustningen ska också kunna ersättas utan allt för stor kostnad. 
Bruksmaterial bör vara någon form av standardlösning. Exempel på ambitionsnivå 
redovisas i kostnadskalkylen, Bilaga 8. Utrustningen kan komma att avvika från 
Trafikkontorets standard.  

 
Figur 34. Exempel på bänk/ soffa i trä. Källa: Streetlife.se 

Staket och räckens utformning ska ges en gestaltning som passar i sitt sammanhang. 
Konstnärlig gestaltning med koppling till kulturmiljön kan övervägas. Utformningen av 
murar ses över och exempelvis kläs med natursten eller liknande. Hur detta görs i detalj 
ses över i kommande gestaltning och detaljprojektering.  

 
Figur 35. Stenbeklädnad på Hisingsbron. 
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Cykelparkeringar har utretts översiktligt och i gestaltningsförslaget redovisas endast 
cykelparkeringar på vissa av torgytorna. Val av typ av cykelställ samt dess placering 
kommer därför behöva ses över i kommande gestaltningsprogram och projektering. En 
del cykelparkering kan komma att tillgodoses i byggnader. 

Belysning 
Ny belysning ska harmonisera med anslutande/befintliga installationer och bidra till en 
trygg, levande och vacker stad. Belysning för området ska utföras enligt Göteborgs stad 
Teknisk handbok, kapitel 12S, Belysning.  

Längs vägar och gator föreslås ny belysning utformas med stolpar, 9 meter höga med 
spårvägsarm och halvsfärisk armatur enligt Trafikkontorets standardritning 363/93–5597. 
För trängre lokalgator föreslås arm på fasad och halvsfärisk armatur enligt standardritning 
363/93–5594. 

För att belysa torgytor och parker föreslås koniska stolpar, 7 meter höga med 3 - 4 spottar 
placerade i kluster, samt lägre belysningspunkter under bänkar och konstruktioner. Även 
utvalda träd kan belysas för upplevelse av omhändertagen plats. 

Stor vikt bör läggas på belysning för att tillgodose gång- och cykeltrafikanters säkerhet 
och trygghet. Områden under och omkring konstruktion som Hisingsbrons anslutningar 
samt i och runt byggnader ska uppfattas som ljusa och trygga. 

 
Figur 36. Typsektion belysning östra delen av Bergslagsgatan. 

 
Figur 37. Typsektion belysning av gata G mellan Kvarteret 1 och Region City. 
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Figur 38. Typsektion belysning av torg och park. 

Övriga element 
För att skapa vattenupplevelser i de offentliga rummen kan dagvatten nyttjas. 
Vattenrännor samt regnbäddar för att fördröja och rena vatten föreslås längs med gator. 
På till exempel samlingsplatser kan andra avvattningsförslag, så som skålningar eller 
tekniska vattenanläggningar bli aktuella. Gestaltning av dessa ses då över.  

Teknikbyggnader som servar underjordiska anläggningar ska ges en omsorgsfull 
gestaltning då de kommer att påverka de mötesplatser där de är placerade, exempelvis 
Östra Stationstorget. Utformning och materialval blir avgörande, teknikbyggnaderna kan 
till exempel kläs in med växtspaljéer eller gröna tak för att addera grönska. 

Gestaltning med anpassning till platsens kulturhistoriska värden 
Figur 39 visar platser med kulturhistoriskt värde och intresse som bedöms viktiga att lyfta 
fram i kommande gestaltning av området.  

 
Figur 39. Viktiga platser med kulturhistoriskt värde och intresse som bedöms som viktiga att lyfta i 
kommande gestaltning av området. 
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Stråket längs med de tidigare stationsparkerna och Nils Ericsonsgatan har historiskt 
utgjorts av ett grönt resenärsstråk som bundit samman Bergslagsbanans stationshus med 
Centralstationen och staden. Trafik- och gestaltningsförslaget föreslår trädrader längs 
med Bergslagsgatans båda sidor, trädraderna föreslås fortsätta längs med Nils 
Ericsongatan. De befintliga lindarna längs med Nils Ericsonsgatan (Torg B) liksom 
enstaka träd i den för detta stationsparken har varit en del av resenärsstråket. Bevarandet 
av träden bidrar till att kulturhistoriska samband bevaras, nya trädrader stärker platsens 
tradition av ett grönt resenärsstråk. 

Området kring Lilla Bommens hamn (Kanaltorget), har tidigare varit en viktig länk i 
berättelsen om kommunikationer, hamnen har varit exporthamn och en av två viktiga 
entréer via vattnet in till staden. Inspiration bör hämtas från hur platsen tidigare såg ut 
med stensatta gator. Läget för Lilla Bommen kan eventuellt markeras i marken. 

Genom att göra tillägg i de olika stadsrummen som skapas i området, kan olika 
kulturmiljövärdens kvaliteter och upplevelser visas upp och förstärkas. Gestaltad och 
medveten skyltning kan vara ett alternativ och vara del av ett större kulturhistoriskt stråk 
genom staden. Lägen för till exempel befästningsmuren kan belysas genom markeringar i 
mark eller sittplatser i former som anknyter till historien. Brunnslock eller modeller kan 
placeras på strategiska platser, historiska företeelser kan gestaltas i planteringar, 
lekplatser eller med offentlig konst.  

Lämningar efter den äldre befästningsmuren som finns bevarad under markytan, kan där 
det finns möjlighet, göras tillgängligt genom att man gör ”titthål” ner i markytan.   

Möjligheterna att använda autentiska och påträffade lämningar i området som olika 
element i de nya stadsrummen bör studeras vidare.   
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F. Konsekvenser av trafik- och gestaltningsförslag 
F.1 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 

Stadskaraktär 
Stadskaraktären i området kommer ändras på flera sätt. Modernare högre hus tillsammans 
med större andel bebyggd yta medför att vegetationen blir extra viktig. Förslaget innebär 
strukturerade och genomgående grönvolymer längs gator samt bevarande av befintliga 
träd och grönska inom torg och parkytor. På så vis skapas fler kvalitativa mötesplatser i 
området, vilket förtydligar stadskaraktären i önskad riktning.  

Områdets funktion som knutpunkt för kollektivtrafiken förstärks i och med de föreslagna 
åtgärderna.  

Tillgänglighet och framkomlighet 
Trafiklösningarna stärker och förtydligar gång- och cykelstråk samt sammankopplar 
området med övriga angränsande delar. Framkomligheten för gående och cyklister 
prioriteras, bland annat genom separerade gång- och cykelbanor samt fler säkra 
korsningsmöjligheter. Personbilar ges en lägre prioritet till förmån för en utökad och mer 
effektiv kollektivtrafik.  

Miljö- och hälsa och säkerhet 

Farligt gods 

Inga förändringar föreslås för transporter med farligt gods. 

Markmiljö 

De föreslagna åtgärderna kommer att generera överskott av massor, dessa kan vara mer 
eller mindre förorenade. Föroreningssituationen innebär att åtgärder kommer att bli 
nödvändiga. 

Förslaget kommer sannolikt att innebära en förbättring av föroreningssituationen då de 
massor som är förorenade forslas bort och omhändertas enligt gällande lagstiftning. 

Naturmiljö 

Planförslaget ger ingen påverkan på området som tillhör järnvägsparken med permanenta 
anläggningar. För att minska nuvarande barriär mot Göta Älv beaktas även en öppning 
för tillgänglighet till älven. Den befintliga trädraden öster om Nordstan kommer påverkas 
av Västlänkens konstruktion, vilket medför att fyra av träden kommer behöva tas bort. De 
återstående träden kommer kunna bevaras men behöver skyddas.  

Planförslaget innebär att en del tak eller fasadytor utformas som gröna tak eller väggar för 
att höja estetiken samt att fylla en funktion för områdets dagvattenhantering. Ambitionen 
är att skapa gröna ytor där så är möjligt inom området. Till detta kommer en upprustning 
av Bergslagsparken, samt inslag av grönska och träd inom föreslagna torgytor och 
gaturummet. Sammantaget bedöms dessa åtgärder bidra positivt till området då det blir ett 
komplement till den övriga trafikintensiva miljön. Enbart riskträd och relativt 
nyplanterade träd kommer att påverkas. 
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Trafiksäkerhet och trygghet 
Trafiksäkerheten förbättras i och med en tydlig och genomtänkt utformning och 
gestaltning samt separering mellan olika trafikslag. Gående och cyklister ges en hög 
prioritet och en tydlig plats att vistas på, vilket underlättar samspelet mellan människor 
och skapar ökad trygghet. God utformning och gestaltning, inte minst belysning, bidrar 
ytterligare till den ökade tryggheten. Området blir mer tillgängligt och attraktivt för alla. 

F.2 Byggnadstekniska förutsättningar 
De låsta konstruktioner som är en förutsättning i denna GFS, till exempel Götatunneln, 
Västlänken och Hisingsbron, medför kostnadsdrivande lösningar för många 
teknikområden. 

Västlänken 
Västlänkens slitsmur sticker upp ovanför Västlänkens tak, se Figur 40 och Figur 41. Då 
tunneln ligger mycket högt i förhållande till nya gatuhöjder måste slitsmuren kapas på 
hela sträckan. Trafikverket kapar slitsmuren till erforderlig höjd. 

 
Figur 40. Slitsmur Västlänken. 

. 
Figur 41. Slitsmur Västlänken som sticker upp ovan ny gata. 

Rampen från garage Kvarter I gör att elkablar för Västlänken behöver flyttas österut, se 
Figur 42. Stigningen får inte påbörjas innan gångbanekanten är passerad och med 
maximal lutning 10%. 
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Figur 42. Profil ramp garage Kvarter I. 

Utanför mittuppgången bygger Västlänken till +2,7, blått raster i Figur 43. Husets FG-
nivå är +2,8. Med lutning från huset blir täckningen på cykelbanan cirka fyra centimeter, 
ett asfaltslager som läggs rakt på Västlänkens skyddsbetong. 

 

Figur 43. Blått raster visar Västlänkens tak +2,7. 

På flera ställen ligger Västlänkens tak högt i förhållande till gatans nivåer. På dessa 
ställen går det inte att exempelvis sätta träd i mark, eller sätta stolpar för belysning och 
trafiksignaler på traditionellt sätt. Två exempel på sådana ställen framgår av Figur 44 och 
Figur 45.   
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Figur 44. Blått raster visar dålig täckning på Västlänken vid Torg C och Bergslagsgatan. Höjd Västlänken 
+2,0. 
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Figur 45. Blått raster visar dålig täckning på Västlänken vid Torg B och Kanaltorgsgatan. Höjd Västlänken 
+2,1.  
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Figur 46. Blått raster visar dålig täckning på Västlänken utanför Mittuppgången. Här föreslås därför träd i 
låda då traditionell växtbädd inte får plats. Höjd Västlänken +2,0. 

Götatunneln 
Läget för Götatunnelns ramp som ansluter till Södra Sjöfarten måste förlängas cirka 25 
meter åt öster och höjas cirka 30 centimeter. Detta för att få godkända lutningar till både 
Södra Sjöfarten och Gata A som har utformats med höjdryggar för att stoppa vatten som 
annars kan ta sig in i Götatunneln. 
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Figur 47. Förlängning av ramp. 

Regionens Hus 
Den befintliga rampen ner till garaget i Regionens Hus måste förlängas cirka 1 meter för 
att kunna ansluta till ny gata. Befintlig dagvattenränna flyttas. 

 

Figur 48. Regionens Hus. Befintlig ramp behöver förlängas.  

Murar 
Då Kanaltorgsgatan höjs anläggs en mur vid hörnet Kanaltorgsgatan/Östra Hamngatan, 
dels för att skydda entrén mot skyfall, dels för att lösa tillgänglighet mot befintliga nivåer. 

 
Figur 49. Mur vid Kanaltorgsgata (röd linje). 

Utanför Regionens Hus anläggs en mur i cykelbanekant för att ta upp höjdskillnad mot 
hållplatsperrongen och längre fram för att skydda Regionens hus mot skyfall. 
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Figur 50. Mur vid Regionens Hus, (röd linje). 

Längs södra sidan av Bergslagsparken anläggs en stödmur för att hålla uppe 
vägkonstruktionen, se Figur 51 och Figur 52. 

 

 
Figur 51. Mur längs Bergslagsparken (röd linje). 

 

Figur 52. Mur i sektion längs Bergslagsparken. 

Vägteknik 
Vägöverbyggnad utförs enligt Teknisk handbok Göteborg. Där gatan ligger på 
Västlänken blir vägöverbyggnaden tunnare, vid dessa sträckor förutsätts att Västlänken 
fungerar som bärande konstruktion. 

Vägterrassen på Kanaltorgsgatan ska luta söderut mot Nordstan. 
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Figur 53. Vägterrass ska luta mot Nordstan. 

Gestaltning 
Västlänken skapar begränsningar för hur träd kan planteras inom arbetsområdet, vilket 
innebär att träd i vissa fall kommer behöva planteras i upphöjda planteringar. Detta 
medför bland annat att en tänkt boulevard inte kommer kunna vara sammanhängande 
längs Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan.  

Rampen på Torg D påverkar gestaltningen av torget i sin helhet. 

Tekniska byggnader som för ventilation och tryckutjämningsschakter påverkar och har 
inverkan på gestaltningen vid flera platser. 

Trafiksignaler 
Projektområdets förutsättningar medför att djupet från Västlänkförbindelsens 
tunnelkonstruktion till Kanaltorgsgatans överbyggnad på sina platser underskrider en 
meter vilken behövs för att sätta ett standardfundament av typ 700 mm för en 
trafiksignalstolpe av normalhöjd i enlighet med Trafikkontorets standardritning 363/93-
5503. 

Där djupet mellan tunnelkonstruktion och gata underskrider en meter föreslås följande 
alternativa metoder: 

• Platsgjutning av fundament till trafiksignalstolpe i 400 eller 500 mm brunn. 
Används i vissa fall vid liten överbyggnad i Göteborg.  

