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Tillstyrkande av detaljplan för bostäder, verksamheter och 
uppgångar för Västlänken norr om Nordstan, inom stads-
delarna Nordstaden och Gullbergsvass i Göteborg 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för 
Västlänken norr om Nordstan, inom stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass i 
Göteborg, upprättad den 31 januari 2022 och reviderad den 25 november 2022.  
 

2. Översända förslag till detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för 
Västlänken norr om Nordstan, inom stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass i 
Göteborg, upprättad den 31 januari 2022 och reviderad den 25 november 2022 till 
kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

 
3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att: 

• Möjliggöra utbyggnad av järnvägsanläggningen Västlänken med tillhörande upp-
gång i väster, tillhörande station Centralen.  

• Medge infrastruktur som stöttar Västlänkens funktion. 
• Ta tillvara den potential som Västlänken har, vad gäller att bidra till en levande 

och hållbar stad.  
• Säkerställa stadsbyggnadskvaliteter, kulturhistoriska och arkitektoniska värden.  

Aktuell detaljplanen innebär att den västra uppgången som tillhör Västlänkens station 
Centralen kan byggas ut. Detaljplanen innebär också att infrastrukturen kring Västlänken 
kan utvecklas för att stärka Västlänkens funktion och för att säkerställa övriga funktioner 
inom och i närheten av planområdet. Detaljplanen innebär även att ny bebyggelse möjlig-
görs i form av tre kvarter norr om den framtida boulevarden och en tillbyggnad till Nord-
stan söder om boulevarden. Bebyggelsen avses primärt innehålla järnvägstrafik (entréerna 
till stationen), centrumverksamhet, kontor, bostäder och tillfällig vistelse (hotell). Detalj-
plan medger en total byggnation av ca 110 000 m² bryttoarea (BTA).  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-11-25 
Byggnadsnämnden 2022-12-13 
Diarienummer 1345/15 
 

Handläggare 
Emir Aganovic 
Telefon: 031-368 16 08 
E-post: emir.aganovic@sbk.goteborg.se 
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Planområdet tillhör stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass, och ingår i stadsutveckl-
ingsprojektet Älvstaden, delområde Centralenområdet. Planområdet omfattar cirka fyra 
hektar och marken ägs i huvudsak av Göteborgs Stad. 

Kontoret bedömer att detaljplanen kan antas med kompletterade utredningar och änd-
ringar efter granskning. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal tecknas med Nordstans samfäl-
lighetsförening för de byggrätter som planeras i anslutning till deras befintliga bebyggelse 
och med Fastighetsnämnden för byggrätter på kommunens mark. Byggnationen av Väst-
länken finansieras genom Västsvenskapaketet. Göteborgs Stad svarar för del av Väst-
svenskapaketets finansiering i enlighet med Medfinansieringsavtalet och Blockavtal 1 
och 2. 

Detaljplanen är en väldigt viktig del i Centralenområdet med dess tillskott av kontor, ho-
tell, handel och bostäder i ett område som idag upplevs som en baksida med stora trafi-
kanläggningar. Utbyggnaden av området skapar en förlängning av Nordstan och förbinder 
den centrala staden med området norr om Centralstationen och Gullbergsstrand. 

Fastighetsnämnden har, innan Detaljplanen gått ut på granskning, tagit fram en GFS/för-
projektering av den allmänna platsen och ersatt Nordstan samfällighetsförening för bort-
tagande av utfartsramp från Nordstans parkeringshus tillsammans med Trafikverket, 
Västlänksprojektet. Fastighetsnämnden får i och med planens genomförande inkomster 
från försäljning av kvartersmark och utgifter för utbyggnad av allmän plats inkl. lednings-
omläggningar, arkeologiska undersökningar, marksanering och förrättningskostnader. 
Delar av åtgärderna för anläggande av allmän plats utförs av Trafikverket med medel från 
Västsvenska paketet, detta som ett led i återställande av mark som Trafikverket gräver 
upp i samband med Västlänkensbyggnationen.  

