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Planprocessen 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-

ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-

ras.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demo-

kratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detal-

jerat i program.  

 

 

Information 

Planarbetet startade 2015-10-27, § 458 Dnr. 1345/15.  

Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande.  

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 

finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av:  

Emir Aganovic, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 08 

Jeanette Strandelin, Fastighetskontoret, tfn 031-368 10 64 

Catharina Migell, Trafikkontoret, tfn 0738-285 522 

 

Samrådstid: 19 februari – 25 mars 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Planhandling  

Koncept BNB 2020-02-17 – Samråd   

Datum: 2020-02-07, rev åååå-mm-dd  

Diarienummer SBK: 1345/15  Diarienummer FK:  

Handläggare SBK  Handläggare FK 

Emir Aganovic  Jeanette Strandelin 

Tel: 031-368 16 08  Tel: 031-368 10 64 

emir.aganovic@sbk.goteborg.se jeanette.strandelin@fastighet.goteborg.se 

    

Detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken 

norr om Nordstan inom stadsdelarna Nordstan och Gullbergsvass i Gö-

teborg 
 

Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 

2014:900). 

Planbeskrivning 

Handlingar 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar 

 Planbeskrivning (denna handling) 

 Plankarta med bestämmelser 

Övriga handlingar 

 Illustrationskarta 

 Social konsekvensanalys/barnkonsekvensanalys 

 Gestaltningsprogram 

 Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 

 Grundkarta 

 Förteckning över samrådskrets 

 Tidigare fattade beslut av BN 



 

  4 (79) 

Utredningar 

Till grund för detaljplanen ligger följande utredningar:  

Buller  

 Beräkningar av buller från vägtrafik och spårtrafik utförda av Stadsbyggnads-

kontoret Göteborgs Stad 2017-01-27 

 Centralenområdet i Göteborg – Utredning av buller från verksamheter, Nor-

consult 2017-12-20 

 PM – Detaljplaner vid Centralstationen i Göteborg – bedömning av samman-

slagning av buller från verksamheter och trafikbuller dag, kväll och natt, 

SWECO 2018-04-06 

Stomljud och vibrationer 

 Underlag till järnvägsplaner Olskroken planskildhet och Västlänken Göte-

borgs Stad och Mölndals stad, Västra Götalands län Underlagsrapport Ljud, 

stomljud och vibrationer TRV 2013/92338, Trafikverket 2014-09-01 

Dagvatten och klimat  

 PM - Överblick av dagvattenhantering i området kring centralstationen, Gö-

teborgs Stad 2018-10-03 

 Översvämningsrisker i Centralenområdet och Gullbergsvass, SWECO 2018-

10-29 

 PM – Översvämningsrisker – framkomlighet inom detaljplan Centralstat-

ionen, Göteborgs Stad 2015-08-06  

 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder, verksamheter och Västlän-

kens uppgång norr om Nordstan, Ramböll 2017-02-13 

Geoteknik, markmiljö, radon  

 Norr om Nordstan, Geoteknisk utredning för detaljplan, PM geoteknik, ÅF 

2018-11-08 

 Detaljplan för området norr om Nordstan – Historisk inventering och bedöm-

ning av förekomst av markföroreningar och dess påverkan på detaljplanens 

genomförande, SWECO 2018-01-31 

 Utdrag ur radonriskkarta Göteborg, SGU 2000  

Handel, kontor  

 Efterfrågan på kontorsmarknaden i Göteborg, Evidens 2015-01-27  

 Övergripande handelsutredning för Göteborgs Stad, WSP Analys & strategi 

2015-12-13  

Kulturmiljö 

 Kulturmiljöunderlag för detaljplaner för Västlänken, Fördjupad kulturmiljö-

beskrivning för Centralen med hamnstråket, Antiquum 2014-09-18 (utkast) 

 Kulturmiljöbilaga för detaljplan för bostäder, verksamheter och Västlänkens 

uppgång norr om Nordstan, Tyréns 2017-10-06 
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Kvalitets och gestaltning 