• Specialtillverkad fot till stolpe med infästning och möjliggörande att stapla 
betongplattor. Används vid liten överbyggnad i Malmö, se Figur 54. 

• Placering av körplåt under gatan med stålplatta som fästs på körplåt. Används i 
vissa fall vid liten överbyggnad i Göteborg.  
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Vid användning av metod med körplåt under gatan 
alternativt den lösning som används i Malmö 
rekommenderas att konstruktör räknar på möjlig utformning. 
Trafiksignalstolpe av aluminium kan användas för minskad 
last från stolpen.  

Inom projektområdet påverkas 18 stolpfundament där 14 
fundament finns i korsningen Kanaltorgsgatan med Nils 
Ericsonsgatan och resterande i korsningen Bergslagsgatan 
med Stadstjänaregatan. Den ökade kostnaden på grund av att 
standardfundament inte kan användas bedöms vara 
försumbar i relation till projektets omfattning.  

 

 

Figur 54. Specialtillverkad fot till stolpe vid liten överbyggnad i Malmö. 

Belysningsfundament 
I området är sättning av stolpar med djupgående fundament en risk och en påverkande 
faktor för utformning av belysning. Detta på grund av Västlänkens takkonstruktion som 
på sina ställen ligger grunt mot marknivån. Även ledningsstråk påverkar utrymmet för 
fundament. Där Västlänkens tunnelkonstruktion ligger nära marknivån föreslås 
platsgjutna fundament. Om påkörningslasten inte tas med i beräkningarna och det bara 
finns egenvikt och vindlast att ta hänsyn till, så klarar fundamentet att stå direkt på 
Västlänken med en minimihöjd av 350 millimeter. För att få mer tyngd i fundamentet kan 
de med fördel göras högre.  

För att undvika sättning av fundament kan stolpar sättas med fotplatta på konstruktion så 
som betongplatta vid spårvagnshållplats vid Södra Sjöfarten eller genom att sätta armar 
på fasad med armatur till exempel vid Södra Sjöfartens anslutning till Götatunneln samt 
Kruthusgatan vid kv 1 och Regionens Hus. 

Infästningen blir en annan på dessa fundament, påkörningen ska tas i stolpen eller dess 
infästning. 

Vid infästning av armar, kopplingslådor och ledningsdragning på fasad är samordning en 
viktig punkt. Infästningar och avtal ska hanteras i tidigt skede mellan exploatör och 
Trafikkontoret. 

För matning av ny belysning ska nya belysningscentraler placeras och samordnas så att 
antalet minimeras och optimeras. Belysningscentraler ska placeras med övriga 
installationer och smälta in i miljön. 

Nya och befintliga ledningar 
De flesta befintliga ledningar som finns inom området kommer rivas i projekt Västlänken 
deletapp E02 då många av dem kommer i konflikt med Trafikverkets tunnelkonstruktion. 
Nedan följer en översiktlig redovisning av nya och befintliga ledningar, i Bilaga 10 finns 
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en mer detaljerad beskrivning. Nya och befintliga ledningar i området redovisas i 
ledningsplaner, se Bilaga 12. 

Fjärrvärme 

I området har konflikter lokaliserats mellan befintliga fjärrvärmeledningar och nya hus, 
gator, Västlänken tunnelkonstruktion och Bergslagsparken. Många av dessa konflikter 
hanteras i projekt Västlänken deletapp E02. 

En konfliktpunkt som har identifierats i GFS projektet är en delvis tryckt ledning, 
matning i Bergslagsparken som även korsar östra boulevarden. Den slopas och ansluts till 
ny fjärrvärme i östra boulevarden för att skapa mer utrymme i parken. 

En ny fjärrvärmedragning är planerad i projekt Västlänken deletapp E02 genom hela 
området. Från väst till öst igenom Södra Sjöfarten, Stadstjänaregatan, östra boulevarden 
och Kämpegatan. Till dessa ledningar är det möjligt att ansluta både den östra och västra 
byggrätten i detaljplan Norr om Nordstan. För att kunna ansluta Kvarter I, Västlänken 
Mittuppgången och Region City föreslås en matning från gata G.  

En ny anslutning av fjärrvärme från detaljplan Överdäckningen till ny fjärrvärme i Östra 
boulevarden planeras.  

Fjärrkyla 

Inom den östra byggrätten närmast Hisingsbron i detaljplan Norr om Nordstan så går idag 
två befintliga ledningspaket med fjärrkyla. Det ena paketet består av tur och retur och 
korsar tvärs över den östra byggrätten. Denna matning kommer att ersättas med en ny 
ledningssträckning som sträcker sig söder om planerad byggrätt parallellt med västra 
boulevarden i projekt Västlänken deletapp E02. Det andra paketet återfinns i byggrättens 
nordöstra hörn och består av två ledningar som delvis ligger i skyddsrör. Dessa ledningar 
är idag ur drift, och kan komma att rivas på grund av konflikt med nytt hus.   

Dragning av ny fjärrkyla i området följer för det mesta samma sträckning som ny 
fjärrvärme.  

Utbyggnaden av Nordstan kan behöva anslutas till fjärrkyla i det sydöstra hörnet av 
utbyggnaden. 

Gasledningar 

Under den västra och östra byggrätten i detaljplan Norr om Nordstan ligger befintliga 
gasledningar som förser ett större område både söder och väster om Nordstan. I området 
finns även en regulatorstation som är lokaliserad i Stationsparken. Både befintliga 
gasledningar under framtida byggrätter och regulatorstationen i parken måste flyttas på 
grund av de framtida detaljplanerna. I området finns en del gasledningar som redan idag 
är tagna ur drift. 

För att ersätta befintligt system ansluts nya gasledningar i projekt Västlänken deletapp 
E02 till befintliga gasledningar på västra sidan av Nils Ericsongatan, sydöst om 
utbyggnaden av Nordstan. Ledningarna dras över på östra sidan av gatan och går i nordlig 
riktning för att korsa Västlänkens tunnelkonstruktion varpå de ansluts till befintligt 
system. De ledningar som det planeras att ansluta till här är befintliga ledningar som 
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ligger i konflikt med den östra byggrätten i Detaljplan Norr om Nordstan. Därför föreslås 
en dragning parallellt med byggrätten för att ansluta mot befintligt system i korsningen 
Stadstjänaregatan/Södra Sjöfarten. Det finns planer på att anlägga en gasledning i U-
området i den östra byggrätten för att nå den västra byggrätten. För att kunna ansluta 
Kvarter I till gas så föreslås ett kompletterande stråk i Gullbergsvassgatan som viker in på 
lokalgatan norr om Kvarter I.  

VA-ledningar 

Under den östra byggrätten i detaljplan Norr om Nordstan planerar projekt Västlänken 
deletapp E02 att anslutas mot befintliga vattenledningar. Denna sträckning kan dock inte 
ligga kvar när huset ska färdigställas. Därför föreslås en ny vattenledning parallellt med 
den östra byggrätten i Norr om Nordstan som sedan ansluts till vattenledningen i 
korsningen Stadstjänaregatan/Södra sjöfarten. En ny vattenledning till Götatunneln 
sprinklersystem föreslås förläggas i ett u-område i den östra byggrätten, alternativt i 
Södra Sjöfarten eller mellan Hisingsbrons bropelare och den östra byggrätten från 
Stadstjänaregatan. Hur den befintliga vattenledningen som korsar den östra och västra 
byggrätten ska ersättas är ännu inte helt samordnat klart med ledningsägare och 
ytterligare utredningarna hur denna ska ersättas kommer behövas.  

Spillvattnet inom detaljplan Norr om Nordstan avleds främst åt nordöst i en befintlig S-
1000BTG. Denna ledning har tagits ur drift väster om korsningen Stadstjänaregatan 
/Södra Sjöfarten då den kommer i konflikt med både Västlänken tunnelkonstruktion och 
den västra byggrätten i detaljplan Norr om Nordstan. För att kunna hantera detta 
spillvatten så har den ersatts med ett så kallat RPS-system som ligger under 
tunnelkonstruktionen och trycker spillvattnet i nordostlig riktning till korsningen från där 
självfallssystemet slopats. Ett teknikhus och sedimenteringsmagasin finns vid landfästet 
för Hisingsbron för att hantera dagvatten från Hisingsbron. Åtkomst med lastbil till detta 
teknikhus och magasin har ännu inte utretts och behöver ses över i nästa fas.    

I den östra delen av området, delvis vid gata C samt öster om gata C ligger en befintlig S-
500BTG och D-1000BTG. Dessa ledningar ska ersättas och förläggas i ett permanent läge 
i gata C. En ny vattenledning ska ligga i samma gata med syfte att koppla ihop 
Överdäckningen med Station Centralen och stärka framtida behov i området.  

En befintlig dagvattenledning D-800BTG som korsar västra delen av boulevarden, 
Västlänkens tunnelkonstruktion och den västra byggrätten i detaljplan Norr om Nordstan 
är tagen ur drift på grund av Västlänkens tunnelkonstruktion. Två D1000 PE 
dagvattenledningar är byggda och ligger under Västlänkens tunnelkonstruktion i västra 
boulevarden. Dessa ska ta hand om det dagvatten som kommer i 2x D400BTG och en 
D1200BTG söderifrån i Östra Hamngatan. Vidare österut i Stadstjänaregatan föreslås att 
den D-600BTG som ligger mitt i planerad planteringszon tas bort och ersätts i ett nytt 
läge i gata. Denna ledning kommer troligtvis också att behöva dimensioneras upp.   

För att kunna ersätta de VA-ledningar som kommer att tas bort på grund av Västlänkens 
tunnelkonstruktion så korsas Västlänken i två ledningspassager. Mellan dessa övergångar 
knyts systemet sedan ihop genom att nya ledningar förläggs i gata G och genom ett u-
område i södra delen av Mittuppgången. Från dessa ledningar är det sedan möjligt att 
ansluta Kvarter I och Region City.  
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För att nå den västra byggrätten i detaljplan Norr om Nordstan så föreslås VA-
ledningarna förläggas genom det föreslagna u-området i den östra byggrätten, alternativt i 
Södra Sjöfarten eller mellan Hisingsbrons bropelare och den östra byggrätten från 
Stadstjänaregatan. Denna sträckning behöver ses över och samordnas ytterligare i nästa 
fas.    

Läge för brunnar till fettavskiljare till Kvarter I kommer att behöva samordnas i nästa fas. 
Dessa planeras att utföras precis utanför fasad i norr mot Bergslagsparken och i söder mot 
gata G ovanför Västlänken.  

I Nils Ericsonsgatan planeras två pumpstationer för spillvattennätet i projekt Västlänken 
deletapp E02. Dessa behövs då Västlänkens Tunnelkonstruktion skär av självfallsnätet 
och pumpning måste utföras.  

El, tele och opto-kablar 

Inom området finns ett större antal befintliga högspänningsledningar som är viktiga att 
hålla i drift. Dessa har lagts om ett flertal gånger i projekt Västlänken deletapp E02 och 
kommer fortsättas att läggas om innan de placeras i det slutläge som föreslås i 
ledningsplanerna.   

I Södra Sjöfarten går ett befintligt högspänningsstråk som föreslås ersättas av ett slutläge i 
västra delen av boulevarden. Optoledningarna föreslås att följa samma ledningsstråk som 
EL.  

Nätstationer kommer att placeras inuti byggnaden i Kvarter I och mittuppgången för 
detaljplan Station Centralen. I Södra Sjöfarten föreslås en nätstation under Hisingsbron 
som kan försörja dom två framtida byggrätterna i detaljplan Norr om Nordstan.  

I Bergslagsparken finns ett behov av ett jordtag och ledning max 50 meter från Kvarter I, 
exakt placering bestäms i samråd med Jernhusen och Göteborgs Stad, Park och Natur,  

För Kvarter I behöver ytor med markvärme för entréer förberedas, se Figur 55. 

 

Figur 55. Ytor för markvärme redovisas med lila. 
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Skyddsvärda träd 
Schakt in på befintliga träds rotzon ska i möjligaste mån undvikas. Då det inte är möjligt 
ska lämpliga åtgärder för att minska påverkan inom trädens rotzon beaktas.  

Rötternas utbredning är osäker och det är av stor vikt att rötter och träd inte skadas vid 
schaktarbete. Kompensationer för beskriven problematik har lyfts in i kostnadskalkylen i 
form av påslag för försiktig schaktning vid rotzoner. Påslaget innefattar de åtgärder som 
krävs i form av eventuell handschakt, vakuumschakt med mera för att rötterna inte ska 
riskeras att påverkas av entreprenaden. 

Markarbeten som behöver utföras inom 4 meter från trädkronas droppzon ska genomföras 
i samråd med sakkunnig på Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad. Samtliga träd 
inom området berörs även av utökad lovplikt för trädfällning. Bestämmelsen medför krav 
på marklov för att kunna fälla träd inom området, vilket bidrar till ett stärkt skydd av 
träden. 

Dagvatten 
Dagvatten från hårdgjorda ytor föreslås fördröjas och renas i regnbäddar, 
dagvattenmagasin eller filterbrunnar. Filterbrunnar föreslås endast då ingen annan 
reningslösning är möjlig. Där dagvattenledningar ligger i närhet till träd används rotskydd 
för att förhindra rotinträngning i ledningssystemet.  
På de sträckor där Västlänkens tunnelkonstruktion ligger grunt, och det därför inte är 
möjligt att anlägga regnbäddar eller rännstensbrunnar, avvattnas körbanor och gång- och 
cykelbanor via exempelvis linjeavvattningsrännor och vattnet fördröjs och renas och 
fördröjs till magasin som ligger utanför Västlänkens konstruktion. Se Figur 56 för 
översiktlig placering av magasinslösningar.  En mer detaljerad beskrivning av 
dagvattenhanteringen framgår av Bilaga 4. 
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Figur 56. Placering dagvattenmagasin, orange = rörmagasin, röd = kassettmagasin, rosa cirkel = filterbrunn. 

