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Granskning av detaljplan för Lisebergs 
utbyggnad öster om Nellickevägen, Skår 
40:17 m.fl., inom stadsdelen Krokslätt  

Förslag till beslut  
I byggnadsnämnden 

1. Låta granska detaljplan för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen, Skår 

40:17 m.fl., inom stadsdelen Krokslätt.  

 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att utvidga Lisebergs verksamhet på 

lång sikt, att möjliggöra ett besökscenter för Volvo, samt möjliggöra en utveckling av 

fastigheten för Rundqvists tryckeri. Syftet är även att skapa en attraktiv offentlig miljö 

längs med, och vattenmiljö i, Mölndalsån vilket innebär en omprövning av 

Nellickevägens dragning. 

Planförslaget innebär att Nellickevägen flyttas österut till ett läge utmed E6 

/Kungsbackaleden, att Vörtgatan förlängs till detta nya läge, och att en ekologiskt 

funktionell kantzon och ett rekreativt grönstråk anläggs utmed Mölndalsåns östra sida.  

Inom kvartersmark möjliggörs bland annat hotell, besöksanläggningar såsom nöjespark, 

museum, badanläggning och evenemangslokaler med tillhörande kontor och lager samt 

centrumändamål.  

Södra delen av detaljplaneområdet ingår i Detaljplan för hotell och nöjespark som vunnit 

laga kraft i december 2019. Alla intressenter är med på att aktuell plan görs om i dessa 

delar innan genomförandetiden har gått ut.   

Ekonomiska konsekvenser 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressenter. 

Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta perspektiv.  

Barnperspektivet 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.  

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-01-28 

Byggnadsnämnden 2020-02-07 

Diarienummer 0412/18 

 

Handläggare 

Per Osvalds 

Telefon: 031-368 19 97 

E-post: per.osvalds@sbk.goteborg.se        
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Jämställdhetsperspektivet 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
Målpunkterna som möjliggörs förväntas bli starka mötesplatser för barn och vuxna från 

hela staden och i regionen.  

Området är ett bristområde när det gäller allmänna grönområden, vilket planen medverkar 

till att avhjälpa i och med anläggandet av allmän naturmark utmed Mölndalsån. 

Miljöperspektivet 
Området är utsatt för risker och störningar i form av låg stabilitet mot Mölndalsån, 

översvämningsrisk, risker med farligt gods samt luft- och markföroreningar. Dessa risker 

hanteras inom planarbetet för att göra marken lämplig för ändamålet. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för planen, där bl.a. påverkan på 

MKN vatten studerats. Planens genomförande innebär en förbättring för vattenmiljön och 

MKN vatten genom att den ekologiska funktionaliteten på Mölndalsåns kantzon säkras 

med planbestämmelse som naturmark. Dagvattenmängderna till Mölndalsån kommer öka 

i och med att ån blir recipient istället för att vattnet leds till Ryaverket. Dagvattnet i 

området är från början relativt rent och vanliga dagvattenåtgärder såsom diken, magasin 

och torrdammar bedöms ge tillräcklig rening. Avledningen av dagvatten till ån gör att 

belastningen på ledningen längs med Nellickevägen minskar och antalet bräddningar av 

dagvattensystemet blir färre, vilket är positivt för vattenkvaliteten i Mölndalsån. 

Längt i norr i korsningen mellan Sofierogatan och Nellickevägen överskrids 

Miljökvalitetsnormerna (MKN) för kvävedioxid. I övrigt klaras MKN inom hela 

planområdet. Miljömål för luft klaras inte på grund av höga bakgrundsnivåer i området. 

Det är årsmedelvärdet för kvävedioxid och partiklar som inte når ner till målnivåerna. 

Föreslagen bebyggelse skärmar effektivt luftföroreningar från att nå området längs 

Mölndalsån.  

Genom sanering av mark minskas människors exponering för föroreningar och även 

spridningen i mark och vattenmiljö, vilket innebär positiva konsekvenser.  

Ett allmänt grönstråk längs Mölndalsån förbättrar tillgången till grönytor i området, 

samtidigt som möjligheten till kontakt med vattnet stärks och både ekologiska och 

rekreativa värden tillskapas.  

Strandskydd upphävs inom kvartersmark och allmän plats gata och torg men kommer 

gälla inom allmän plats natur och vattenområden. 

Omvärldsperspektivet 
Planförslagets läge invid Mölndalsån kräver att EU-domstolens dom från 2016, 

Weserdomen, behöver följas. Detta innebär att Mölndalsån som vattendrag måste 

förbättras genom planförslaget. Ekologiskt funktionella kantzoner längs ån bidrar till ett 

ökat ekologiskt värde och förbättrade livsmiljöer för djur och växter i ån, samt bidrar till 

att miljökvalitetsnormerna för ån kan följas. 

Volvos besöksanläggning och Lisebergs utveckling av sina verksamheter kommer att 

vara målpunkter för besökare lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, och 
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anläggningen kommer med stor sannolikhet att förstärka Lisebergs, Volvos och 

Göteborgs varumärke. 