 Kvalitetsprogram för detaljplaner för Västlänken, järnvägstunnel och station-

erna Centralen, Haga, Korsvägen, White 2014-05-25 

 Höga hus Centralenområdet, WSP & What! Arkitektur 2015-06 

Luftmiljö  

 Fördjupad luftmiljöutredning för Centralenområdet, överdäckning av Götale-

den samt norr om Nordstan, COWI 2019-06-28  

 Beräkningar av halterna av PM10 och NO2 i närheten av Västlänkens stat-

ionslägen under drifttid, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad 2014-01 

 Nulägesbeskrivning (år 2011) av luftkvaliteten i Göteborgsområdet inför byg-

gande av Västlänken, Göteborgs Stad 2013-12-20 

 Luftmiljöutredning för detaljplan norr om Nordstan, SWECO 2017-01-16 

 Beräkningar för tunnelventilation vid överdäckning av Götaleden, COWI 

2019-05-17  

Naturmiljö 

 Naturmiljöutredning för Västlänken i Göteborg – underlag för detaljplaner 

och miljökonsekvensbeskrivningar, Calluna 2014-05-16  

 Träd och trädmiljöer i Västlänkens korridorer, WSP 2014-07-04 

Risk 

 Miljömedicinsk bedömning av hälsoeffekter av Västlänken i Göteborg, Mi-

kael Ögren m.fl. Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2014-05-26 

 Riskbedömning för detaljplaner, Detaljplan för Centralstationen m.m. Detalj-

plan för Centralstationen m.m., WSP 2015-09-02 

Trafik och parkering  

 Detaljplan för Norr om Nordstan inom stadsdelen Centrum i Göteborg PM 

Trafik- och utformningsförslag, Aggera och Atkins 2019-11-06 

 Trafikutredning Centralenområdet, Trivector 2016-01-14  

 Västsvenska paketet, Mätning av gång- & cykeltrafikflöden, Göteborgs Stad 

2013-06-05 

 Cykelparkering i Centralenområdet, Göteborgs Stad 

 Cykelparkeringsbehov vid Västlänksstationen Centralen, Koucky & Partners 

2014-09-16  

 Parkering av bil och cykel i Centralenområdet i Göteborg år 2035, Trivector 

2015-10-15  

 Stationsnära handel, bilparkering i planeringen av handelsetableringar i 

Centralenområdet i Göteborg, WSP 2016-05-23 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 Miljökonsekvensbeskrivning Järnvägstunneln, Göteborgs Stad 2015-09-29 
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 Miljökonsekvensbeskrivning station Centralen och station Haga, Göteborgs 

Stad 2016-04-11 

Program  

 Program för detaljplaner Västlänken – en tågtunnel under Göteborg, Göte-

borgs Stad, Stadsbyggnadskontoret februari 2006  

 PM Förutsättningar för utbyggnad av byggrätter inom detaljplan Norr om 

Nordstan, Kjellgren Kaminsky Architecture och COWI 2019-10-14 

 Stadsutvecklingsprogram för Centralenområdet 2.0, Göteborgs Stad och FO-

JAB mars 2016 
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Sammanfattning 

Planens syfte och förutsättningar 

Syftet med detaljplanen är att: 

 Möjliggöra utbyggnad av järnvägsanläggningen Västlänken och anläggning-

ens västra uppgången 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 verksam-

heter och bostäder har vad gäller att bidra till en levande och hållbar stad.  

 Tillföra stadsbyggnadskvaliteter samt kulturhistoriska och arkitektoniska vär-

den.  

 

Befintlig miljö inom planområdet, sett från norr. 

Planområdet är beläget nordväst om Göteborgs Centralstation. Området ingår i stads-

utvecklingsprojektet Älvstaden, delområde Centralenområdet. Det gränsar till galle-

rian Nordstan i sydväst, Götatunneln i norr, Nils Ericsonterminalen i sydöst och Reg-

ionens 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. Byggnationen av Västlänken har påbörjats och järnvägen beräknas tas i bruk år 

2026.  

Aktuellt planområde berörs av riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse för 

kommunikation. Riksintresset för kulturmiljövård omfattar Göteborgs stadskärna och 

riksintresset för kommunikation omfattar dels Götaleden/Europaväg 45 (E45), som 
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ligger direkt norr om planområdet, dels Västlänken med tillhörande uppgångar. Syd-

ost om planområdet ligger Göteborgs centralstation med tillhörande järnvägsspår och 

bangård, vilka också är utpekade som riksintressen för kommunikation.  