Skyfall  
När ett skyfall inträffar överskrids kapaciteten som dagvattennätet är dimensionerat för, 
och vattnet kommer att orsaka översvämningar. I trafik- och gestaltningsförslaget är gator 
och torg är höjdsatta så att vattnet ska kunna avledas ytligt till områden så inte byggnader 
eller infrastruktur skadas. I Figur 57 redovisas hur vattnet föreslås ledas via gator och torg 
vid ett större regn. En mer detaljerad beskrivning av skyfallshantering framgår av Bilaga 
4. 

 
Figur 57. Illustration över avledningsvägar (blå pilar) för vatten vid skyfall. 



 

 

Trafikkontoret 
 

  

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Genomförandestudie (GFS),  Station 
Centralen och Norr om Nordstan 

 53 (81) 

   
   

Geoteknik 

För att minimera/kontrollera de pågående sättningarna och undvika skadliga sättningar 
inom området ska inte ytterligare tillskottslaster påföras utan att geotekniska åtgärder 
vidtas.  

Exempel på sådana geotekniska åtgärder som kan användas för planerade gator är 
kompensationsgrundläggning med exempelvis skumglas, jordförstärkning med  

KC-pelare, grundläggning på pålar, bankpålning eller en kombination mellan olika 
metoder. Val av lämpliga metod beror bland annat på mängden av acceptabla sättningar 
samt på geotekniska och geohydrologiska markförhållanden. För kontroll av 
sättningsdifferens är användandet av länkplatta ett exempel på metod. Länkplattor kan 
vara lämplig för hantering av sättningsdifferenser för övergångar mellan Västlänken och 
anslutande gator som kan uppstå.  

Ytterligare detaljer gällande föreslagna geotekniska åtgärder framgår av ritningar (6600–
6607) i Bilaga 10. 

 
Figur 58. Principskiss av förslag geotekniska åtgärder 

Arkeologi  
Grävarbeten inom fornlämningen Göteborg 216:1 kommer innebära en betydande 
reducering av lämningar som redan idag är starkt påverkade av tidigare exploateringar i 
samband med Göta älvstunneln, Nordstan, Västlänken och Hisingsbron. Även om 
lämningarna arkeologiskt dokumenteras och bidar till en ökad kunskap om det historiska 
Göteborg, kommer åtgärder med schaktning och grävning i mark innebära en förlust av 
lämningarna efter befästningsvallen äldre stadslagar vilket medför negativa effekter.  
 
Det går inte att utesluta att det finns en risk att grävarbeten för med sig en kumulativ 
påverkan på fornlämningar (sänkverk, rustbäddar under murar mm) eller på träd av 
kulturhistoriskt intresse, då dessa kan torka ut på grund av ändrade grundvattennivåer. 
Detta bör särskilt uppmärksammas vid Regionens Hus, där byggnadsminnet och före 
detta stationsparken befintliga träd kan påverkas. Även marken kring och under själva 
byggnadsminnet kan påverkas av de byggnationer som under senare år har utförts och 
som är aktuella med Västlänken och denna plan. 
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Återställande av den tidigare järnvägsparken vid Regionens Hus och det äldre gröna 
resenärsstråk mellan centralstationen och Regionens Hus, kan genom god gestaltning 
stärkas. Det finns potential för att föreslagna åtgärder kan framhäva själva 
byggnadsminnet och öka förståelsen för kommunikationsmiljöns tidiga historia. Genom 
att både anlägga en parkmiljö i närheten samt via trädplanteringar i den tidigare 
järnvägsparken, återskapas känslan av det gröna resenärsstråk som platsen en gång i tiden 
hyst. 
 
Resterna av trädraden längs med Nils Ericsonsgatan är också viktiga i detta sammanhang. 
Att bevara och återplantera träd längs med gatan bidrar till både en god stadsmiljö liksom 
en förståelse av den historiska kommunikationsmiljön som platsen omges av. Om 
trädraden inte går att bevara på grund av marknivåer och rotzoner riskerar den 
kulturhistoriska kopplingen till det gröna resenärsstråket att försvagas. Träden är 
förmodligen ursprungliga och bidrar till att bibehålla de få kulturhistoriska värden och 
uttryck från den gamla järnvägsmiljön som finns kvar i dagens stadsrum. 
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F.3 Förhållanden under byggtiden 
Tillgång till mark och arbetsområden anses vara en av de viktigaste frågorna att behandla 
under tiden fram till upphandling av entreprenör. Möjligheten till rationell framdrift är 
starkt kopplad till åtkomst av ytor och arbetsområden för de olika etapperna. Förändringar 
av övriga inblandade parters tidplaner kan påverka Trafikkontoret avseende främst tid och 
kostnad. Även säkerställandet av innehåll kan påverkas negativt om man tvingas utföra 
arbeten i alltför uppstyckade etapper. Följande sex etapper föreslås i denna GFS, detta 
kan komma att ändras längre fram i processen:  

• Etapp Kanaltorgsgatan,  
• Etapp Nils Ericsonsgatan,  
• Etapp Hållplats Kanaltorget,  
• Etapp Södra Sjöfarten,  
• Etapp Bergslagsgatan och Stadstjänaregatan,  
• Etapp Gator runt Kvarter I 

Etapperna framgår av Figur 62 och kan komma att förändras längre fram i processen. 

Trafikföring 
Trafikföringen i området under byggtiden har studerats med större grepp och några 
principiella ramar. Då Trafikkontorets kommande väganläggningar är relativt breda är 
bedömningen att man kan lösa tillfällig omläggning av trafik etappvis genom att bygga en 
sida i taget. Samordning gentemot Trafikverkets tidplaner i området för återställande av 
marken avseende höjd och kvalitet är påbörjad och bör bevakas genom detaljprojektering.  

Av stor vikt för den samlade trafikbelastningen är utbyggnaden av Kämpegatan som 
anses vara en viktig avlastningsled, se även kapitel M1.  

Arbeten under byggtiden kommer ha en stor påverkan på trafiken i området, och samråd 
med KomFram bör hållas för upprättande av instruktioner och planering av trafik under 
byggskedet. Behovet av en Mobility Management-utredning bör också klargöras, se 
Bilaga 6 Analys av behov och påverkan. 

Samordning Västlänken, Trafikverket 
Samordning av omfattning, teknik och tider gentemot Västlänken, är helt styrande för tid, 
kostnad och till viss del även innehåll för Göteborgs Stads arbeten.  

Då mycket av ledningsomläggningar i området beror på anläggandet av Västlänken pågår 
förutom samordningsforum även samgranskning av Trafikverkets ledningslägen med 
Göteborgs Stad. För genomförandet av arbeten förutsätts ledningsomläggningar 
inrymmas i Västlänkens tidplan och nyttjanderättstiden, samt som förberedande arbeten 
till markentreprenader beskrivna i den översiktliga tidplanen, se kapitel M. 

Samordning av markåtkomst styr även möjligheten för övriga aktörer att utföra arbeten i 
området. I järnvägsplanen anges tillfälliga nyttjanderätter med tider som utgår från det att 
Västlänken-projektet tar marken i anspråk. Skall aktör in tidigare än nyttjanderätten för 
Västlänken anger krävs samordning och Trafikverkets godkännande. 

Järnvägsplanens tillfälliga nyttjanderätter i GFS-området framgår av Figur 59 - Figur 61. 
Tider för nyttjanderätterna framgår av Tabell 1 - Tabell 3. 
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Figur 59. Urklipp från Järnvägsplanens plankarta över tillfälligmarkåtkomst, sektion 457/500-458/000 
(källa: Trafikverket) 

Tabell 1. Tider tillgängliga för utbyggnad av Västlänken för områden i Figur 59. 
Ytans 
namn 

Område och användning Antal år 
nyttjanderätten 

får utnyttjas 

 

Nyttjanderättens 
upphörande 

T403-110 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid 
Göta älvbron 7 år 2024-06-30 

T403-111 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid 
Göta älvbron 7 år 2024-06-30 

T403-112 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid 
Göta älvbron 

7 år 2024-06-30 

T403-113 Arbetsområde för jordschakt och byggnation i Nils 
Ericsonsgata 7 år 2024-06-30 

T403-114 Arbetsområde för jordschakt och byggnation i Nils 
Ericsonsgata 7 år 2024-06-30 

T403-115 Arbetsområde för jordschakt och byggnation i Nils 
Ericsonsgata 7 år 2024-06-30 

T403-116 Arbetsområde för jordschakt och byggnation i Nils 
Ericsonsgata 7 år 2024-06-30 

T403-117 Arbetsområde för jordschakt och byggnation norr om 
Nordstan 

7 år 2023-06-30 

T403-120 Arbetsområde för jordschakt och byggnation norr om 
Nordstan 

7 år 2024-06-30 

T403-130 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid 
Östra Hamngatan 9 år 2024-06-30 
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Figur 60. Urklipp från Järnvägsplanens plankarta över tillfälligmarkåtkomst, sektion 457/500-457/000 
(källa: Trafikverket). 

Tabell 2. Tider tillgängliga för utbyggnad av Västlänken för områden i Figur 60. 
Ytans 
namn 

Område och användning Antal år 
nyttjanderätten 

får utnyttjas 

Nyttjanderättens 
upphörande 

T403-32 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid utfart 
från Nils Ericson Terminalen terminal 2 6 år 2023-12-31 

T403-33 
Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid Nils 
Ericson Terminalen och infart till och utfart från 
korttidsparkering. 

6 år 2023-12-31 

T403-34 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid 
cirkulationsplatsen norr om Nils Ericson Terminalen 6 år 2023-12-31 

T403-35 Arbetsområde för jordschakt och byggnation norr om 
Nils Ericson Terminalen 6 år 2023-12-31 

T403-36 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid Nils 
Ericson Terminalen 6 år 2023-12-31 

T403-37 
Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid infart 
till och utfart från Nils Ericson Terminalens 
bussuppställning 

6 år 2023-12-31 

T403-38 Arbetsområde för jordschakt och byggnation  i 
Bergslagsgatan norr om Nils Ericson Terminalen 6 år 2023-12-31 

T 03-40 Arbetsområde för byggnation vid parkering för 
biluthyrning och Nils Ericson Terminalen terminal 2 6 år 2023-12-31 

T403-50 
Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid 
korttidsparkering i anslutning till Nils Ericson 
Terminalen och vid Nils Ericson Terminalen 

6 år 2023-12-31 
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T403-60 

Arbetsområde för jordschakt och byggnation av 
driftsutrymme för brandgasventilation vid 
korttidsparkering i anslutning till Nils Ericson 
Terminalen 

3 år Uppgift saknas 

T4 03-70 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid 
Bergslagsgatan 6 år 2023-12-31 

T03-71 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid 
Bergslagsgatan 6 år 2023-12-31 

T403-80 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid 
Bergslagsbanans stationspark 9 år 2024-12-31 

T403-90 
Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid infart 
till och utfart från bussuppställning vid Nils Ericson 
Terminalen och i Bergslagsgatan 

6 år 2023-12-31 

T403-91 Arbetsområde för jordschakt och byggnation i 
Bergslagsgatan och del av Shell-tomten 6 år 2023-12-31 

T403-92 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid 
bussuppställning vid Nils Ericson Terminalen 6 år 2023-12-31 

T403-100 
Arbetsområde för jordschakt och byggnation och 
område för tillfällig omledning av trafik under byggtiden 
i Bergslagsgatan, öster om Göta älvbron 

9 år Del 1: 2023-12-31 
Del 2: 2024-06-30 

T403-101 
Arbetsområde för jordschakt och byggnation och 
område för tillfällig omledning av trafik under byggtiden 
norr om Bergslagsgatan, öster om Göta älvbron 

9 år 2023-12-31 

T403-102 
Arbetsområde för jordschakt och byggnation och 
område för tillfällig omledning av trafik under byggtiden 
söder om Bergslagsgatan, öster om Göta älvbron 

9 år 2024-06-30 

 

 
Figur 61. Urklipp från Järnvägsplanens plankarta över tillfälligmarkåtkomst, sektion 457/500-457/000 
(källa: Trafikverket) 
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Tabell 3. Tider tillgängliga för utbyggnad av Västlänken för områden i Figur 61 
Ytans 
namn 

Område och användning Antal år 
nyttjanderätten 

får utnyttjas 

Nyttjanderättens 
upphörande 

T403-10 Arbetsområde för byggnation och upplag vid 
kretsloppsstation och bussdepå 6 år 2022-12-31 

T403-20 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid 
kombiterminalen och Volviahallen 6 år 2024-12-31 

T403-30 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid del av 
kombiterminalen och långtidsparkering 6 år 2023-12-31 

T403-31 Arbetsområde för jordschakt och byggnation vid parkering 
för biluthyrning och Nils Ericson Terminalen terminal 2 6 år 2023-12-31 

 

Nyttjanderätternas varaktighet har beaktats vid framtagande av etappindelning och 
stipulerade tider för utförande. Vidare förutsätts också att samtliga ledningsomläggningar 
i området orsakade av utbyggnaden av Västlänken inryms i tidplan samt 
nyttjanderättsperiod. 

Samordning exploatörer 
Inom studerat område kommer flertalet exploateringar av byggrätter pågå under 
genomförande/byggtiden. 

Fastighetskontoret planerar exploatering av följande byggrätter (maj 2021): 
• Västra byggrätten 
• Östra byggrätten 
• Nordstan (två byggrätter) 
• Mittuppgången (Jernhusen) 
• Kvarter I (Jernhusen) 
• Region City (Jernhusen, fem byggrätter) 
• Byggrätt öster om Bergslagsparken 

Ett förslag på vilka byggrätter som samordnas med respektive etapp i GFS:en framgår av 
Figur 62. 
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Figur 62. Samordning under byggskedet gentemot övrig exploatering. 

Samtliga byggrätter planeras exploateras under, eller i så pass nära anslutning till 
genomförandet av åtgärderna beskrivna i GFS:en, att samordning under kommande 
skeden inklusive byggnation är nödvändig. 