Projektets inkomster från markförsäljning är uppskattad utifrån trolig volym av kvarteren. 
Den exakta volymen är beroende av hur byggrätterna kan grundläggas, vilken inte är klar-
lagt i granskningsskedet. Projektet bedöms ge ett betydande ekonomiskt överskott. Pro-
jektet ingår i programområdet för Centralenområdet i Älvstaden och utgör en del i den 
övergripande Älvstadsekonomin.   

Trafiknämnden belastas av kostnader för projekt Hisingsbron som är ett pågående och 
snart avslutat projekt inom Detaljplanen. I projekt Hisingsbron ingår kostnader för ram-
per, kommande hållplatslägen m.m. Kretslopp och Vattennämnden får inkomster i form 
av anläggningsavgifter samt utgifter för utbyggnad av va-ledningar till kvarteren.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsbyggnadskontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL 
(2010:900) 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Kontorets bedömning är att ett ge-
nomförande av detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan, varför en miljökonse-
kvensbeskrivning (MKB) har upprättats. Miljöbedömningsprocessen samordnas i största 
möjliga mån med de övriga delprojekt inom Västlänken samt med Trafikverket som arbe-
tar med en järnvägsplan. 
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Inför granskning har stadsbyggnadskontoret gjort en analys av hur planförslaget ska 
kunna bidra till ekologiska värden. Analysen visar att det är nödvändigt att arbeta med 
följande aspekter vid genomförande av planförslaget, för att bidra till ekologiska värden:   

• klimatanpassning - planområdet bör anpassas efter befintliga klimatförhållanden 
och efter de framtida förändringar av klimatet som idag är kända 

• minskad klimatpåverkan - planområdet bör bidra till minskad klimatpåverkan  
• resurseffektivitet - planområdet bör bidra till minskad resursförbrukning 
• ekosystemtjänster - området bör rymma ekosystemtjänster 

Bedömning ur social dimension 
De sociala konsekvenserna och konsekvenserna utifrån ett barnperspektiv har studerats i 
en social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys. Sammanfattningsvis bedöms pla-
nen inverka positivt på sociala aspekter genom att:  

Planförslaget bedöms ge ökad framkomlighet för fotgängare och cyklister, ökad orienter-
barhet och överblick, ökad trygghet och ökad rörelsefrihet för barn och ungdomar. Dessa 
konsekvenser bidrar till en sammanhållen stad. 

Planförslaget antas göra att fler människor rör sig genom och vistas i området, vilket ökar 
möjligheten till samspel mellan människor. Kopplingen till kringliggande områden bidrar 
också till ökat samspel.  

Planförslaget bidrar till en mer blandad stad vad gäller funktioner och stadsrum, vilket 
förmodas underlätta för människor i vardagen och berika vardagslivet. 

Planförslaget bidrar till att området tydliggörs som en del av Älvstaden och ges en ge-
nomgripande urban karaktär. Stråk och mötesplatser skapas, vilket antas bidra till att 
människor kommer att röra sig och vistas i området i större utsträckning. Detta gör att de 
kan identifiera sig i högre utsträckning med området. 

Bilagor 
Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser 1 av 2 
2. Plankarta med bestämmelser 2 av 2 
3. Planbeskrivning 

Övriga handlingar 
4. Grundkarta 
5. Illustrationsritning 
6. Samrådsredogörelse  
7. Granskningsutlåtande 
8. Fastighetsförteckning 
9. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 

Utredningar 
10. Detaljplan Nordstan, bullerutredning komplettering, efterklang 2022-06-20 
11. Västlänken station Centralen, Inom stadsdelen Gullbergsvass, Geoteknisk utred-

ning för detaljplan, SWECO 2014-05-05 
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12. Detaljplan Norr om Nordstan, Geoteknisk utlåtande med bilagor 1 till 7, Nor-
consult AB 2022-20-21  