Planens innebörd och genomförande 

Aktuell detaljplanen innebär att den västra uppgången som tillhör Västlänkens station 

Centralen kan byggas ut. Planen omfattar en av tre uppgångar till station Centralen 

samt det mellanplan som i höjdled förbinder järnvägstunneln med markplan. Upp-

gången utformas med två entréer – en norr om den framtida boulevarden och en söder 

om boulevarden. Detaljplanen omfattar inte järnvägstunneln. Den detaljplan som gäl-

ler för järnvägstunneln redovisas under rubriken Planförhållanden; Gällande detalj- 

och fastighetsplaner inom planområdet. 

Detaljplanen innebär också att infrastrukturen kring Västlänken kan utvecklas för att 

stärka Västlänkens funktion och för att säkerställa övriga funktioner inom och i när-

heten av planområdet. Planen omfattar två broramper för kollektivtrafik som ansluter 

till Hisingsbron, en från Kanaltorget och en från området nordost om Nordstan. Den 

omfattar även ett stadsdelsövergripande huvudstråk i öst-västlig riktning, utformat 

som en boulevard, samt in- och utfarter till Nordstan. Utöver den primära funktionen 

som stråk för kommunikation bidrar infrastrukturen i området också till att önskade 

stadskvaliteter kan skapas. All infrastruktur ryms inom allmän platsmark och regleras 

som huvudgata, gata och torg.  

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. Be-

byggelsen avses primärt innehålla järnvägstrafik (entréerna till stationen), centrum-

verksamhet, kontor, bostäder och tillfällig vistelse (hotell).  

Planområdet omfattar den västra delen av Bergslagsparken. Denna planläggs och be-

varas i enlighet med intentionerna i de övergripande strukturplanerna för området. 

Detsamma gäller befintliga träd öster om Nordstan. Dessa regleras genom en planbe-

stämmelse som innebär att de träd som berörs av markarbeten ska flyttas eller ersättas 

och att marklov krävs för fällning av träd. 

Göteborgs Stad är huvudman för allmän plats och ansvarar för framtida drift och un-

derhåll av denna inom planområdet. Eftersom delar av den allmänna platsmarken är 

belägen ovanpå tunneln för Västlänken kommer Göteborgs Stad och Trafikverket att 

ingå avtal kring återställande och utveckling av berörd allmän plats. Återställning av 

ytor som påverkas under byggnationen av järnvägstunneln regleras i genomförande-

avtal.  

Överväganden och konsekvenser 

Överväganden har gjorts mellan olika intressen. I aktuell detaljplan är det framförallt 

allmänna intressen som står emot varandra. Fastighetsägare eller hyresgäster bedöms 

inte påverkas negativt på sådant sätt att ett enskilt intresse föreligger. Planens genom-

förande påverkar utpekade riksintressen för kommunikation och kulturmiljö. Det på-

verkar även Bergslagsparken, vilken är värdefull med hänsyn till både rekreation och 

kulturmiljö. Sammanfattningsvis bedöms planen inte inverka negativt på utpekade 

riksintressen eller andra befintliga värden i området. Istället bedöms den bidra en ut-

veckling som innebär att fler värden skapas, bland annat i form av ökad tillgänglighet, 
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mer gröna inslag i stadsrummet, fler platser och stråk som främjar möten mellan män-

niskor, ett rikare stadsliv och mindre luftföroreningar.   

Avvikelser från översiktsplanen 

Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för Göteborg (antagen av KF 2009-02-

26).  

  



 

Göteborgs Stad, Planhandling  11 (79) 

Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att säkerställa de västra uppgångarna för Västlänkens stat-

ion Centralen och att möjliggöra för bostäder, verksamheter och nya trafiklösningar 

ovan mark i området.  

Konkret syftar planen till att möjliggöra för allmän platsmark med användningen hu-

vudgata (kommande boulevard), gata, gata för kollektivtrafik på bro, torg och park 

samt för kvartersmark, i huvudsak med användningen bostäder, centrumverksamhet, 

kontor och järnvägstrafik.  