Vissa privata anläggningar kan, för genomförandet av exploateringar, kräva servitutsavtal 
med Göteborgs Stad. Detta kan exempelvis vara aktuellt i de fall där det är knappt om 
förgårdsmark utanför husliv. Nedanstående anläggningar kan då omfattas: 

• Dagvattenanläggningar 
• Jordning 
• Olje-/fettavskiljare 
• Markvärme 

Behovet av avtal mellan Göteborg Stad och exploatörer kommer klargöras i redan 
etablerade samordnings- och/eller genomförandeforum. 

Vidare förutsätts också att samtliga ledningsomläggningar i området orsakade av 
exploateringar beställs, projekteras och utförs av respektive ledningsägare innan Gator 
och Allmän platsmark kan starta sin utbyggnad. 

Samordning Nordstans samfällighetsförening 
Eftersom P-hus Nordstan är en stor målpunkt för bilister i området behövs dialog också 
med Nordstans Samfällighetsföring. Dialog behöver samordnas med stadens och 
Trafikverkets olika projekt när de berör in- och utfart från P-huset. 

F.4 Fastighetsinlösen 
Erforderlig fastighetsinlösen har hanterats i samband med detaljplanearbetena. Erforderlig 
fastighetsinlösen har hanterats i samband med detaljplanearbetena.  
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G. Måluppfyllelse 
De mål som följs upp i detta avsnitt är projektmålen som redovisas i kapitel B.3.   

Sammantaget bedöms att åtgärderna i trafik- och gestaltningsförslaget bidrar till att 
uppfylla projektmålen med följande motivering: 

• Hänsyn har tagits till projekt Västlänken. 
• Fortsatt utveckling av området med utbyggnad av verksamheter och bostäder 

möjliggörs.  
• Områdets funktion som knutpunkt för kollektivtrafiken förstärks.  
• Gång- och cykelstråk förstärks, vilket gör att området blir mer attraktivt för 

gående och cyklister.  
• Kulturhistoriska och arkitektoniska värden tas till vara och förstärks. Viktiga 

platser med kulturhistoriska värden har lyfts fram för att kunna införlivas i 
kommande gestaltning. Särskilt gestaltningsprogram med fokus på kulturmiljö 
har rekommenderats. 

• Den tydliga inriktningen mot gång-, cykel- och kollektivtrafik samt gröna stråk 
bidrar till att det blir lättare att resa och leva hållbart.  

H. Lov, dispenser, anmälan och tillstånd  
Utredningsområdet ligger delvis i och intill ett byggnadsminne (fd Bergslagsbanans 
stationshus) där såväl byggnad som park skyddas av kulturmiljölagen (KML) 3 kap. Vid 
förändringar inom det avgränsade området krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Den fd 
parken är försedd med skyddsföreskrifter som anger att parken inte får bebyggas eller på 
annat sätt förändras. 

Alla arbeten som utförs inom en fornlämning är tillståndspliktiga (KML 2 kap), vilket 
innebär att tillstånd enligt kulturmiljölagen måste erhållas före genomförandet. Ansökan 
om ingrepp ska ansökas i god tid hos Länsstyrelsen innan planerat arbete ska utföras. 

Sannolikheten är stor att mycket lämningar påträffas inom fornlämning Göteborg 216:1. 
För de ytor som ännu inte är undersökta och som ligger inom Göteborg 216:1 kan 
Länsstyrelsen komma att besluta att en arkeologisk undersökning behövs (KML 2 kap).  

Länsstyrelsen kan även komma att besluta att ytor inom utredningsområdet som ligger 
utanför fornlämningen Göteborg 216:1 och som riskerar att påverkas av föreslagna 
åtgärder, kan behöva utredas och undersökas. 
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I. Kostnadsbedömning 
Den kostnadsberäkning som gjorts (2021-05-21) sammanfattas i tabellen nedan.  

Sammanställningen visar en sammanlagd beräknad kostnad för Station Centralen och 
Norr om Nordstan om cirka 561 miljoner kronor (2020 års prisnivå). 
Kostnadsberäkningarna har genomförts uppdelat på fem olika områden, för att ta hänsyn 
till att projektet utgörs av flera olika delar där detaljeringsgrad i projektering och övrigt 
underlag varierar se Figur 63. Indelningen återspeglar projektets detaljeringsgrad inom 
respektive område samt kalkylens precision. 

Omkostnader för planering, projektering, projekt- och byggstyrning och ersättningar samt 
en ytterligare riskreserv har inkluderats som procentpåslag. Schaktning inom arkeologiskt 
område antas kunna genomföras med maskinschakt. 

Tabell 4. Sammanställning beräknade kostnader. 
 Beräknade kostnader (mnkr) 

 Område för 
DP Station 
Centralen 

Område för 
DP Norr om 

Nordstan 

Område för 
Överdäckning 
Götatunneln 

Hållplats 
Kanaltorget 

Område för 
Kämpegatan 

Anläggningsarbete 119,5 149,9 5,3 12,1 43,1 

Planering och 
projektering 13,8 17,3 0,6 1,4 5 

Ersättningar 11 13,8 0,5 1,1 4 
Projekt- och 
byggstyrning 18,4 23,1 0,8 1,9 6,6 

Riskreserv 40,7 51,1 1,8 4,1 14,7 

SUMMA TOTALT 203,4 255,2 9,0 20,6 73,4 

I anläggningsarbeten ingår bland annat följande: 
• Markarbeten  
• Geoteknik och förstärkningsåtgärder 
• Träd, grönytor samt utrustning 
• Ledningsomläggningar  
• Staden under byggtiden 

Områdena redovisar de markarbeten som ska utföras. Station Centralen, Norr om 
Nordstan, Överdäckning Götatunneln samt Hållplats Kanaltorget är de områdena, där 
projektering och kalkyl har genomförts med högst detaljeringsgrad.  

För Kämpegatan har detaljerad information saknats och kostnadsberäkningen för dessa 
ytor är schablonmässig och har baserats på antagandet att ytorna utformas likt övriga ytor 
i Station Centralen och Norr om Nordstan. 

Kalkylen för återställningskostnad är genomförd på en övergripande nivå och baseras på 
mängder framtagna utifrån Station Centralen och Norr om Nordstans nuvarande 
utformning i 2020 års prisindex. De delar inom området som påverkas på grund av 
stadens förändrade markanvändning har inte beräknats som en återställningskostnad. 
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Figur 63. Områdesindelning för utförd kostnadskalkyl.  
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J. Risker - analys och bedömning  
J.1 Projekt 
Risker under byggskedet är främst kopplade till samordning i tid, rum och ekonomi och i 
stor del är samtliga kopplade till markåtkomsten, för färdigställande av Göteborgs Stads 
anläggningar. Antalet ytor som måste samordnas med hög grad av påverkan på 
möjligheten till rationell framdrift riskerar att påverka och ändra tidplaner med 
konsekvenser, som är svåra att bedöma idag. 

De samordningsforum som är etablerade med Fastighetskontoret, Trafikkontoret, 
Trafikverket och exploatörer föreslås fortsätta och successivt detaljplanera fram till och 
under byggtiden. 

J.2 Spårsäkerhet 
Arbeten föreslagna i denna genomförandestudie utgör underlag för beslut om och i 
förekommande fall genomförande av spårsäkerhetsriskanalys enligt Trafikkontorets 
säkerhetsordning för spårvägsbana kapitel 6 och kommer att utföras under senare skeden. 

J.3 Arbetsmiljöplan 
Ett underlag för Arbetsmiljöplan har tagits fram och är avsedd att användas som underlag 
för BAS-P vid detaljprojektering. Genomförandestudien omfattar endast en grov 
besiktning av teknisk genomförbarhet, därmed har inte alla arbetsmoment och risker 
kunna identifierats. Med hänsyn till detta har inte heller alla riskreducerande åtgärder 
kunnat anges utan ska tas fram under projekteringsskedet. 

De risker som i detta skede anses vara särskilt viktiga att arbeta vidare med är arbeten 
intill fordons- och spårtrafik samt arbeten där två eller fler entreprenörer utför arbeten 
inom samma arbetsområde och projekttid. 

J.4 Miljö och hälsa 
Arbetsmiljörisker och risker mot tredje man är alltid viktigt att beakta i stora 
infrastrukturprojekt. Det fordrar stort fokus på arbetsmiljöfrågor under planeringen samt 
ett fortsatt kontinuerligt arbete under byggskedet. De flesta av de åtgärder som görs för att 
minska arbetsmiljöriskerna ger även en positiv effekt på säkerheten för tredje man. 

Riskanalyser för miljö och hälsa har genomförts med utgångspunkt från identifierade 
arbetsmoment som kommer genomföras i de olika projekten som ingår i denna 
genomförandestudie. Risker med påverkan på människor och miljö i närliggande 
områden har identifierats och beskrivs tillsammans med förebyggande risker. 

De generella åtgärder som bör genomföras i samband med de olika entreprenaderna är 
spridning av information, tydlig skyltning och väl markerade avspärrningar. Både TA-
planer och APD-planer måste tas fram för att tillse att risker undviks. 

Rivning, spontning, pålning, schaktning och transporter liksom övrig byggverksamhet 
kommer att medföra vibrationer och buller som kommer att påverka omgivningarna. För 
bedömning av buller ska Naturvårdverkets allmänna råd om buller från byggplatser 
beaktas. Riktvärden för vibrationer ska tas fram och kontroller måste utföras för att tillse 
att dessa inte överskrids under byggtiden. De verksamheter som är extra känsliga för 
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vibrationer och buller måste identifieras och deras avstånd till särskilt bullrande och 
vibrationsalstrande moment tas fram så att reducerande åtgärder kan föreslås innan 
byggskedet påbörjas. Då flera aktörer kommer att genomföra arbeten parallellt ställs stora 
krav på kontroller och uppföljning, därmed måste kontrollprogram tas fram för att 
säkerställa minskade risker. 

Inom området kan man förvänta sig att finna föroreningar i marken, dels på grund av 
tidigare verksamheter och att området till stor del består av spår- och vägområden. En 
provtagningsplan bör tas fram för respektive område för att bestämma exakt utbredning 
och omfattning av eventuella föroreningar. Provtagning bör också genomföras innan äldre 
beläggningar rivs för att påvisa eventuell tjärasfalt. Förekomsten av föroreningar innebär 
att det behöver finnas en beredskap för att hantera förorenade massor på plats samt 
transportmöjlighet till särskild deponi. Precis som för vibrationer och buller kommer det 
att bli svårt att se den enskilda aktörens påverkan på massundanträngning och rivning av 
befintliga beläggningar. Även här krävs att kontrollprogram tas fram som inkluderar 
uppföljning. 

De riskanalyser som har tagits fram måste kontinuerligt och systematiskt uppdateras och 
hållas aktuella i alla skeden under projektens genomföranden, till dess att entreprenaden 
har slutförts. För att hantera riskerna behövs även en omfattande samordning av alla 
inblandade aktörer med tydliga kommunikationsvägar, regelbundna möten samt 
informationsöverföringar. Målsättningen är att tredje man inte ska påverkas negativt på så 
sätt att olycka kan ske under byggskedet. 

K. Kommunikationsplan  
Under detaljplaneprocesserna för DP Norr om Nordstan samt DP Västlänken station 
Centralen har samråd genomförts. I samband med detta har det funnits möjlighet att både 
få information om projektet, samt att lämna synpunkter.  

Under flera års tid har också Trafikverket haft dialog och kommunikation med boende 
och verksamheter i området med anledning av projekt Västlänken.   

Kommunikation kring projekten som omfattas av denna GFS görs enligt gängse rutin för 
projekt på Trafikkontoret. En kommunikationsplan för byggnationen kommer att tas fram 
i ett senare skede. 
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L. Förkastade alternativ 
Under arbetets med trafik- och gestaltningsförslaget har olika alternativa 
utformningar/åtgärder studerats. I detta kapitel presenteras de alternativ som av olika 
anledningar förkastats i denna GFS. 

Cirkulationsplats  
En utformning av korsningen Kanaltorgsgatan/Gata A/Nils Ericsonsgatan som en 
cirkulationsplats har valts bort, då utrymmet är begränsat på platsen. Enligt Teknisk 
handbok bör radien i cirkulationsplatsen vara minst 18 meter. Cirkulationsplatsen ska 
också anslutas till de gång- och cykelbanor som föreslås på båda sidor av Kanaltorgsgatan 
och Bergslagsgatan. Då avståndet mellan fastighetsgräns och tråget för lastgatan till 
Nordstan är begränsat så ryms inte ett sådant förslag, se  64.   

 

Figur 64. Cirkulationsplats i korsning Kanaltorgsgatan/Gata A/Nils Ericsongatan. 

Spårväg 
Ett alternativ med en fyra meter bred refug i mitten av Kanaltorgsgatan har valts bort på 
grund av att utrymmet är för litet. Syftet med refugen var att den skulle fungera för 
framtida spårvägstrafik. Det föreslagna högersvängande körfält in på Nils Ericsongatan, 
en trädyta på minst 3,5 meter och en fem meter bred gångbana i anslutning till den västra 
uppgången för Västlänken gör att refugen inte får plats.  

Vändplats 
En vändplats för lastbilar på Torg C har utretts men har valts bort av på grund av 
begränsad yta.  



 

 

Trafikkontoret 
 

  

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Genomförandestudie (GFS),  Station 
Centralen och Norr om Nordstan 

 67 (81) 

   
   

Garageinfart 
Ett tidigt förslag från Jernhusen Kvarter I var att in- och utfartsrampen från garaget skulle 
komma upp mellan de två ventilationsschakten på Torg D, se Figur 65. Anledningen var 
att el-ledningar från Västlänken var låsta i höjd-och planläge. Detta alternativ valdes bort 
då rampen breder ut sig över en stor del av torget och trafik på torget ville undvikas. 
Enligt Trafikverket kunde dessutom el-ledningarna skjutas något österut.  

 

Figur 65. Tidigt förslag in/utfart garage. Källa Krook & Tjäder. 

