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Granskningsutlåtande 

Utfärdat: 2020-05-20  Marie Rörstad 

Diarienummer: 0177/20   Telefon: 031-368 15 29  

Aktbeteckning: 2-5552  E-post: marie.rorstad@sbk.goteborg.se 

 

Ändring av detaljplan för resecentrum (Centralhuset), 
(Gullbergsvass 703:7), inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg  

Granskningsutlåtande 
 

 
Handläggning 
Stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av Byggnadsnämnden, genomfört samråd 

för detaljplaneförslaget med standard planförfarande. Förslaget har sänts för 

samråd under tiden 11 mars 2020 – 25 mars 2020 och för granskning under tiden 

15 april 2020 –29 april 2020. 

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

 

Sammanfattning 

Inkomna yttranden har ej invändningar mot föreslagen ändring av detaljplan.   

Kontoret har bedömt att föreslagen planändring är lämplig. Inga kvarstående 

erinringar finns från yttranden. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, 

fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid 

planens genomförande. 

 

  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 

Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 

Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Fastighetskontoret tillstyrker granskningshandlingen. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet. 

 

2. Miljö- och klimatnämnden 

Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet. 

 

3. Kulturnämnden 

Kulturförvaltningen vidhåller tidigare yttrande om att det inom det aktuella 

området vid Nils Ericsonsplatsen ska förväntas arkeologiska lager samt 

befästningslämningar från bastionen Johannes Rex, vilka kräver arkeologisk 

dokumentering i de fall dessa påverkas. Vid framtida exploatering som kräver 

markingrepp ska länsstyrelsen kontaktas för en bedömning av nödvändiga 

åtgärder. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet och har delgett Trafikkontorets 

representanter för projekt Hisingsbron informationen.  

 

4. Trafiknämnden 

Trafikkontoret tillstyrker planförslaget utan synpunkter. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet. 

 

5. Stadsdelsförvaltningen centrum 

Stadsdelsförvaltningen har tidigare yttrat sig under samrådet i mars 2020 och 

tillstyrkte då förslaget. Tydliga markeringar och indelningar för respektive 

trafikslag, ledstråk och väl markerade övergångar, goda siktlinjer, väderskydd, 

god belysning och trygghet under dygnets alla timmar lyfter som viktiga frågor att 

vidare bevaka under planens genomförande. Då torgytan, med den föreslagna 

ändringen, blir något mindre framhöll förvaltningen möjligheterna för staden att i 

genomförandeskedet rikta fokus mot att öka platsens vistelsekvaliteter där 

grönska, sittplatser och lekbara inslag kan tillföra kvaliteter på platsen. 
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I samrådsredogörelsen anger stadsbyggnadskontoret att de noterar de synpunkter 

som förvaltningen framför. Förvaltningen bedömer att det inte skett några 

ändringar i planförslaget som ger skäl för att lämna ytterligare synpunkter. De 

synpunkter som stadsdelsförvaltningen framförde i samrådet gäller fortfarande. 

Förvaltningen tillstyrker förslaget. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet och har delgett Trafikkontorets 

representanter för projekt Hisingsbron informationen.  

 

6. Kretslopp- och vattennämnden 

Kretslopp och vatten har inga synpunkter på planändringen. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

7. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning: 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 

och nu kända förhållanden att planändring kan accepteras och därför inte kommer 

att prövas av Länsstyrelsen om den antas.  

Motiv för bedömningen: 

Länsstyrelsen befarar inte att  

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt  

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (luft och vatten) 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser  

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken 

för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, 

översvämning, erosion) 

Synpunkter på granskningshandlingen  

Länsstyrelsen har inga synpunkter om planändring. 

Länsstyrelsens granskningsyttrande har bilagts. 

 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet. 

 

8. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet. 
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Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. 

Personnamn har inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att 

möjliggöra att utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om 

personnamn som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

 

9. Göteborg Energi AB med dotterbolag 

Det är viktigt att korrekt utsättning av befintliga kabelstråk utförs och schaktning   

och andra markarbeten sker med stor försiktighet. För redovisning av befintliga   

ledningar i marken hänvisas till:  

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning  

Tänk på att du blir ersättningsskyldig om någon kabel eller ledning skadas.  