Detaljplanen avser också säkerställa arkitektoniska och sociala värden samt att bidra till 

en hållbar utveckling av Göteborg.   

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet tillhör stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass, och ingår i stadsut-

vecklingsprojektet Älvstaden, delområde Centralenområdet. Det gränsar till gallerian 

Nordstan i sydväst, Götatunneln i norr, Nils Ericsonterminalen i sydöst och Nya Reg-

ionens hus i öst. Det ligger också i närheten av Göteborgs centralstation, Göteborgso-

peran och det framtida utvecklingsområdet Gullbergsvass.   

Planområdet omfattar fastigheten Gullbergsvass 19:1 samt del av Gullbergsvass 

703:7, Gullbergsvass 703:44, Gullbergsvass 703:45, Gullbergsvass 703:61, Nordsta-

den S:5 och Nordstaden 702:32. 

 

Flygfoto med planområdet markerat med grön linje. 
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Planområdet omfattar cirka fyra hektar och marken ägs i huvudsak av Göteborgs 

Stad. Västra Götalands Läns Landsting äger fastigheten Gullbergsvass 703:61. Nord-

staden S:5 är samägd av flera fastigheter och förvaltas av Nordstans samfällighetsför-

ening. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

För Västlänkens station Centralen upprättas två detaljplaner – en för den östra delen 

och en för den västra delen. Aktuell detaljplan omfattar den västra delen. Bakgrunden 

är att när plangränsen för detaljplanen för Västlänkens station Centralen bestämdes 

var läget på Hisingsbrons ramper ännu oklart, därför togs endast mitt- och östra upp-

gången med i den detaljplanen.  

Planförhållanden 

Översiktsplan 

I gällande översiktsplan för Göteborg (antagen av KF 2009-01-16) anges en tydlig in-

riktning för stadens utbyggnad, med utgångspunkt i den regionala tillväxtstrategi Ut-

hållig tillväxt (GR 2006). Inriktningen innebär att staden Göteborg ska byggas inifrån 

för att bli en tät och intressant regionkärna där alla människor kan mötas och känna 

tillhörighet. Området kring Göteborgs centralstation, i vilket aktuellt detaljplaneom-

råde ingår, spelar en viktig roll för möjligheten att utveckla staden som regionkärna. 

För området anges i översiktsplanen bebyggelseområde, med stationsområdet utpekat 

som strategisk knutpunkt, med kollektivtrafik, handel, arbetsplatser, service m.m. För 

bebyggelsen anges att den kan rymma bostäder, arbetsplatser, service, handel, m.m. 

och att en blandning av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd. 

I området kring Göteborgs centralstation har också två markreservat för kommunikat-

ion pekats ut – ett för järnväg och ett för spårväg. Markreservatet för järnväg rör Väst-

länken och markreservatet för spårväg rör dragningen av spårväg från Skeppsbron i 

öster genom Gullbergsvass och Olskroken till Gamlestads torg. 

 

Utsnitt från översiktsplanen, Nordstan nordväst om röd cirkel. Teckenförklaring, se nästa sida. 
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Teckenförklaring till översiktsplanen.   

Gällande detalj- och fastighetsplaner inom planområdet 

Inom aktuellt planområde gäller följande detaljplaner:    

Förslag till ändring av stadsplanen för delar av stadsdelarna Gullbergsvass, inom 

vallgraven, och Nordstaden i Göteborg (akt 1480K-II-3174), laga kraft 1968. Genom-

förandetiden har gått ut.   

Detaljplan för Resecentrum Göteborg (Gullbergsvass 703:6, 703:7, m.fl.) inom stads-

delen Gullbergsvass och Nordstaden (akt 1480K-II-4112), laga kraft 29 augusti 1994. 

Genomförandetiden har gått ut. 

Detaljplan för väg 45, Götatunnelns östra anslutning inom stadsdelarna Gull-

bergsvass och Nordstaden i Göteborg (akt 1480K-II-4342), laga kraft 20 maj 1999. 

Genomförandetiden har gått ut. 

Detaljplan för bensinstation vid Stadstjänaregatan inom stadsdelen Gullbergsvass i 

Göteborg (akt 1480K-II-4538), laga kraft 1 december 2001. Genomförandetiden har 

gått ut. 