Skyfallsled 
Följande alternativ till förslag att leda vatten från korsningen Kanaltorgsgatan/Gata 
A/Bergslagsgatan via dike längs Södra Sjöfarten har studerats men valts bort: 

• Götatunneln ramp höjs ytterligare nästan en meter.  Då skulle vatten ledas från 
Kanaltorgsgatan/Bergslagsgatan via körbanorna på Gata A och Södra Sjöfarten 
och vidare västerut till Kanaltorget. Alternativet har valts bort med hänsyn till att 
det bedömdes för dyrt och medförde ett för stort ingrepp i Trafikverkets 
konstruktion. 
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• Vattnet leds till en lågpunkt på Kanaltorgsgatan, och vidare under Hisingsbrons 
hållplatsläge via en ny koport/tunnel. Denna lösning har valts bort då koporten 
kommer korsa samtliga ledningar för Västlänkens Etapp 02 och kommer i 
konflikt med grundläggningen för Hisingsbron. 

Dagvattenhantering 
• För gator, gång- och cykelbanor och torgytor över Västlänkens konstruktion 

är avvattning via ledningsnät med självfall bortvalt då detta inte är möjligt att 
bygga på grund av den låga täckningen. Även regnbäddar är här bortvalt då det 
inte uppnås tillräckligt jorddjup eller möjlighet till att dränera dessa regnbäddar 
då självfallsledning inte kan anläggas.   

• Västra Boulevarden mellan korsning Nils Ericsongatan samt Stadstjänaregatan är 
i behov av mer omfattande rening, här är det inte möjligt med regnbäddar då 
Västlänken ligger grunt samt att ett större ledningspaket ligger i 
möbleringszonen. Utrymme i gatan för anläggande av grönyta för rening finns 
inte, därför renas vatten via filterbrunnar.   

• Förläggning av magasin under centrumlinje är bortvalt då detta utrymme är avsett 
för övriga ledningsägare   

• Makadammagasin är bortvalda då dessa tar för stort utrymme i anspråk än 
exempelvis rörmagasin eller kassettmagasin   

• Stadstjänaregatan utförs med fall västerut för bägge körfält istället för att fall sker 
från centrumlinje till kantsten då detta utförande skulle medför att vatten vid 
skyfall tillåts ledas till Bergslagsparken.   

• Placering av magasin i Stadstjänaregatan enligt Sammanfattande 
dagvattenutredning Centralen, då denna placering krockar med 
fjärrvärmeledningar förlagda i gatan.   

• Regnbäddar i möbleringszon mellan körbana och bussterminal 
i Nilsericsongatan är bortvalt då det inte finns utrymme i gatan att förlägga 
detta.   

• Körbanor och gång- och cykelbana kan inte avvattnas via regnbäddar i Östra 
Boulevarden p.g.a. hållplatser, därför väljs avvattning via självfallsnät och 
kompletterande magasin.   

• För avvattning av förlängning av Kruthusgatan har regnbäddar valts bort då det 
inte finns utrymme att anlägga regnbädd eller plantering i möbleringszon. 
Rännstensbrunnar och avvattning via självfallsledning är också förkastad då det 
inte finns utrymme att anlägga ytterligare ledningar under gatan.   

• Att inte anlägga ett magasin i Bergslagsparken ses som bortvalt alternativ, då 
detta medför att översvämningens utbredning vid ett skyfall skulle medföra att 
vattendjupet på körbanan överskrider två decimeter, vilket inte tillåts enligt 
TTÖP.   

• I utredningen testades det att slå samman magasin under torgyta mellan 
mittuppgången och kvarter I, med magasin förlagt i lokalgata norr om kvarter I. 
Detta medförde dock att magasinet behövde läggas så pass djupt att det inte 
längre var möjligt att ansluta det till KoV’s ledningsnät, därför anses detta vara 
ett förkastat alternativ, och lösningen presenterad på ritning 4306 valdes.   
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• Makadammagasin förlagt under gång- och cykelbana eller möbleringszon 
för Boulevarden mellan korsning Stadstjänaregatan och Nils Ericsongatan, enligt 
”PM Överblick dagvattenhantering i området kring centralstationen” är bortvald 
då detta krockar med övriga ledningsägare.   

M. Övrigt 
M.1 Översiktlig tidplan för kommande skeden 

 

GFS genomförande bör inledas med en kortare förstudie-fas som föregår 
detaljprojekteringen. Förutom föreslagna specifika uppdrag enligt ovan bör denna tid 
även användas för att fortsätta reda ut kvarstående frågor samt vidare samordning inom 
staden och med exploatörer, se även förslag på inriktning och frågeställningar i kapitel N. 

M.2 Bygghandling  
Bygghandlingen föreslås delas in i sex etapper, se kapitel F3. Etapperna omfattar de 
arbeten som ingår i GFS:en samt för Kämpegatan, men kan komma att ändras vid 
beaktande av ny information under exempelvis samordning och vid besked i samband 
med inledande detaljprojektering. 

Denna GFS med dess tillhörande utredningar, information från samordningsforum samt 
Trafikkontorets teknikstöd utgör det viktigaste underlaget för detaljprojektering och 
framtagande av Bygghandling. 

M.3 Produktion  
Entreprenör upphandlas för utförandeentreprenad. Med tanke på att det stora behovet av 
flexibilitet, avseende bland annat trafikhantering och samordning mot övriga aktörer i 
området bör man noga överväga vilken samverkansform som är lämplig.  

M.4 Kontroll och uppföljning 
Kontroll och uppföljning sker enligt krav i Teknisk handbok. 
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N. Förslag till inriktning av fortsatt arbete och beslut 
Projektet är tekniskt och samordningsmässigt komplext. Följande osorterade punkter är 
viktiga att ta med till nästa skede: 

1. Detaljprojektering som tar vid bör inledas efter godkänd GFS. Lista med 
eventuella frågeställningar som kvarstår bör sammanställas i samråd med 
Trafikkontorets projektledare. 

2. Denna GFS har arbetat fram förutsättningar för vidare gestaltningsarbeten. 
Området kommer behöva ges tydligare riktlinjer generellt vad gäller 
gestaltningen, vilket kan framgå tydligare i STUPen eller liknande. Varje plats 
behöver ges en mer ingående platsspecifik gestaltning. Specifik utrustning, 
materialval med mera ska ses över i samband med detaljprojektering. Detta görs i 
samband med gestaltning av tillkommande byggnader och samordnas med 
exploatörerna.  

3. Växtbäddars uppbyggnader, utbredning samt artval behöver också ses över i 
kommande gestaltningsprogram och detaljprojektering för att få en 
sammanhängande eller medveten uppdelad gestaltning. I och med att olika 
förutsättningar ges längs med Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan kommer en 
enhetlig allé inte vara möjlig. De upphöjda planteringarna som föreslås bör 
studeras om de ska vara förflyttningsbara eller om de ska delas upp i flera 
upphöjda planterings sektioner. Utbredning och gestaltning av regnbäddar samt 
skelettjord behöver ses över i samordning med dagvatten. Det blir viktigt att 
säkerställa att samtliga växtbäddar blir tillräckligt stora utifrån den slutligt valda 
trädartens behov.  

4. I och med att det kommer ske omfattande ombyggnationer i direkt anslutning till 
vissa av de befintliga träden kan rotsystem lätt skadas. Det är därför viktigt att 
träden skyddas extra mycket under byggnation och att det ses över hur befintliga 
marknivåer ansluter till projekterad marknivå. 

5. Vissa ledningars dragningar är ännu ej låsta och ledningssamordning pågår inom 
vissa områden. Dessutom kan vissa ledningar komma att rivas i samband med att 
Västlänken färdigställs. Detta resulterar i att detaljer gällande slutlig placering, 
växtbäddsuppbyggnad och val av träd bäst görs när dessa ledningar har fått ett 
slutläge.  

6. Nya ledningar för fjärrvärme, fjärrkyla och el planeras vid det föreslagna 
hållplatsläget framför Regionens hus. Dessa lednings lägen har ännu inte fått ett 
slutgiltigt läge och dragningen av vissa av ledningarna kan också komma att 
ändras när Västlänken färdigställts. Varken hållplatsläge (se punkt 13) eller 
utformning är beslutat, vilket också påverkar slutlig gestaltning och trädplacering. 
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Figur 66. Ej utredda konfliktpunkter mellan föreslagna ledningar och träd i anslutning till 
hållplatsläget vid Regionens hus. 

7. För att möjliggöra träd hela sträckan längs Bergslagsgatan bör ny fjärrvärme och 
fjärrkyla läggas i mitten av gatan. Detta har det dock inte tagits något beslut om 
och bör därför beaktas i kommande detaljprojektering.  

 
Figur 67. Planerad fjärrvärme och fjärrkyla i Bergslagsgatan. 

8. Vid schakter närmare än sex meter från träd behöver en arborist vara med vid 
arbetena. Det är därför viktigt att detta samråds med berörda ledningsägare. Allén 
längs med Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan kommer bli biotopskyddad, vilket 
betyder att tillstånd kommer behöva sökas vid varje schakt som hamnar inom 
denna gräns. 

9. För att få ett större sammanhang föreslås även en utredning med fördjupad 
gestaltning i området med fokus på kulturmiljö. Denna utredning bör föregå 
detaljprojektering av de delar i området som gestaltas. 

10. Då trafiksituationen är komplex och påverkan bedöms stor föreslås också ett 
inledande Mobility Management-uppdrag som en del av vidare projektering. 
Detta bör tas fram tidigt och sedan uppdateras löpande under de olika faserna då 
ny information måste beaktas.  
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11. För att kunna avlasta trafiksituationen i området och undvika stora tillfälliga 
omläggningar bör om möjligt detaljplan som inkluderar Kämpegatan utredas och 
antas och kommunaltekniska anläggningar inom denna byggas ut innan arbeten 
enligt föreslagen utbyggnadsordning, inleds, se kapitel M1. 

12. Möjlighet till uppställning av sopbil till Västra byggrätten behöver utredas vidare. 
Förslagsvis kan angöringen på östra sidan av Gata A flyttas till västra sidan. Då 
behöver även gatan förskjutas en bit österut. 

13. Vid mur förbi Regionens hus krävs en säkerhetszon på minst 0,5 meter till muren. 
Hållplatslägets bredd kan inte minskas. För att undvika en minskning av gång- 
och cykelbanans bredd kan ena hållplatsläget flyttas till andra sidan 
övergångsstället, Figur 68. En justering av centrumlinjen behöver också göras i 
samband med detta.  

 
Figur 68. Hållplatsläge på olika sidor om övergångsställe. 

14. På Nils Ericsongatan väster om Hisingsbron mellan infarten till Nordstans P-hus 
och där busskörfältet från Hisingsbron ansluter till gatan kan ett av de två 
södergående körfälten tas bort, se Figur 69. 

 

Figur 69. Ett körfält kan tas bort. 

15. Refugen i korsningen Nils Ericsongatan kan minskas i bredd för att få en rakare 
linjeföring på gatan. Smågatsten kan ersättas eller kompletteras med en mur i 
granit. Vid mur måste säkerhetszonen beaktas. 
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Figur 70. Refug minskas och smågatsten kan ersättas av granitmur. 

16. I korsningen Nils Ericsongatan uppfylls ej kravet på fri höjd +5,7 meter för 
spårvagn mellan gatan och Hisingsbron, se Figur 71. Enligt Trafikkontoret är det 
ok att göra mindre avsteg.  

 
Figur 71. Fri höjd +5,5 mellan gata och bro. 

Refug kan 
justeras 

Ev. mur 
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17. Smågatstensytor i anslutning till Hisingsbron kan delvis förses med någon form 
av grönska. Hänsyn måste tas till pumpstationerna, till Hisingsbrons teknikrum 
samt ledningar. 

 
Figur 72. Smågatstensytor kan delvis ersättas av grönska. Dörrar till Hisingsbrons teknikrum är 
markerade med svarta trianglar. 

18. Gata E föreslås anläggas som en körbar torgyta. Det är dock viktigt att det finns 
en tydlig separering mellan gående och fordon, det ska vara lätt att orientera sig 
och kännas tryggt även för personer med funktionsvariationer. Hur separeringen 
görs får utredas vidare. Det behöver nödvändigtvis inte vara kantstöd med 
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visningshöjd utan kan vara andra fysiska hinder. Fler korsningsmöjligheter till 
Bergslagsparken bör utredas. Detta påverkar även parkens utformning. 
Angöringsytor till Kvarter I kan utnyttjas som uteservering under 
sommarhalvåret. 

19. Enligt trafikförslaget finns ingen anvisad parkeringsplats för rörelsehindrade, 
utan dessa hänvisas till angöringsplatsen vid Torg C. Ytterligare 
parkeringsplatser för rörelsehindrade kan vid behov utredas vidare i samråd med 
exploatörer. Det finns i nuläget ingen parkeringsficka på Bergslagsgatan, detta 
kan komma att behövas. Om regnbäddar plockas bort till förmån för 
parkeringsfickor uppfylls ej reningskrav för dagvatten på denna sträcka. 

 
Figur 73. Parkering för rörelsehindrade i anslutning till Mittuppgången samt 
parkeringsmöjligheter på Bergslagsgatan kan utredas vidare. 

20. Utfart från Nils Ericson Terminalen ska troligtvis flyttas mot föreslaget läge med 
utfart genom byggrätten. Denna behöver studeras vidare. Förslag på ny utfart 
enligt Figur 74. 

Möjlig 
parkering 
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Figur 74. Förslag till ny placering av utfart. 

21. Cykelbanan på västra sidan Stadstjänaregatan ligger inom Östra byggrättens 
fastighet, se Figur 75. Inom användningsgränsen får byggrätten anlägga pelare 
för en utkragad del av huset. Dessa pelare kan hamna i cykelbanan. Vid 
byggnation av Östra byggrätten kommer cykelbanan behöva flyttas österut samt 
anpassas mot cykelbanan från Hisingsbron i norr. Även korsningen 
Stadstjänaregatan/ Södra Sjöfarten påverkas. 

 
Figur 75. Föreslagen cykelbana inom Östra byggrätten riskerar att hamna i konflikt med eventuell 
pelare. 