13. Miljöteknisk undersökning samt riskbedömning avseende klorerade lösningsme-
del, Relement 2022-10-18 

14. Genomförandestudie (GFS) Trafikontoret, SIGMA 2021-05-31 

Ovan listade utredningar är tidigare utredningar, nya eller reviderade inför framtagande 
av antagandehandling. Bullerutredning har reviderats, avseende trafikflöden på Nils Eric-
sonsgatan innan Bangårdsförbindelse bli klart. Efter begäran av Länsstyrelsen och SGI 
bifogats Geoteknisk utredning för Västlänken station Centralen. Ny geoteknisk utlåtande 
med sju bilagor har upprättats avseende grundläggning av byggnader. Det har upprättats 
en Miljöteknisk undersökning samt riskbedömning med inventering avseende klorerade 
lösningsmedel och kompletterande provtagning. Bifogas trafikkontorets Genomförande-
studie (GFS) som visar ny utformning av planerade boulevarden. För övrigt tidigare ut-
redningsmaterial hänvisas till webben www.goteborg.se/planochbyggprojekt. gransk-
ningshandlig. 

 

 

  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt


 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, TU detaljplan 5 (8) 
  

   

Ärendet  
Syftet med detaljplanen är att säkerställa västra uppgången för Västlänkens station Cen-
tralen med norra och södra entrén och nya trafiklösningar ovan mark i området. Samtidigt 
syftar planen till att möjliggöra för allmän platsmark med användningen huvudgata (kom-
mande boulevard), kollektivtrafikgata på bron, kollektivtrafikgata, park, torg samt för 
kvartersmark, i huvudsak med användningen bostäder, centrumverksamhet, kontor och 
järnvägstrafik.  

Beskrivning av ärendet 
Planförslaget 
Planområdet ligger nordväst om Göteborgs Centralstation. Området ingår i stadsutveckl-
ingsprojektet Älvstaden, delområde Centralenområdet. Det gränsar till gallerian Nordstan 
i sydväst, Götatunneln i norr, Nils Ericsonterminalen i sydöst och Nya Regionens hus i 
öst. Området ligger även i närheten av GöteborgsOperan och den nya bron över älven, 
Hisingsbron. Genom planområdet löper Västlänken i tunnel under mark.  

Aktuell detaljplanen innebär att den västra uppgången som tillhör Västlänkens station 
Centralen kan byggas ut. Planen omfattar västra uppgången med norra och södra entrén 
som är en av tre uppgångar till stationen samt det mellanplan som i höjdled förbinder 
järnvägstunneln med markplan. Detaljplanen innebär också att infrastrukturen kring Väst-
länken kan utvecklas för att stärka Västlänkens funktion och för att säkerställa övriga 
funktioner inom och i närheten av planområdet. Infrastrukturen bidrar också till att öns-
kade stadskvaliteter kan skapas. All infrastruktur ryms inom allmän platsmark och regle-
ras som huvudgata, kollektivtrafikgata, kollektivtrafikgata på bron, torg och park.  

Detaljplanen innebär även att ny bebyggelse möjliggörs i form av tre kvarter norr om den 
framtida boulevarden och en tillbyggnad till Nordstan söder om boulevarden. Bebyggel-
sen avses primärt innehålla järnvägstrafik (entréerna till stationen), centrumverksamhet, 
kontor, bostäder och tillfällig vistelse (hotell). Detaljplanen avser också säkerställa arki-
tektoniska och sociala värden samt att bidra till en hållbar utveckling av Göteborg.   

Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för Göteborg (antagen av KF 2009-02-26) 
samt ny Översiktsplan för Göteborg antagen av kommunfullmäktige 2022-05-19.  

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

Bakgrund och förändringar efter granskning 
Byggnadsnämnden beslutade 2022-02-08 att låta granska detaljplan för bostäder, verk-
samheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan, inom stadsdelarna Nordstan 
och Gullbergsvass i Göteborg. Granskning har hållits under tiden 2022-02-16 – 2022-03-
09. Förslaget till detaljplan har under granskningen funnits tillgängligt på kommunens 
webbplats samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20 och på Älvrum-
met, Lindholmspiren 3 - 5.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram. 