Detaljplan för Nordstan och hotell Eggers inom stadsdelen Nordstaden i Göteborg 

(akt 1480K-II-5081), laga kraft 21 november 2011. Genomförandetiden har gått ut. 

Detaljplan för Regionens hus (Vita huset) inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg 

(akt 1480K-II-5084), laga kraft 23 januari 2012. Genomförandetiden har gått ut.  

Detaljplan för bro över Göta älv inom stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvas-

sen i Göteborg (akt 1480K-II-5219), laga kraft 23 maj 2016. Genomförandetiden är 

fem år från tidpunkten då planen vann laga kraft. 
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Ändring av detaljplaner för järnvägstunneln Västlänken mellan Gullbergsvass och 

Almedal inom stadsdelarna Gullbergsvass, Nordstaden, Inom Vallgraven, Pustervik, 

Haga, Vasastaden, Landala, Annedal, Guldheden, Lorensberg, Bö och Skår i Göte-

borg (akt 1480K-II-5281), laga kraft 23 februari 2018. Genomförandetiden är fem år 

från tidpunkten då planen vann laga kraft. 

Delar av ovanstående detaljplaner kommer att ersättas med Detaljplan för 

bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan inom stads-

delen Nordstan och Gullbergsvass när denna vinner laga kraft. Vad gäller Detaljplan 

för bensinstation vid Stadstjänaregatan inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg 

kommer hela planen att ersättas. De detaljplaner där genomförandetiden inte har gått 

ut ersätts inte av den nya detaljplanen.  

 

Aktuellt planområde markerat med tjock streckprickad linje. Planområdet för järnvägsanläggningen 

(Västlänken) markerat med tunn streckprickad linje och grå skraffering. Aktuell detaljplan ersätter inte 

detaljplanen för järnvägsanläggningen. Se även sektion nedan.   
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Tjock streckprickad linje och grå skraffering visar planområdet för järnvägsanläggningen (Västlän-

ken). Aktuell detaljplan ersätter inte detaljplanen för järnvägsanläggningen.   

Pågående detaljplaner i närområdet 

För närområdet till aktuellt planområde håller följande detaljplaner på att tas fram:  

Detaljplan för Västlänken, station Centralen, inom stadsdelen Gullbergsvass i Göte-

borg, granskning 2018. Planen omfattar området öster om aktuellt planområde. Syftet 

med detaljplanen är att möjliggöra två av tre uppgångar för Västlänkens station Cen-

tralen, bebyggelse för kontor och bostäder samt allmän platsmark i form av huvud-

gata, lokalgator och ytor för torg och angöring. De delar av planen som angränsar di-

rekt till aktuellt planområde är huvudgatan (den framtida boulevarden) och ett bebyg-

gelsekvarter i tre våningar för centrumändamål. Under mark angränsar även området 

för järnvägstunnel. 

Detaljplan för överdäckning av Götaleden inom stadsdelen Gullbergsvass i Göte-

borg, granskning 2019. Planen omfattar området nordöst om aktuellt planområde. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra överdäckning av Götaleden mellan Stadstjä-

naregatan och Torsgatan samt bebyggelse ovanpå överdäckningen. Bebyggelsen är 

fördelad på fem kvarter och avses innehålla bl.a. bostäder, handel, kontor, för-

skola/skola och bilparkering.  

Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen inom 

stadsdelen Gullbergsvass, granskning januari 2020. Planen omfattar området öster om 

aktuellt planområde, direkt norr om Göteborgs centralstation. Syftet med detaljplanen 

är att möjliggöra bebyggelse i upp till 30 våningar, innehållande stationsfunktioner, 

handel, kontor, hotell, bostäder, m.m. Avsedd exploatering är den första etappen av 

Jernhusens projekt RegionCity.  

Gällande planprogram 

Samtidigt med järnvägsutredningen för Västlänken tog Göteborgs Stad fram ett plan-

program för detaljplaner gällande Västlänkens olika alternativ vad gällde sträckning. 