Kan utgå 

Risk för 
konflikt med 
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22. På grund av sen information från Hisingsbron kommer skyfallsleden behöva 
utredas vidare. Lösning som presenteras i GFS för skyfall fungerar inte på grund 
av att serviceytan och angöringsplats till teknikrummet stoppar vattnet från att ta 
sig västerut i diket, se Figur 76. 

 

Figur 76. Läge för Hisingsbrons serviceyta och angöring.  

23. Beräkningar av översvämningarnas utbredning bör utredas vidare tillsammans 
med KoV där en hydraulisk beräkning utförs som tar hänsyn till ledningsnätets 
kapacitet och magasinens tömningstid. En mer noggrann beräkning av 
skyfallsmagasinets storlek i Bergslagsparken är nödvändigt i samband med 
detaljprojektering.  Även höjden på muren mellan Regionens hus och Östra 
Boulevarden bör utredas vidare i samband med en skyfallsutredning för att 
säkerställa att denne är tillräckligt hög för att skydda fastigheten mot skyfall.  

24. Vid projektering av detaljplan öster om Kruthusgatan bör möjlighet till höjdrygg 
längs med Kruthusgatan utredas för att skydda Bergslagsparken mot 
översvämning vid en ökad vattennivå i Göta Älv, se bilaga 4.  

25. Hantering av skyfall vid Kanaltorget bör utredas vidare med hänsyn till 
älvkantsskydd. 

26. Behov av skyddsåtgärder vid transformatorstation vid Hisingsbrons 
kollektivtrafikramp vid Södra Sjöfarten bör utredas då färdig golvnivå 
underskrider krav i TTÖP om en färdig golvnivå om minst +3,8 meter för 
samhällsviktiga anläggningar.  

27. Möjlighet att anlägga större dagvattenmagasin till KoV bör utredas vidare i 
kommande detaljplanearbete för området öster om Kruthusgatan.  

28. Möjlig plats för förläggning av dagvattenmagasin för Västlänken Mittuppgången 
behöver utredas vidare av Göteborgs stad.  

29. Placering av de två dagvattenmagasinen, samt anslutande ledningar, på Torg D 
behöver utredas vidare. Det ena magasinet är ett privat dagvattenmagasin och 
beslut om detta kan anläggas på allmän platsmark är ännu ej taget. Med hänsyn 
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till att detta påverkas även trädens placering på torget och detta måste samordnas 
med hantering av dagvatten i detaljprojekteringsskedet.  

 
Figur 77. Träd samt ledningar och dagvattenmagasin på Torg D.  

 
30.  För att kunna försörja den västra byggrätten med VA har GFS projektet sett över 

tre alternativ, se Figur 78. 
• Alternativ ett innebär att VA-dras ifrån korsningen Södra 

Sjöfarten/Stadstjänaregatan västerut mellan Brofundament och 
byggrätten. För att detta förslag ska vara genomförbart så måste plats 
bereds för dessa ledningar genom att minska ytan för den östra byggrätten.  

• Alternativ två innebär att VA dras ifrån korsningen Södra 
Sjöfarten/Stadstjänaregatan västerut och samförläggs med Fjärrvärme och 
Fjärrkyla i Södra Sjöfarten. Utrymmet i Södra Sjöfarten måste ses över. 

• Alternativ tre innebär att ett u-område upprättas i den östra byggrätten, från 
Bergslagsgatan till gatan mellan den västra och östra byggrätten, norr om 
brofundament. Här krävs att man kollar närmre ifall en kulvertlösning 
genom byggnaden är görbar.  

  



 

 

Trafikkontoret 
 

  

Göteborgs Stad Trafikkontoret, Genomförandestudie (GFS),  Station 
Centralen och Norr om Nordstan 

 79 (81) 

   
   

 
Figur 78, Alternativ till VA-förläggning för att nå Västra byggrätten.  

31. Befintliga ledningar under utbyggnaden av Nordstan och som korsar Västlänkens 
tunnelkonstruktion kommer att behöva ersättas, men detta är inte beslutat.   

32. Flytt av tryckt kabelstråk under utbyggnad av Nordstan kvarstår i Västlänkens 
deletapp E02, se Figur 79 

 

Figur 79, Tryckt kabelstråk under planerad utbyggnad av Nordstan. 

33. Befintliga serviser till utbyggnaden av Nordstan kommer att behöva rivas och 
ersättas av nya serviser. Detta arbete har inte planerats inom ramen för GFS:en.  

34. En brandpost utanför utbyggnaden av Nordstan ska rivas inom projekt Västlänken 
deletapp E02. Rivningen behöver samordnas med räddningstjänsten och eventuellt 
behöver brandposten ersättas.   

35. Dimensioner för samtliga nya ledningar som är planerade i GFS projektet är 
antagna.  

36. Antal kablar för opto, tele, styr är oklart. 
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37. Hur opto och telekablar ska ersättas för tomt F i den framtida detaljplanen öster 
och detaljplan Station Centralen är fortfarande oklart. En Nord tillhörande Gothnet 
i terminalbyggnaden vid Gullbergsvass ska i framtiden flyttas när 
terminalbyggnaden rivs. Se Figur 80, Befintligt kabelsstråk passerar framtida 
byggrätt 

 
Figur 80, Befintligt kabelsstråk passerar framtida byggrätt. 

38. Det kvarstår att utreda genomförbarheten av det planerade kabelstråket i det 
nordvästra hörnet av utbyggnaden av Nordstan. Här finns befintliga VA- 
ledningar som är svåra att undvika. Att gå norr om VA- ledningar gör att man 
kommer nära Västlänken och det blir svårt att få till med nödvändig 
marktäckning. Se Figur 81 
 

 
Figur 81, Planerat kabelsstråk nära befintliga VA- ledningar. 
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 INLEDNING 
Denna bilaga beskriver dagvatten och skyfall i det område som berörs av GFS Station Centralen och 
Norr om Nordstan. Beskrivningarna är uppdelade på åtta delområden enligt Figur 1 och kan med 
fördel läsas tillsammans med de ritningar som finns i Bilaga 12, Typsektioner 3001-3005, 
Ledningssamordningsritningar 4000-4007 samt Planritning för dagvatten 4301-4307. Områdena 
sträcker sig över ett större yta än den geografiska avgränsningen i GFS:en. Bland annat tillkommer 
området vid Regionens Hus som ligger lågt i förhållande till omgivande ytor och därför kommer 
påverkas av framför allt dagvatten i samband med skyfall. Det utökade geografiska området benämns 
i detta PM som arbetsområde.  

  
Figur 1. Översikt GFS:ens åtta delområden (färglagda ytor). 

 

 DAGVATTEN 

 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Dagvatten ska omhändertas enligt Göteborg Stads krav om att fördröja 10 millimeter nederbörd per 
hårdgjord yta. Behovet av reningsanläggning är kartlagd utifrån de reningskrav som Göteborgs Stad 
tagit fram för dagvatten, se Figur 2. Parker och gång- och cykelvägar undantas alltid från 
reningskraven.  
 
Baserat på recipientens känslighet samt hur belastad den avvattnade ytan är ställs olika krav på nivå 
för rening. Exempelvis krävs enklare rening för en medelbelastad yta som avleder vatten till en mindre 
känslig recipient, jämfört med om recipienten är mycket känslig. Recipienten för området är Göta älv 
Söder om intaget och klassas som mindre känslig.  
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Figur 2. Behov av reningskrav dagvatten. Källa: Reningskrav för dagvatten, 2017-03-02. Göteborgs stad. Den 

aktuella recipientens status är inringad på bilden.  

Hur hårt belastad ytan är i avseende med trafikmängder och antal trafikanter påverkar hur omfattande 
rening som krävs för de olika delområden, där Göteborg Stad definierar ytorna enligt tre 
belastningsklasser:  

• Hårt belastad yta 
• Medelbelastad yta 
• Mindre belastad yta  

 
På Figur 3 redovisas belastningen samt trafikmängder för de olika delområdena, redovisade 
trafikflöden är enligt uppgifter från Göteborg Stad.  
 

 
Figur 3. Figuren redovisar med färgindikering vilken typ av belastning de olika ytorna utsätts för. Brun= Hårt 

belastad yta, Orange= Medelbelastad yta, Grön= Mindre belastad yta.  

 
Tillsammans med uppgift om belastningsklass och recipientens känslighet kan man utläsa behovet 
av rening i Figur 2.   
 
För att rena och fördröja dagvattnet har ett antal magasin placerats ut i området, se Fel! Hittar inte 
referenskälla.. Magasinen omhändertar dagvattnet innan anslutning till KoV1’s ledningsnät. En mer 
detaljerad genomgång av dagvattenhantering för respektive delområde redovisas under rubrik 2.2.  

 
 

 
1 KoV Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad 
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Figur 4. Placering dagvattenmagasin: orange = rörmagasin, röd = kassettmagasin, rosa cirkel = filterbrunn, blå= 

växtbädd 

 
Dagvattensystem dimensioneras enligt Svenskt vatten Publikation P110 för centrum- och 
affärsområden där återkomsttiden för fylld ledning uppgår till 10 år och för trycklinje i marknivå 30 
år. Regnets varaktighet sätts till 10 minuter. 

 HANTERING AV DAGVATTEN 
De föreslagna lösningarna i detta avsnitt behöver bearbetas vidare i detaljprojektering av området. 
Bland annat kan de eventuella förändringarna av gestaltningsförslaget påverka beräkningarna för 
dagvattenflöden.   
 
Systemuppbyggnaden består av att dagvatten från hårt belastade och medelbelastade ytor behöver 
renas vilket utförs med nedsänkta regnbäddar i möbleringszon. I vissa områden fungerar inte 
nedsänkta regnbäddar på grund utav Västlänkens konstruktion eller platsbrist i gatuutrymmet. I dessa 
fall ersätts regnbäddarna av rörmagasin med efterföljande filterbrunnar för att uppnå önskvärd 
reningseffekt.  På detta sätt uppnås reningskraven och fördröjningskraven enligt Göteborgs Stad.    

 

Mindre belastade ytor kräver främst fördröjning vilket genomförs med hjälp utav kassett- och 
rörmagasin. På områden där infiltration är möjligt rekommenderas kassettmagasin för en utökad 
reningseffekt medan rörmagasin använts på strategiska platser där infiltrations ska undvikas. En 
bedömning av markens lämplighet för infiltration bör göras i samråd med geo för att utreda om 
kassettmagasin är lämpliga inför en detaljprojektering.  
 
Ledningar förlagda i närhet till träd bör utföras med rotskydd för att undvika rotinträngning i 
ledningsnätet.  
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 Delområde 1 
Längs Kanaltorgsgatan föreslås dagvattnet fördröjas och renas i regnbäddar i största möjliga 
utsträckning, se ritning 4301. Gatan utformas med fall mot kantstenen där släpp i kantstenen leder 
dagvattnet in till regnbädden, se  
Figur 5 för typsektion. Vid regnbäddens inlopp placeras en perkolationsbrunn, kallad inloppsbrunn på 
ritning, med gallerbetäckning och sandfång. Brunnen har till funktion att ta emot vattnet från gatan 
för att därefter kunna brädda över till växtbädden, på så sätt samlas sand och grus upp i brunnen för 
enklare underhåll av växtbädden. Perforeringen i brunnen säkerställer att brunnen får en kontinuerlig 
tömning och stående vatten i brunnen undviks. Behovet av denna brunn kan utredas vidare i 
detaljprojektering. Regnbädden utrustas även med en dräneringsledning för att kunna avleda 
överskottsvatten, samt en luftningsbrunn placerad i gång- och cykelbana för att säkerställa att träden 
får den syresättning de behöver. Luftningsbrunnarna kan även användas som inlopp för dagvatten 
genererat på gång- och cykelbanor, där vattnet leds via brunnen till skelettjorden under den 
hårdgjorda ytan.  
 
Vid de upphöjda träden längs med Kanaltorgsgatan, se  
Figur 5 och ritning 4301, kan inte vattnet från körbanan omhändertas, och här avvattnas ytan via en 
linjeavvattningsränna placerad vid låglinje mot refug. Vattnet leds till rörmagasin med väl 
dimensionerat sandfång vid inloppet för rening och fördröjning.  
 
Hållplatser vid Södra Sjöfarten föreslås avvattnas via linjeavvattningsrännor placerade vid låglinje. 
Torg A utförs med fall mot rännstensbrunnar. Dessa leder vatten till rörmagasin med väl 
dimensionerar sandfång vid inlopp under Kanaltorgsgatan, se ritning 4301.  
 

 
Figur 5. Typsektion Kanaltorgsgatan. 

I korsningen Kanaltorgsgatan/Nils Ericsongatan/Bergslagsgatan ligger Västlänkens tak på +2,1 
meter vilket inte möjliggör anläggning av regnbäddar eller avvattning via rännstensbrunnar. Här 
avvattnas i stället körbanan och gång- och cykelbanan via linjeavvattningsrännor som ansluter till 
närliggande regnbäddar, se ritning 4302 samt Figur 6 för typsektion. Valet av linjeavvattningsränna 
bör ses över i en detaljprojektering då grundläggning av linjeavvattningsränna kan hamna på ett djup 
som innebär att fundamentet står på Västlänkens takkonstruktion. Om detta inte är tillåtet kan 
möjligheterna till en lågbyggande ränna utredas. Val av ränna bör även samordnas med gata, trafik 
och gestaltning.  
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Figur 6. Typsektion Kanaltorgsgatan. Korsning mot Nils Ericsonsgatan avvattnas via linjeavvattningsrännor 

Bergslagsgatan mellan Östra byggrätten och Mittuppgången avvattnas till viss del via 
linjeavvattningsrännor för hantering av körbana samt gång- och cykelbana. Detta på grund av att 
Västlänken ligger grunt förlagt i området samt att ett större ledningspaket korsar körbanan, se Figur 
7. Denna del av gatan har trafikmängden 12 600 ÅDT enligt uppgift från Trafikkontoret och dagvatten 
från denna gata behöver därför mer omfattande rening. Dagvattnet från linjeavvattningsrännorna 
leds till rörmagasin för fördröjning med efterföljande filterbrunnar för rening av dagvattnet innan 
anslutning till KoV’s nät, se ritning 4302.  
 