Efter granskningen har följande mindre ändringar gjorts i detaljplanen. Planförslaget har 
reviderats. Revideringen innebär att planförslaget har i planbeskrivningen förtydligats och 
kompletterats med nya utredningar samt information avseende frågor om buller från trafik 
och industribuller, stomljud och vibrationer, risk för hälsa och säkerhet, grundläggning 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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samt dagvatten och skyfall med genomförandestudier (GFS). Planbeskrivningen har ge-
nomgått en revidering med förtydliganden.  

Plankartan har dessutom reviderats genom justering och förtydligande av: 

• Planbestämmelser efter Länsstyrelsens yttrande i gransknings skede.  

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

• Vertikal avgränsning mot Västlänkens gällande detaljplan för tunneln  

• Planbestämmelser efter yttrande från Trafikverket och Trafikkontoret samt öv-
riga. 

• På plankarta har planbestämmelse för högsta totalhöjd förtydligats med skisser  

• På plankarta har otydliga delar av gränser förtydligats med skisserna  

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

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

- att riktvärden för buller, stomljud och vibrationer kan uppfyllas 

- att krav på säkerhet kan uppnås 

- att markens lämplighet uppnås 

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

Antagande handling kompletterats med:                     

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

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

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

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

Ärendets handläggning 
Detaljplanen upprättas med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).  

Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige eftersom den innebär stora ombyggnader 
av befintliga gator och innehåller verksamheter av stort allmänt intresse.                                           

Tidigare fattande beslut av byggnadsnämnden:  
2006-06-13  att anteckna program för Västlänken  
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2015-10-27  att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan                                                                      
2020-02-07     att genomföra samråd om detaljplanen                                                                                                                                                                                                                                                                 
2022-02-08 att låta granska detaljplan 

Miljöpåverkan 
En separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för aktuell detaljplan efter 
samrådet. Denna grundas delvis på de miljökonsekvensbeskrivningar som har gjorts för 
järnvägstunneln respektive station Centralen, delvis på de utredningar som genomförts ef-
ter upprättande av tidigare miljökonsekvensbeskrivningar samt de utredningar som gjorts 
för aktuellt planförslag. Miljökonsekvensbeskrivningen har inarbetats i planhandlingarna 
och biläggs även handlingarna vid granskning av detaljplanen. Nedan följer en förkortad 
version av sammanfattningen i MKB.  

Luftmiljö: Utan åtgärder överskrids MKN för luft inom en mindre delen av planområdet 
vid Södra Sjöfarten. Spridningsberäkningar visar att den effektivaste åtgärden för att 
kunna bebygga aktuellt planområde är en överdäckning av hela hålet över Götaleden och 
utrymmet mellan Bananbron och Stadstjänarebron samt tunnelventilation. Överdäck-
ningen av hela hålet är en åtgärd på lång sikt. Överdäckning av utrymmet mellan Banan-
bron och Stadstjänarebron ska genomföras i samband med genomförande av detaljplan 
för Överveckning av Götaleden, Dnr. 13/0714. Utrymmet för tunnelventilation är säker-
ställt i detaljplan och kan genomföras nu eller senare.                                                                                                      
För att i nu läget minimera negativ påverkan från förorenad luft inom en mindre del av 
planområdet vid Södra Sjöfarten införs ett skydd som hindrar tillträde till kollektivtrafik-
gata. Skyddet ska uppföras mellan huvudgatan och kollektivtrafikgata vid Kanaltorget. 
Andra åtgärdsförslag är att inte tillåta öppningsbara fönster, entréer eller friskluftsintag 
och ventilation på fasader mot Götatunneln. De åtgärder som föreslås bedöms innebära en 
godtagbar inomhus- och utomhusmiljö med avseende på luftkvalitet.   