Programsamråd genomfördes våren 2006. Därefter togs programmet via byggnads-

nämnden till kommunfullmäktige för godkännande. 
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Riksintressen och övriga bestämmelser 

Aktuellt planområde berörs av riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse för 

kommunikation enligt följande: 

Riksintresset för kulturmiljövård omfattar Göteborgs stadskärna från 1600-talet, som 

är en unik miljö med en varierad, i huvudsak småskalig, bebyggelse. Stora delar av 

den ursprungliga stadsplanen med vallgrav, kanaler, befästningsrester och gatusträck-

ningar är bevarade och stadskärnan speglar därmed Göteborgs utveckling från grund-

läggning till nutid. Riksintresset för kulturmiljövård beskrivs ytterligare under rubri-

ken Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse. 

Riksintresset för kommunikation omfattar dels Götaleden/Europaväg 45 (E45), som 

ligger direkt norr om planområdet, dels den framtida järnvägen Västlänken, som un-

der mark löper i öst-västlig riktning genom planområdet, inklusive uppgångarna till 

denna. Sydost om planområdet ligger Göteborgs centralstation med tillhörande järn-

vägsspår och bangård, vilka också är utpekade som riksintressen för kommunikation.  

Direkt nordöst om aktuellt planområde ligger Bergslagsbanans stationshus, vilket är 

utpekat som byggnadsminne. Den park som tillhör stationshuset ingår i planområdet. 

Planområdet berörs även av fast fornlämning, Göteborg 216:1, där lämningar kan fin-

nas från stormaktstidens Göteborg och dess befästningar. Det kan även finnas läm-

ningar från staden, eller kasserade vrak, som tjänat som fyllnadsmaterial. Ytterligare 

information om fornlämningar finns under rubriken Fornlämningar, kulturhistoria 

och befintlig bebyggelse. 

Riksintresset för kulturmiljövård och fornlämningar beskrivs ytterligare under rubri-

ken Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse. Riksintresset för kom-

munikation beskrivs ytterligare under rubriken Trafik och parkering, tillgänglighet 

och service. 

Utmed Nils Ericsonsgatan finns en enkelsidig allé med åtta tämligen grova lindar som 

omfattas av det generella biotopskyddet för alléer enligt förordningen om områ-

desskydd (1998:1252) 5§. Skyddet är motiverat med att alléer har stor betydelse som 

tillflyktsorter, spridningskorridorer och ledlinjer för olika växt- och djurarter samt att 

alléer utgör en värdefull del av landskapet/stadslandskapet utifrån ett kulturhistoriskt 

perspektiv.  

Biotopskyddet beskrivs ytterligare under rubriken Mark, vegetation och fauna. 

Övriga ställningstagande, styrande dokument och övergripande 
planeringsfrågor 

Övriga ställningstaganden, styrande dokument och övergripande planeringsfrågor som 

berör utvecklingen av aktuellt planområde är:  

Göteborg stadsplanerar med år 2035 i sikte 

Göteborgs Stad har tagit fram fyra strategiska dokument som tillsammans anger in-

riktningen för hur Göteborg ska fortsätta utvecklas till en attraktiv och hållbar stad. 

Strategiernas gemensamma tidshorisont är kring år 2035. Nedan ges en kort beskriv-

ning av respektive dokument.  



 

Göteborgs Stad, Planhandling  17 (79) 

Vision Älvstaden, antagen av kommunfullmäktige den 11 oktober 2012. Strategin 

anger på vilket sätt och med vilka kvaliteter de centrala utvecklingsområdena i Göte-

borg ska växa fram, tillsammans kallade Älvstaden. Älvstaden ska vara öppen för 

världen, den ska vara inkluderande, grön och dynamisk. Den ska utformas så att den 

helar staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan.  

Trafikstrategi för en nära storstad, antagen i trafiknämnden 6 februari 2014. Strategin 

visar hur trafiksystemet behöver utvecklas i takt med att fler människor bor, arbetar, 

handlar, studerar och möts i staden. Det ska vara lätt att ta sig fram i Göteborg, stads-

miljöerna ska upplevas attraktiva samt bidra till ett rikt stadsliv och Göteborg ska vara 

världsledande i effektiv och klimatsmart godshantering. 