Vid schaktningsarbeten i närheten av i mark förlagda ledningar hänvisas till våra 

gällande Bestämmelser vid markarbeten som omfattar el-, fjärrvärme-, fjärrkyla-, 

optofiber och gasledningar tillhörande Göteborg Energi AB, Göteborg Energi 

Gothnet AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB och Ale 

Fjärrvärme AB.   

Det poängteras att det är för var tid gällande version som skall uppfyllas och att 

uppdaterade bestämmelser finns tillgängliga via länken:  

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning  

Göteborg Energi Nät AB (GENAB)  

Inget att tillägga utöver GENAB:s svar från samrådet i mars 2020. 

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar  

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar äger, driftar och 

underhåller flera ledningar inom aktuellt område. Fjärrvärmeledningen som finns 

inom området är av större dimension och förser flertalet närliggande byggnader 

med fjärrvärme. Ledningen går idag från Nordstaden via gångpassagen under 

hållplatserna och upp i Nils Ericson torget vidare bort mot bussterminalerna. 

Befintlig ledning (BTG-kulvert) kommer att komma i konflikt med planerad gata. 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 6 (10) 

Trafikkontoret bör kalla Göteborg Energi till startmöte för uppdatering av 

projekteringen för att då bekräfta att eventuell konflikt ej uppstår. Göteborg 

Energis bestämmelser vid markarbeten gäller (finns på hemsidan).  

Längs befintlig fjärrvärmeledning ligger idag signalkabel. Signalkabeln skall även 

den, beaktas i genomförandet av vägbreddningen. Fjärrkylaledning finns inom 

aktuellt område och skall ha beaktats i tidigare skede i projektet Hisingsbron men 

Göteborg Energi önskar att Trafikkontoret kallar till avstämning av eventuella 

identifierade konflikter, som till exempel besöksplatser för drift av 

fjärrkylaledning som ser ut att hamna mitt i gatan enligt ny detaljplan.   
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Göteborg Energi kommer att söka ledningsrätt för befintliga ledningar inom 

aktuellt planområde, vilket har beaktats av staden i samrådsredogörelsen. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret noterar yttrandet och har delgett Trafikkontorets 

representanter för projekt Hisingsbron informationen.  

 

Revideringar   

Yttrandena i granskningen har inte föranlett några ändringar i planförslaget efter 

granskning.  

 

Planförslaget har inga yttranden med kvarvarande synpunkter.  

 

Maria Lejon  Marie Rörstad   

Planchef  Projektledare   

 

 

 

Bilagor 

• Lista över samrådskrets   

• Länsstyrelsens yttrande   
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Bilaga 1  

Lista över samrådskrets 

 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Kretslopp- och vattennämnden 

Kulturnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Stadsdelsnämnden i Centrum 

Trafiknämnden 

Park- och naturnämnden 

Namnberedningen  

Strategiska avdelningen Stadsbyggnadskontoret 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten i Göteborg 

Länsstyrelsen 

Västra Götalandsregionen 

Västtrafik 

 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckning 
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Bilaga 2 

Länsstyrelsens yttrande  

 



Granskningsyttrande
2020-04-27

Diarienummer
402-16129-2020

Sida
1(1)

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Nirmala Blom-Adapa

Arkitekt
010 224 4789

nirmala.blom-adapa@
lansstyrelsen.se

Göteborg Stad
Stadsbyggnadskontoret
sbk@sbk.goteborg.se
Ert diarienummer 0177/20

Yttrande över förslag till ändring av detaljplan för resecentrum 
(Centralhuset), (Gullbergsvass 703:7), inom stadsdelen 
Gullbergsvass i Göteborgs kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2020-04-14 för granskning enligt 5 kap. 15 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900) 

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

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att 

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (luft och vatten)
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller

till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, 
risk för olyckor, översvämning, erosion)

Synpunkter på granskningshandlingen 
Länsstyrelsen har inga synpunkter om planändring.

Detta ärendet har arkitekt/ planhandläggare Nirmala Blom-Adapa handlagt, 
föredragit och beslutat. I den slutliga handläggningen har även sakkunnig 
inom Tvärgrupp Göteborg, medverkat.

Nirmala Blom-Adapa

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R26
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