Buller: Planområdet är bullerutsatt vilket gör att alla delar av planerade byggnader inte är 
lämpliga för bostäder samt att tekniska åtgärder kan behöva göras. Att planområdet är 
bullerutsatt innebär också att utomhusmiljön sannolikt kommer att ha en ljudnivå om 
minst 60 dBA. Då åtgärder föreslås för att inomhusmiljön inte ska överskrida gällande 
riktlinjer bedöms planförslaget ge måttlig negativ konsekvens för aspekten med hänsyn 
till utomhusmiljön. Befolkning och människor hälsa: Syftet med planförslaget är att skapa 
en attraktiv tät och blandad stad i Göteborgs centrala delar. Närhet och tillgänglighet gör 
att fler kan välja en hållbar livsstil. Åtgärder för att förbättra luftkvaliteten och minska ef-
fekten av buller, stomljud och vibrationer inomhus planeras. Planförslaget bedöms ge 
måttlig negativ konsekvens med avseende på människors hälsa. 

Kulturmiljö: Aktuellt planförslag bedöms medföra irreversibla skador på fornlämning och 
risk för kumulativa effekter till följd av vibrationer under genomförandetiden. Utform-
ningen av bebyggelse har anpassats till kulturmiljöns värden och påverkan på riksintres-
sekulturmiljö bedöms som liten. Planförslaget bedöms därmed ge måttliga konsekvenser 
för områdets kulturmiljövärden som sammanhållen stationsmiljö, det gröna resenärsstrå-
ket och befästa staden. En mindre del av byggnadsminne Bergslagsbanans fördetta station 
är inom planområdet och påverkas inte negativ. Befintligt träd inom byggnadsminnesom-
rådet skyddas. 

För följande miljöaspekter har planförslaget bedömts ge liten påverkan: 
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• vattenmiljö 
• vibrationer och stomljud 
• lokalklimat 
• kulturmiljö 

Planförslaget bedöms ge inga eller positiva konsekvenser för:  

• naturmiljö 
• stadsbild 
• naturresurser 
• markmiljö 
• geoteknik 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
De viktigaste synpunkterna som inkommit under granskningen är konsekvenserna för 
buller och industribuller, stomljud och vibrationer, markföroreningar riskfrågan, skyfall, 
kulturmiljövård, geoteknik, geoteknik. Därtill framförs ett behov av att innan antagande 
fortsatt utreda och komplettera planhandlingen avseende buller och industribuller, mark-
miljöföroreningar, geoteknik. Utredningar har gjorts och är bilagda till antagande hand-
lingar. 

Framförda synpunkter har till stor del kunnat beaktas genom vidare utredningar, komplet-
teringar och justeringar av planhandlingarna. En MKB har tagits fram till granskningen 
och inga synpunkter har framförts avseende MKB. En del frågor har hanterats inom den 
genomförandestudie (GFS) som tagits fram av trafikkontoret och som är bilaga till anta-
gande handlingar.  

Överväganden har gjorts mellan olika intressen. I aktuell detaljplan är det framför allt all-
männa intressen som står emot varandra. Fastighetsägare eller hyresgäster bedöms inte 
påverkas negativt på sådant sätt att ett enskilt intresse föreligger. Planens genomförande 
påverkar utpekade riksintressen för kommunikation och kulturmiljö. Det påverkar även 
en mindre del av Bergslagsparken, vilken är värdefull med hänsyn till både rekreation och 
kulturmiljö. Sammanfattningsvis bedöms planen inte inverka negativt på utpekade riksin-
tressen eller andra befintliga värden i området. I stället bedöms den bidra till en utveckl-
ing som innebär att fler värden skapas, bland annat i form av ökad tillgänglighet, mer 
gröna inslag i stadsrummet, fler platser och stråk som främjar möten mellan människor 
och ett rikare stadsliv. Kontoret bedömer att detaljplanen förslag kan sändas på byggnads-
nämnden för tillstyrkande och vidare översända förslag till kommunfullmäktige för beslut 
om antagande.   

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 
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