 
Figur 7. Typsektion Bergslagsgatan. 

 Delområde 2  
Där det är möjligt avleds dagvattnet till regnbäddar från körbanor och gång - cykelbanor, alternativt 
sker avvattningen via rännstensbrunnar, se Figur 8 samt ritning 4305.  I korsningen med Nils 
Ericsonsgatan/Kanaltorgsgatan avvattnas körbana, torg och gång- och cykelbana via 
linjeavvattningsränna. Dagvattnet fördröjs och renas därefter via rörmagasin efterföljt av ett väl 
dimensionerat sandfång. I denna korsning är det inte möjligt att anlägga vare sig regnbädd eller 
rännstensbrunnar på grund av att Västlänkens tunnelkonstruktion ligger för nära markytan för att det 
ska tillåtas.  
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Figur 8. Typsektion Nils Ericsonsgatan. 

 
Avvattning av det norrgående, östra körfältet sker via rännstensbrunnar som förläggs i samråd med 
övriga ledningsägare, då ett större ledningspaket är projekterat under delar av körbana och gång- och 
cykelbana, se Figur 9 .  
 
Körbanan närmast Bergslagsgatan avvattnas via linjeavvattningsränna lika det västra körfältet, även 
här på grund av att Västlänken ligger grunt förlagt och inte möjliggör avvattning via rännstensbrunnar. 
Dagvattnet avleds till ett magasin för fördröjning, se utformning på ritning 4305.  
 

 
Figur 9. Typsektion Nils Ericsongatan. 

 Delområde 3  

Gata A mellan Östra- och Västra Byggrätten leder dagvattnet till ett rörmagasin, med väl 
dimensionerat sandfång, innan det ansluts till KoV’s ledning. Körbana och gång- och cykelbana 
avvattnas via rännstensbrunnar där det är möjligt. I korsningen Gata A/Kanaltorgsgatan föreslås i 
stället linjeavvattningsrännor då Västlänkens tunnelkonstruktion ligger grunt i anslutning till denna 
punkt.  
 
Södra Sjöfarten har befintliga rännstensbrunnar som anpassas till nivån för den nya körbanan. En ny 
kupolbrunn placeras i lågpunkt i dike och ansluts till befintlig dagvattenledning. 
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 Delområde 4  
Gång- och cykelbanan mot Regionens hus avvattnas via rännstensbrunnar som leds till rörmagasin 
med väl dimensionerat sandfång. Magasinet placeras i den östra änden av gång- och cykelbanan, se 
ritning 4303.  
 
Hållplatserna avvattnas via linjeavvattningsrännor, och körbanan avvattnas via rännstensbrunnar 
med sandfång, se Figur 10. Vattnet leds till rörmagasin förlagt längre österut, se Figur 11.  
 

 
Figur 10. Typsektion Bergslagsgatan. Hållplatser avvattnas via linjeavvattningsrännor.  

 

 
Figur 11. Typsektion Bergslagsgatan. Rörmagasin förlagt under hårdgjorda ytor. 

Dagvatten från det södra körfältet, det högra körfältet i Figur 11, kan avledas till regnbädd i 
möbleringszon lika Kanaltorgsgatan, se ritning 4303 för utförande med regnbädd.  
 
Öster om korsningen Bergslagsgatan/Gata B/Gata C placeras regnbäddar i möbleringszonerna till 
vilka dagvattnet från körbanan och gång- och cykelvägen leds, se ritning 4304.  
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Anslutande ledningar till KoV’s nät i korsning Bergslagsgatan/Gata B/Gata C förses, i enlighet med 
utredning av översvämningsrisker i DP Västlänken Station Centralen 2 , med backventiler för att 
förhindra upptryckning av vatten i ledningsnätet vid de tillfällen då KoV’s ledningsnät är fullt.    

 Delområde 5 
För att minska den redan översvämningsrisker i Bergslagsparken vid ett skyfall skevas 
Stadstjänaregatans bägge körfält västerut, se Figur 12. Detta så att ett skyfall styrs västerut längs 
med Bergslagsgatan och inte leds till Bergslagsparken.  
 
Gatan och gång- och cykelbana avvattnas via rännstensbrunnar placerade mot mittrefug och 
kantlinje. Dagvattnet från rännstensbrunnar leds till ett rörmagasin placerat under gång- och 
cykelvägen väster om körbanan. Rörmagasinet fördröjer dagvattnet och stryper utflödet via en brunn 
med skiljevägg. Därefter renas vattnet via en filterbrunn. Exakt placering av magasinet bestäms med 
hänsyn till det dagvattenmagasin tillhörande Trafikverket, som ligger i området, se ritning 4303. 
 

 
Figur 12. Typsektion Stadstjänaregatan.   

 Delområde 7 
Enligt tidigare utredningar bedöms Bergslagsparken kunna omhänderta det dagvatten som genereras 
inom parken på grund av de stora grönområden som parken utgörs av. Med hänsyn till att parken är 
ett lågpunktsområde behöver dock ytan kompletteras med dräneringsledningar för att kunna avleda 
det överskottsvatten som kan uppstå. För att kunna avleda överskottsvatten som ansamlas i ytan vid 
större regn bör även parken utrustas med kupolbrunnar i lågpunkterna för att tömma området från 
stående vatten. Innan anslutning till KoV’s ledningsnät placeras backventil för att förhindra att vatten 
dämmer uppströms om KoV’s ledningar går fulla, se ritning 4306.   

 Delområde 8  
Torget vid mittuppgången, kallat Torg C avvattnas via linjeavvattningsrännor då Västlänkens 
tunnelkonstruktion ligger grunt i detta område, placering av dessa linjeavvattningsrännor behöver 
utredas vidare tillsammans med gestaltningen av torget. Även Gata G föreslås avvattnas via 
linjeavvattningsrännor då det under gatan finns en omfattande mängd ledningar och kanalisationer, 
se Figur 13 och ritning 4306. Anslutningen av linjeavvattningsrännorna till ledningsnät behöver 

 
2 Utredning av översvämningsrisker för detaljplan västlänken station centralen”, Sweco 2018-09-24. 
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samordnas med övriga ledningsägare. Dagvattnet från Torg C och delar av Gata G ansluts till ett 
magasin förlagt under Torg C, se Figur 14.  
 
Övriga gator och gång- och cykelbanor runt Kvarter I avvattnas via rännstensbrunnar. Dagvattnet leds 
till dagvattenmagasin placerat under Gata E, Gata C och under Torg D.  
 
Från Gata E finns en ramp till Kvarter I, avvattning av rampen föreslås utföras med 
linjeavvattningsränna i rampen. Anslutning av ramp till ledningsnät förses med backventil.  
 
Under utredningen har det framkommit att kvarter I har svårt att lösa dagvattenmagasin inom den 
egna fastighetsgränsen och plats att förlägga detta i allmän platsmark har utretts, förslag på 
placering av magasin redovisas på ritning 4307 under Torg D. Tillstånd att förlägga privata 
dagvattenmagasin i allmän platsmark är under utredning och besked om detta har inte givits. Denna 
fråga behöver bevakas i fortsatt projektering.  
  
Samma frågeställning har lyfts gällande Västlänken Mittuppgången, denna byggrätt har svårt att lösa 
dagvattenmagasin och frågan har lyfts om magasin kan förläggas i allmän platsmark, även denna 
fråga behöver bevakas i fortsatt projektering samt förslag på placering behöver tas fram.  
 

 
Figur 13. Typsektion Gata G. Gatan avvattnas via linjeavvattning.Fel! Hittar inte referenskälla.

 
Figur 14. Typsektion Gata F. Torgyta avvattnas via linjeavvattning. Magasin placeras under torgyta/körbana. 

 SKYFALLSHANTERING 

 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Beräkningar för skyfall i detta PM har utförts med hjälp av en lågpunktskartering, och därefter har 
volymen vatten som leds till respektive lågpunkt beräknats. Ingen hänsyn har tagits till kapacitet i 
ledningsnät eller tömning av magasin och lågpunkter till KoV’s ledningsnät, därför bör en utredning 
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av översvämningar med hänsyn taget till magasin och hydraulik i ledningsnät utföras i samråd med 
KoV inför detaljprojektering av området. Flöden och volymer som redovisas i denna utredning är 
endast en fingervisning om översvämningarnas storlek.  
 
I dokumentet Tematiskt tillägg för översvämningsrisker 2019-04-25 (förkortat TTÖP) anges de 
planeringsnivåer som ska tillämpas vid nybyggnation för att minska risken för översvämning. 
Följande planeringsnivåer anges i TTÖP: 

• Maximalt vattendjup på högprioriterade vägnät, stråk och utrymningsvägar: 0,2 meter vid 
högvatten eller skyfall. 

• Miniminivå på färdigt golv i den centrala staden: +2,8 meter för byggnader och 
byggnadsfunktion och +3,8 meter för samhällsviktiga anläggningar. 

• Höjdskillnad mellan översvämningsnivå och byggnader skall vara minst två decimeter, och 
för samhällsviktig anläggning minst 0,5 meter. 

• Göta Älv kan uppgå till nivå +2,6 meter. 
 
Gatornas höjdsättning är begränsad av Västlänkens tunnelkonstruktion, bland annat Bergslagsgatan 
mellan Nils Ericsongatan och Stadstjänaregatan och kan därför inte sänkas. Höjden på färdig gata 
varierar mellan cirka + 2,6 meter och cirka +2,8 meter. De planerade byggnationerna i området är 
satta till + 2,8 meter. Detta innebär att höjdskillnaden mellan gata och byggnader inte uppfyller de 
planeringsnivåer som angivits ovan.  
 
En transformatorstation som klassas som samhällsviktig anläggning placerad vid Hisingsbrons 
fundament vid Södra Sjöfarten uppfyller inte heller skyddsnivån om färdigt golv på en nivå om minst 
+3,8 meter, projekterad höjd på färdigt golv anges som +2,83 meter. Konsekvenserna av detta bör 
utredas vidare i detaljprojekteringen och anläggningarna bör eventuellt kompletteras med tekniska 
skydd för att säkerställa att de ej tar skada vid skyfall. En riskbedömning bör också utföras för att 
utreda om det är nödvändigt att komplettera med tekniskt skydd.  
 
Under arbetet med GFS:en har KoV meddelat att de behöver utrymme för ett större magasin för 
fördröjning av dagvatten. Områden som är utpekade av KoV som möjliga för att anlägga detta 
magasin är redovisade på Figur 15. Det ena området ligger inom platsen för planerad byggrätt inom 
arbetsområdet och bedöms inte lämplig. Det andra utpekade området ligger öster om Kruthusgatan 
och är därmed utanför arbetsområdet för denna GFS. Platsens lämplighet för att placera ett 
dagvattenmagasin bör utredas vidare i kommande detaljplanearbete.  

 

 
Figur 15. Områden utpekade av KoV som möjlig för att anlägga större dagvattenmagasin, markerade med röda 

cirklar 
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 HANTERING AV SKYFALL 
När ett skyfall inträffar överskrids kapaciteten som dagvattennätet är dimensionerat för och vattnet 
kommer att orsaka översvämningar. I trafik- och gestaltningsförslaget verkar gator som skyfallsleder 
som transporterar vatten till torg och grönytor där vattnet ska kunna ansamlas utan att byggnader 
eller infrastruktur skadas. I  Figur 16 redovisas hur vattnet föreslås ledas via gator och torg vid ett 
större regn.  
 

 
Figur 16. Illustration av skyfallsleder (blå pilar) för vatten vid skyfall. 

 Instängda lågpunktsområden 
Skyfallslederna inom arbetsområdet leder vattnet till fyra lågpunkter där vattnet kommer ansamlas 
och en översvämning kan ske, se Figur 17.  
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Figur 17. Instängda lågpunktsområden, markerade med orange cirkel numrerade 1-4, inom arbetsområdet. 

Lågpunktsområde 1 
Lågpunktsområdet är beläget vid Bergslagsparken. Följande detaljplaners avrinningsområden går till 
parken: 

• DP Västlänken station Centralen: area cirka 52 000 m² 
• DP Norr om centralen: area cirka 6 000 m². 

 
Detta är ett befintligt lågpunktsområde som även efter de föreslagna åtgärderna i GFS:en förblir en 
instängd lågpunkt. I samband med detaljprojekteringsskede bör ytorna utformas i samråd med förslag 
till åtgärder i närliggande detaljplaner.  
 
Följande förutsättningar har antagits vid beräkningarna av volym vatten som leds till Bergslagsparken 
vid skyfall: 

• Arbetsområdet belastas inte av vatten från området öster om Kämpegatan. I dagsläget finns 
inte någon detaljplan eller projektering framme och nivån på marken har därför antagits till 
+2,6 meter. Vid framtida planering av området måste hänsyn tas till detta.   

• Ingen fördröjning sker av tillkommande vatten från DP Norr om centralen, denna detaljplan 
är under utredning och om DP Norr om Centralen fördröjer skyfall kan mängden vatten till 
Bergslagsparken reduceras med cirka 200 m³.   

• Gestaltningsförslag av Bergslagsparken från Pontarius 2019-06-20 har använts som 
utgångspunkt för höjdsättning av parken.  
 

Den totala mängd vatten som beräknats belasta Bergslagsparken uppgår till cirka 1900 m³ vid ett 
skyfall. Vattenvolymerna som ansamlas på körbanor och i Bergslagsparken är större än vad 
lågpunkten klarar att rymma vilket innebär att byggnader och infrastruktur i området riskerar att 
skadas.  
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Figur 18. Fördelning vatten vid skyfall 

Vattnet kommer vid ett skyfall att fördela sig över körbanan och Bergslagsparken och uppgår till 
sådana mängder att området kommer översvämmas, se Figur 18 för princip. Med tanke på att 
regionens hus ligger lägre beläget än körbanan och parken så kommer denna fastighet att 
översvämmas och vatten rinner in i källaren via rampen.  
 