 

 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  

2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Grundkarta  

4. Illustrationsritning 

5. Samrådsredogörelse 

6. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar 

7. Geoteknisk utredning 

8. Markmiljöutredning 

9. Utredning Mölndalsåns kantzon 

10. Dagvatten- och skyfallsutredning  

11. Luftmiljöutredning  

12. Riskanalys  

13. Trafikalstring 

14. Mobilitets och parkeringsutredning  

15. Miljökonsekvensbeskrivning 

16. Trafikförslag 

17. Bullerutredning 
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Ärendet  
Nämnden föreslås besluta om att genomföra granskning av detaljplan för Lisebergs 

utbyggnad öster om Nellickevägen, Skår 40:17 m fl, inom stadsdelen Krokslätt. 

Granskningstiden beräknas pågå under februari till mars 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger mellan Mölndalsån och E6 direkt söder om nuvarande 

Lisebergsområdet, cirka två kilometer söder om Göteborgs centrum.  

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att utvidga Lisebergs verksamhet på 

lång sikt, att möjliggöra ett besökscenter för Volvo samt att skapa en attraktiv offentlig 

miljö och vattenmiljö utmed Mölndalsån, vilket innebär en prövning av Nellickevägens 

dragning. 

Planförslaget innebär att Nellickevägen flyttas österut utmed Kungsbackaleden, att 

Vörtgatan förlängs till denna och att en ekologiskt funktionell kantzon och ett rekreativt 

grönstråk anläggs utmed Mölndalsåns strand. Placering av träd inom grönstråket 

begränsas delvis av befintlig kombinerad ledning i Nellikevägen som avses ligga kvar. 

Detta bedöms inte vara ett hinder för att uppnå en ekologiskt funktionell kantzon.  

Planen innebär också att uppförande av bland annat hotell och nöjespark medges inom två 

kvarter norr och söder om Vörtgatans förlängning. Avsikten är att uppföra ett 

besökscenter för Volvo i den södra delen ovan en parkeringsanläggning för hela området. 

I det norra kvarteret är avsikten att Liseberg långsiktigt ska kunna expandera sin 

verksamhet utifrån framtida behov, ex utbyggnad av nöjespark, vattenpark, hotell, 

personal- och lagerutrymmen. Rundqvists boktryckeri får möjlighet att utveckla sin 

fastighet med större byggrätt och mer flexibel användning. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26. Förslaget överensstämmer även med fördjupning av 

översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång (godkänd i BN dec 2016). 

Gällande detaljplaner akt F4664, E2859, E2903, F2404 och FP8147 anger framförallt 

industriändamål. Genomförandetiden har gått ut.  

Södra delen av detaljplaneområdet ingår i Detaljplan för hotell och nöjespark söder om 

Liseberg som har vunnit laga kraft i december 2019. Alla intressenter är med på att 

aktuell plan görs om i dessa delar innan genomförandetiden har gått ut.   

Detaljplanen innebär att strandskyddet upphävs för kvartersmark och allmän plats GATA 

och TORG inom planområdet. Strandskyddet är kvar inom Allmän plats NATUR.  

Bakgrund  

Byggnadsnämnden beslutade 2017-02-07 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för 

Nöjespark och hotell söder om Liseberg, inom stadsdelen Krokslätt mfl. (dnr 0830/16) 

där aktuellt planområde ingick. Under samrådet av den detaljplanen (2017 kv1) föreslogs 

markparkering inom nu aktuellt planområde. Detta var dock inte den önskade 

markanvändningen på lång sikt. Ytan väckte även ett antal frågor kring hälsa och miljö 
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med tanke på närheten till Mölndalsån och E6 som kräver vidare utredning. Detta gjorde 

att den östra sidan bröts ut och nu bedrivs som en egen plan. 

Efter delningen av planen har Liseberg formulerat sina idéer för framtiden tydligare och 

har även inlett ett samarbete med Volvo som önskar uppföra ett jubileumsprojekt på 

platsen.  

Byggnadsnämnden beslutade 2019-05-21 att genomföra samråd om detaljplanen. 

Samrådstiden var 5 juni 2019 – 13 augusti 2019. Förslaget till detaljplan har under 

samrådstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 

Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

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

har sammanställts i en samrådsredogörelse. 

Planförslaget har bearbetats utifrån synpunkter som framkom vid samrådet samt utifrån 

vidareutveckling av de föreslagna byggnadsvolymerna. Ett förslag till 

granskningshandling har tagits fram.  

De största förändringarna i planförslaget efter samråd är:  

- Justerade byggrätter inom kvartersmark med bland annat större flexibilitet i höjd.  

- Möjlighet till utkragning av parkeringshus över allmän plats GATA mot öster i 

södra delen av planområdet. 

- Justeringar av allmän plats GATA och TORG utifrån vidareutvecklat 

trafikförslag. 

- Allmän plats PARK har ersatts med allmän plats NATUR. 

- Rivningsförbud och varsamhetsbestämmelse för Rundqvists tryckeri. 

- Utredningar gällande luft, geoteknik, risk och dagvatten har uppdaterats utifrån 

inkomna synpunkter och reviderade bebyggelseförslag. Resultatet av 

utredningarna har arbetats in i planhandlingarna. 