Grönstrategin för en tät och grön stad, antagen i park- och naturnämnden 10 februari 

2014. Strategin innehåller förslag på hur befintliga gröna kvaliteter i Göteborg kan 

bevaras och utvecklas och hur nya kan tillföras samtidigt som staden förtätas. De 

gröna kvaliteterna beskrivs utifrån ett såväl ekologiskt som socialt perspektiv.  

Strategi för utbyggnadsplanering, godkändes i byggnadsnämnden 11 februari 2014. 

Strategin visar vilka platser som har särskilt goda förutsättningar för en hållbar stads-

utveckling, där fler invånare har nära till bland annat mataffär, skola och busshåll-

plats. Detta ska åstadkommas genom att förtäta den redan byggda staden.  

Centralenområdet i Älvstaden 

Aktuellt planområde ingår i stadsutvecklingsprojektet Älvstaden, delområde Cen-

tralenområdet. Centralenområdet är en del av det stadsmässiga stråk som ska skapas 

över älven till Wieselgrensplatsen via Backaplan och mot nya Gullbergsvass i norr. 

Idag domineras området av storskaliga trafiklösningar, men här finns potential för ny 

bebyggelse, platser och stråk som kan bidra till stadens och regionens utveckling och 

till att områdets roll som välkomnande entré till stadens förstärks.  

Göteborgs Stad har tagit fram ett stadsutvecklingsprogram för Centralenområdet, 

Centralenområdet, stadsutvecklingsprogram 2.0 (färdigställt i mars 2016). Detta 

anger hur Centralenområdet ska utvecklas. Syftet med programmet är att:  

 belysa stadsbyggnads- och stadsutvecklingsfrågorna i sin helhet med de plane-

rade infrastrukturprojekten som förutsättningar, 

 redovisa en planstruktur och stadskvaliteter som ska vara vägledande såväl för 

planering i pågående och kommande detaljplaner och andra planeringsprojekt, 

som vid genomförande av projekt, 

 vara ett aktuellt kunskapsmaterial för alla inblandade i planerings- och genom-

förandeprocessen.  

Av programmet framgår att inriktningen för utveckling av Centralenområdet är en ut-

vidgning av stadskärnan med centrumfunktioner, handel och arbetsplatser. Den plan-

struktur som redovisas i programmet innebär förändringar av både infrastruktur, be-

byggelse och grönska inom programområdet. Med utgångspunkt i de tre byggstenarna 

stråk, platser och bebyggelse anges hur Centralenområdet kan kopplas till vattnet, 

öppna upp för en utveckling av Gullbergsvass och sammanlänkas med befintlig stads-

kärna och framtidens utvidgade innerstad på älvens ömse sidor. Platserna och bebyg-

gelsen ska stärka områdets roll som regional mötesplats och välkomnande entré till 

Göteborg och göteborgsregionen.  
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Till stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet hör ett gestaltningsprogram. 

Syftet med gestaltningsprogrammet är att hålla samman och konkretisera målbilden 

för de offentliga rummen inom Centralenområdet med fokus på gestaltning. I gestalt-

ningsprogrammet beskrivs förutsättningarna för gestaltning av de offentliga rummen 

inom Centralenområdet, både övergripande och specifikt för olika delområden, plat-

ser och stråk. Det ges också förslag på riktlinjer för gestaltning och funktionskrav. 

Målet med gestaltningen av de offentliga rummen inom Centralenområdet är att om-

rådet ska upplevas som en sammanhållen stadsdel där det är lätt att orientera sig. 

Samtidigt bör det finnas möjlighet till olika typer av upplevelser och olika behov ska 

bli tillgodosedda, vilket gör att specifika platser och stråk också bör få en egen identi-

tet.  

Västsvenska paketet och Västlänken 

Västsvenska paketet är ett antal trafiksatsningar, ursprungligen initierade av Trafik-

verket, som kommer att genomföras fram till år 2028. Satsningarna omfattar väg, 

järnväg, tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar och ska bidra till att Västsverige ut-

vecklas på ett positivt och hållbart sätt. I satsningarna ingår även Västlänken och Hi-

singsbron, vilka båda berör aktuellt detaljplaneområde.  