För att undvika översvämning och skador på fastigheter så har ett förslag på hantering av skyfallet 
tagits fram. Nedan beskrivet förslag ska ses som en systemlösning, där exakta volymer och höjder 
behöver studeras vidare.  

 
När Bergslagsparken fyllts med vatten kommer det ske en bräddning och körbanan översvämmas. I 
detta skede kommer vattnet att brädda mot Regionens hus och riskera skador på fastigheten. För att 
undvika detta föreslås en mur mellan körbana och gång- och cykelbana för att säkerställa att vattnet 
stannar kvar på körbanan och inte avleds åt den lägre belägna marken framför regionens hus. Exakt 
höjd på muren utreds vidare i detaljprojekteringen så att muren utgör ett fullgott skydd för 
fastigheten. På körbanan får det enligt tidigare nämnda krav i TTÖP maximalt stå två decimeter vatten 
på körbanan i lägsta punkt, vilket innebär att det tillåts ansamlas cirka 45 m³ vatten på körbanan. 
Resterande mängd vatten föreslås magasineras i ett skyfallsmagasin placerat under 
Bergslagsparken.  
 
Hur stort detta skyfallsmagasin behöver vara beror på hur mycket vatten man kan magasinera i 
Bergslagsparken. Höjdsättning i det tidigare framtagna gestaltningsförslaget av Bergslagsparken3 
har granskats och där framgår att cirka 500 m³ vatten kan ansamlas ytligt i skålningen som parken 
utgörs av, främst i den östra delen av parken. Om höjdsättningen av parken justeras så att markytan 
i parken sänks, och en skålning även i den västra delen av parken möjliggörs kan en större volym 
vatten stå i parken. I GFS:en har en sänkning av parken förslagits som innebär att det kan ansamlas 
cirka 870 m³ ytligt innan vattnet bräddar till körbanan. Detta skulle medföra en volymfördelning av 
skyfallet enligt Figur 19.  
 

 
Figur 19. Exempel på volymfördelning av skyfall 

I arbetet med GFS:en har inte en ny höjdsättning på Bergslagsparken tagits fram, det behöver 
studeras vidare hur parken kan utformas för att bibehålla den befintliga gestaltningsidén med dess 
formspråk, sociala mötesplatser och viktiga aspekter med trygghet och tillgänglighet tillsammans 
med kapacitet för skyfall.  

 
3 Bergslagsparken insidan ut- Plats för natur, Pontarius 2019-06-20  
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Hur denna volymfördelning ska hanteras kan ske på olika sätt med denna systemlösning, och 
volymfördelning redovisad i detta PM avsett att ses som exempel på fördelning. Mängden vatten 
som tillåts stå på körbanan, hur mycket vatten som ryms i parken innan bräddning påverkar alltså hur 
stort skyfallsmagasin som behövs, se Figur 20, och förhållandet mellan dessa volymer kan justeras. 
Staden bör ta beslut om hur denna fördelning ska se då anläggande av skyfallsmagasin är kostsamt 
och finansiering behöver förankras.  
 

 
Figur 20. Princip för hantering av skyfall.  

 
För att få en fingervisning om ett eventuellt skyfallsmagasins storlek, utformning och kostnad har ett 
magasin med kapaciteten 980 m³ räknats på. Magasinet har ett inlopp vid +1 meter vilket motsvarar 
marknivån där befintliga träd står. Detta innebär att Bergslagsparken initialt fylls upp till +1m med 
vatten, och därefter bräddar vatten in i skyfallsmagasinet via inlopp. När magasinet är fyllt fortsätter 
vattennivån i parken att stiga tills den når bräddpunkt till körbanan. Översvämningen kommer då att 
vara utbredd över Bergslagsparken samt att vattennivån står 2dm över lägsta punkt på körbanan, se 
Figur 21.  
 

 
Figur 21. Principlösning skyfallsmagasin Bergslagsparken, inlopp sker vid nivå +1 meter. Tömning av magasin 

kan ske via pumpstation eller via dränkbara pumpar vid behov.  

 
Tömning av magasinet kan antingen ske genom att magasinet kompletteras med en pumpstation som 
ansluts till närliggande dagvattenledning, alternativt kan tömning ske manuellt med dränkbara 
pumpar vid behov.  
 
KoV har inte kapacitet att ta emot ett tömningsflöde från Bergslagsparken under tiden ett skyfall 
pågår, men efter att regnet har upphört bedömer de att nätet har kapacitet att ta emot ett flöde på 
100 liter/sekund. Tömningstiden på magasinet med föreslagen volym i detta PM blir cirka 3 timmar 
från och med att KoV kan ta emot tömningsflödet, om tömningen sker med 100 liter/sekund.  
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När magasinet väl är tömt kommer en del vatten ligga kvar ytligt i parken, och denna mängd vatten 
föreslås tömmas via kupolbrunnar. Hur lång tid det tar att tömma denna yta behöver beräknas i 
detaljprojekteringen när utformningen av systemet ses över.  
 
Utformning skyfallsmagasin: 
När den erforderliga magasinsvolymen är utredd kan mer noggranna studier i ett skyfallsmagasin 
utföras. Här nedan redovisas ett exempel på hur skyfallsmagasinet kan tänkas utföras.  
Skyfallsmagasin i Bergslagsparken kan utformas som en rektangulär betonglåda för att inte inkräkta 
på befintliga träd i området, se Figur 22. Tanken kan utformas med en innerarea på 15x34 m² med 
två pelarrader. 
 

 
Figur 22. Placering skyfallsmagasin i park redovisas med skraffering, se planritning 4306. 

I denna rapport är det antaget att tanken är placerad i höjd med grundvattennivån = 1,25 meter under 
lägsta marknivå. Inom vissa områden kommer vattentanken ligga 1,25 meter under jord och på andra 
ställen 2,75 meter under jord. 
 
Magasinet behöver dimensioneras där hänsyn tas till: 

• egenvikt av magasin 
• jordtryck 
• vikt från folksamling på parken ovan magasinet 
• last från stående vatten ovan grönområde ovan magasin 
• vattentryck under konstruktionen 

 
Vattentankens väggar kommer att utsättas för aktivt jordtryck samt vattentryck. När vattentanken är 
tom verkar aktivt jordtryck och när den är fylld med vatten utsätts väggarna av vattentryck inifrån och 
jordtryck utifrån. Jordtrycket utifrån anses större och därmed dimensionerande. 
 
Det antas att grundvattennivån kommer att kunna sjunka över en 100-årsperiod. Det innebär att 
vattentrycket inte kommer att kunna motverka den tryckande lasten. 

 
För att inte erhålla för stor deformation samt orimligt mycket armering behövs två pelarrader i tanken, 
se Figur 23.  
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Figur 23. Illustration av pelarrader i skyfallsmagasinet. 

Med hänsyn till risk för bottenupptryckningar och sättningar bör vattentanken pålas med hänsyn till 
risk för bottenupptryckning och sättningar, se Bilaga 9, Utlåtande geoteknik. 
 
Om pålens skjuvkapacitet antas till 700 kN, kommer det behövas cirka 110 pålar för den föreslagna 
utformningen av skyfallsmagasinet. Vid en ändring av magasinets storlek ändras även antal pålar. 
Beroende på omgivningens känslighet för vibrationer kan olika typer av pålar vara aktuella att 
använda.  
 
För att få en uppfattning om skyfallsmagasinets storlek illustreras detta i Figur 24 och Figur 25.  
För att exakt kunna dimensionera skyfallsmagasinet krävs noggrannare geotekniska utredningar för 
att kartlägga grundvattennivåer i förhållande till magasinets placering.  
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Figur 24. Skyfallsmagasin i plan med utvändiga mått. Måtten är angivna i millimeter. 

 

 
Figur 25. Sektion genom skyfallsmagasin. Måtten är angivna i millimeter. Längden på pålarna är inte 

skalenliga. 

Lågpunktsområde 2  
Vid rampen till Götatunneln finns en lågpunkt där vatten som samlas mot rampen kommer att avledas 
in i Götatunneln. Detta område är utpekat i strukturplanen framtaget av Göteborg Stad och KoV där 
det påpekats att infarten till Götatunneln är en punkt där ytterligare åtgärder behövs för att säkra 
tunneln mot översvämning vid skyfall.  
 
För att förhindra att vatten tar sig in i tunneln föreslås att Gata A och Södra Sjöfarten, i anslutning 
till infarten till tunneln, utformas med höjdryggar som styr vattnet från Bergslagsgatan via Gata A 
västerut längs Södra Sjöfarten. På så sätt är avrinningsområdet till Götatunnelns ramp reducerat, 
rampen till tunneln är även flyttad för att skyfall inte ska ledas ner till tunneln. Höjdryggen ligger på 
+2,8 meter som även verkar som skydd mot högvattenstånd i älven till år 2070, se höjdsättning på 
ritning 1002.  

  

BREDDAVLOPP MED SIL 

PELARE 

PÅLAR 

PELARE 
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Lågpunktsområde 3 

Vattnet som avleds ut från området via Gata A och Södra Sjöfarten ansamlas i en lågpunkt vid 
Kanaltorget. Detta område är under utredning och i samband med projektering av torget bör hänsyn 
tas till att en vattenvolym om cirka 800 m³ ansamlas vid ett skyfall. Denna yta behöver utredas 
ytterligare och utformas så att översvämningen kan hanteras utan att det orsakar skador på 
byggnader eller infrastruktur. Ett alternativt kan vara att ytan höjdsätts så att vattnet kan ledas ut till 
Göta Älv via hamnen.  

Lågpunktsområde 4 

På Kanaltorgsgatan bildas även här ett instängt lågpunktsområde där det kommer ansamlas vatten 
vid kraftigare regn. Denna yta är dock ganska liten och cirka 250 m³ vatten kommer brädda vidare till 
lågpunkten vid Östra Hamngatan.   
 
Översvämningarnas utbredning och djup i lågpunkter vid ett 50- och ett 100-årsregn redovisas i Figur 
26 och Figur 27. Vid beräkning av djup i lågpunkter har den mängd vatten som beräknas leda till 
respektive lågpunkt fyllts upp, med en reducering för den volym som bedöms kunna rymmas i 
dagvatten- och skyfallsmagasin i området. Det har dock inte tagits hänsyn till kapacitet i ledningsnät 
eller avtappning till KoV’s ledningsnät.   

 
Figur 26. Djup i lågpunkter vid 50-årsregn. 
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Figur 27. Djup i lågpunkter vid 100-årsregn. 

Högvatten i Göta Älv  
Vid år 2070 beräknas vattennivån i Göta Älv uppgå till +2,3 meter och en analys av trafikförslaget 
med en ökad vattennivå i älven har utförts. Resultatet av detta redovisas i Figur 28.   
 
Området kring Kanaltorget blir vid detta scenario delvis beläget under vatten om inget älvkantsskydd 
etableras. Projektering av Kanaltorget har inte berörts i detta projekt, och analysen utgår från 
befintliga markhöjder för Kanaltorget. Utbredning av översvämningen stannar dock vid torget då 
nivån på Södra Sjöfarten är högre än +2,3 meter. Vattnet tar sig därmed inte vidare in i 
arbetsområdet. Utbredning av vattnet vid en översvämning orsakad av ökad vattennivå i Göta Älv 
redovisas i Figur 29.  
 
Om Kanaltorget ska utföras med älvkantsskydd bör det beaktas att vatten leds hit vid ett skyfall och 
bör då antingen magasineras i denna yta eller avledas vidare till Göta älv. Hänsyn till detta bör tas i 
samband med detaljprojektering av området.  
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Figur 28. Utbredning översvämning vid högvattennivå +2,3 meter i Göta Älv.  

 
Figur 29. Urklipp över Kanaltorget vid högvattennivå +2,3 meter i Göta Älv.  

Om vattennivån i Göta Älv skulle uppgå till +2,6 meter kommer delar av arbetsområdet stå under 
vatten, se Figur 30.  Detta gäller främst vid Kanaltorget och västra änden av Södra Sjöfarten, se Figur 
31. Vattnet kommer då stiga upp över Södra Sjöfarten väster om Hisingsbrons ramp och brädda in på 
Östra Hamngatan samt på delar av Kanaltorgsgatan. Analys har utgått från höjder från LAS-data (år 
2015). Det pågår ett arbete med trafikförslag och gestaltning för Kvarnberget, väster om 
arbetsområdet, och analysen bör därför kompletteras med de föreslagna åtgärderna i detta projekt.  
 
Utbredningen av översvämningen beräknas också stiga upp på Södra Sjöfarten mot Götatunnelns 
ramp, men då gatan vid rampen till Götatunneln är utförd med en höjdrygg på +2,8 meter säkerställs 
att inte Götatunneln fylls med vatten från denna infart.  
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Figur 30. Utbredning översvämning vid högvattennivå +2,6 meter i Göta Älv. 

 
Figur 31. Urklipp över Kanaltorget och Södra Sjöfarten vid högvattennivå +2,6 meter i Göta Älv.  
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Höjdsättningen av detaljplanen öster om Kämpegatan är i dagsläget inte påbörjat, och därför har det 
i detta projekt antagits en markhöjd om +2,6 meter för detta område. Vid en ökning av vattennivån i 
älven till +2,6 meter får man därför resultatet att vatten letar sig in till Bergslagsparken och 
Regionens hus via detaljplanen öster om Kruthusgatan, se Figur 30.  
 
Om området öster om Kämpegatan i stället utförs med en höjdrygg högre än +2,6 meter kommer 
höjdryggen att fungera som en barriär och skydda Bergslagsparken och Regionens hus mot en 
stigning av Göta Älv, se Figur 32 och Figur 33. Denna höjdrygg bör beaktas i arbete med detaljplan 
öster om Kämpegatan.    
 

 
Figur 32. Utbredning översvämning vid högvattennivå +2,6 meter i Göta Älv med höjdrygg öster om Kämpegatan 

redovisad med lila linje. 
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Figur 33. Urklipp över Bergslagsparken vid högvattennivå +2,6 meter i Göta Älv, med höjdrygg öster om 

Kämpegatan redovisat med lila linje. 
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