- Kompletterande miljökonsekvensbeskrivning samt nya utredningar avseende 

buller, kulturmiljö, trafikpåverkan, gestaltning av platsbildning samt 

genomförandestudie har tagits fram och arbetats in i planhandlingarna.  

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen bedöms vara av den 

karaktären att den ska hanteras med utökat planförfarande och antas av 

Kommunfullmäktige.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2017-02-07 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan (dnr 0830/16) 

2019-05-21 att genomföra samråd om detaljplanen 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 

kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett 

genomförande av planen innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning 

med särskild miljökonsekvensbeskrivning har gjorts.  
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I detaljplanearbetet har staden arbetat aktivt för att få till ett rekreativt parkstråk med 

tillhörande brynzon längs Mölndalsån. Parkstråket är i linje med stadens strategier samt 

FÖP för Mölndalsåns dalgång. Brynzonen är ett krav för att inte försämra Mölndalsåns 

ekologiska status. I och med detta fann arbetsgruppen att Nellickevägen behövde flyttas. 

En lämplig lokalisering identifierades längs med E6. De fördelar som identifierades med 

att lokalisera gatan längs E6, förutom att möjliggöra park- och brynzon längs Mölndalsån, 

var: 

- Buller och luftföroreningar samlas till en sida 

- De fotgängare som ska röra sig från p-huset till verksamheter väster om 

Mölndalsån är i konflikt med färre antal bilar. Detta ökar trafiksäkerheten och 

tryggheten för fotgängarna. 

- Trafikmatningen till p-huset blir effektivare då bilarna i mindre utsträckning är i 

konflikt med fotgängare. Detta säkerställer att biltrafik till exploateringen inte 

skapar köer i övriga gatusystemet. 

- Förflyttningen av genomfartstrafiken möjliggör för en attraktiv stadsmiljö i 

platsbildningen där verksamheterna möter Vörtgatan samt längs Mölndalsån. 

Enligt den luftmiljöutredning som är framtagen i planarbetet framgår att luftmiljön längs 

den nya sträckningen av Nellickevägen överskrider gränsvärdena både för NO2 och PM10. 

Detta föranleder att vistelse för gång- och cykeltrafikanter ej är i linje med kraven från 

miljökvalitetsnormerna och gatan föreslås därför utformas utan gång- och cykelbanor. 

Staden vill generellt inte arbeta för en trafikseparering mellan hårda och mjuka 

trafikanter. I detta fall menar dock projektgruppen att det är det bästa alternativet då det 

möjliggör att Nellickevägen kan flyttas österut, med alla fördelar det innebär. Samtidigt 

etableras ett attraktivt stråk för mjuka trafikanter i det nya parkstråket som etableras längs 

Mölndalsån. Att inte möjliggöra gång- eller cykeltrafik är i linje med Miljöförvaltningens 

krav, vilket också framgår i deras samrådsyttrande.  

En stor befintlig avloppsledning i Nellikevägens nuvarande sträckning längs Mölndalsån 

bedöms för kostsam att flytta, vilket delvis påverkar utformningen av den ekologiska 

kantzonen, exempelvis var träd kan planteras. Kantzonens utformning kommer varieras i 

olika sektioner beroende på ledningens läge. 

Planförslaget innebär att bebyggelse tillåts nära leder för farligt gods, E6/rv 40 och 

järnväg. Riskerna bedöms som tolerabla då nödvändiga skyddsåtgärder hanteras i planen. 

Inom planområdet finns Rundqvists tryckeri som har kulturhistoriskt värde och föreslås 

bevaras genom rivningsförbud och varsamhetsbestämmelse, men tillåts på den inre delen 

av fastigheten byggas till med en högre volym. Omgivande ny bebyggelse föreslås 

trappas ner och placeras på ett respektavstånd för att skapa luft kring tryckeriet.  

De viktigaste synpunkterna som inkommit under samrådet rör hantering av risker från 

farligt gods, frågor kring Mölndalsån rörande ekologiskt funktionella kantzonen, 

geoteknik, dagvatten, skyfall och MKN vatten. Synpunkterna har medfört att förslaget 

delvis har arbetats om och utredningar har uppdaterats och kompletterats. 

Genomförbarheten för föreslagna riskåtgärder och åtgärder kopplade till den ekologiskt 

funktionella kantzonen har studerats.  

I samrådet inkom en synpunkt om önskad dubbelriktning av den nya gatans södra del, 

öster om parkeringshuset, som enligt trafikförslaget kommer enkelriktas i södergående 
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riktning. Trafikkontoret har studerat möjligheten att dubbelrikta sträckan i dialog med 

fastighetsägaren som lämnat synpunkten, men inte hittat en rimlig lösning i detta 

planarbete då man inte hittat plats för att ersätta bussparkeringsplatser som då skulle 

försvinna och inte kunnat lösa vändzon för bussar. Planen omöjliggör dock inte en 

framtida dubbelriktning om dessa utmaningar kan lösas i framtida planarbete söder om 

planområdet. 

Kontoret bedömer att detaljplanen kan sändas på granskning med föreslagna ändringar.  

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