Syftet med Västlänken är att öka järnvägens kapacitet så att resandet i Göteborg och 

Västsverige underlättas. Västlänken möjliggör genomgående tågtrafik mellan Olskro-

ken och Almedal, vilket innebär att tågtrafiken effektiviseras. Tre nya stationer plane-

ras med anledning av Västlänken: en vid Göteborgs centralstation, en i Haga och en 

vid Korsvägen. Vid stationerna skapas nya bytespunkter vilket gör att det blir gång- 

och cykelavstånd till pendeltåg från stora delar av centrala Göteborg.   

En förstudie av Västlänken presenterades av Banverket (nuvarande Trafikverket) år 2002. 

Därefter togs en järnvägsutredning fram med tre alternativa sträckningar: Haga-Korsvä-

gen, Haga-Chalmers samt Korsvägen. Dessutom studerades det så kallade förstärknings-

alternativet, en utbyggnad av befintlig säckbangård med nya spår i en tunnel parallellt 

med befintlig tunnel mellan Olskroken och Almedal. Banverket beslutade 2007 att Väst-

länken skulle drivas vidare och att alternativ Haga-Korsvägen via (Södra) Älvstranden 

ska ligga till grund för fortsatt planering.  

Regeringsbeslut om tillåtlighetsprövning av utbyggnad av Västlänken erhölls 26 juni 

2014. Då järnvägsplanen för Västlänken berör mark som omfattas av detaljplan med 

annan användning har ändring av detaljplaner (diarienummer 0635/11) samt en ny de-

taljplan för tunnelmynningar, schakt m.m. (diarienummer 0486/13) tagits fram för att 

järnvägsanläggningen ska överensstämma med gällande planer. Dessa detaljplaner 

hanterar all infrastruktur som krävs för att tunneln ska kunna fungera för tågtrafik. 

Förutom själva tunneln omfattas alla platser där markytan bryts, till exempel upp-

gångar vid stationerna och schakt som behövs för att underhålla, ventilera och ut-

rymma tunneln. Detaljplanerna antogs 28 januari 2016. Den 28 april 2016 fastställdes 

järnvägsplanen. 

Planområdet omfattas av Kvalitetsprogram för detaljplaner för Västlänken, järnvägs-

tunnel och stationerna Centralen, Haga, Korsvägen (White 2014). Detta syftar till att 

vägleda arbetet med såväl detaljplaner som gestaltning för de stadsrum där järnvägen 

möter staden. I kvalitetsprogrammet presenteras en stadsbyggnadsvision för mötet 

mellan staden och järnvägen, fyra prioriterade kvaliteter samt riktlinjer för utformning 
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och organisering av stadsrummen. Det presenteras också ett utvärderingsverktyg för 

att bedöma hur kvaliteterna uppfylls i nuläget och efter genomförande av detaljpla-

nerna. Analys av nuläget med en handlingsplan för hur befintliga kvaliteter kan beva-

ras och nya tillföras samt en analys av planförslaget, granskningshandling, finns som 

bilaga till detaljplanen. 

Syftet med Hisingsbron är att länka samman älvstränderna i centrala Göteborg. Hi-

singsbron ersätter den nuvarande Götaälvbron. Målsättningen för den nya bron är att 

bidra till att staden utvecklas på båda sidor om Göta Älv och att dessa blir mer inte-

grerade än idag. Bron avses också bidra till att stärka hela regionen. Detaljplanen för 

Hisingsbron antogs i Kommunfullmäktige 2014-11-27 och vann laga kraft 2016-05-

23. Byggnation av bron har påbörjats och 2021 kommer bron att stå färdig. 

Mark, vegetation och fauna 

Geotekniska förhållanden 

Med anledning av aktuell detaljplan har en geoteknisk utredning genomförts, Norr om 

Nordstan, Geoteknisk utredning för detaljplan, PM Geoteknik (ÅF, 2018-11-08). Syf-

tet med utredningen är att beskriva områdets befintliga förhållanden, geotekniska 

egenskaper och grundläggningsförutsättningar samt att identifiera eventuella geotek-

niska risker som kan uppkomma i samband med planerad byggnation.   

I utredningen konstateras att generellt är markytan inom undersökt område relativt 

plan, med nivåer om ca 2,0 till 3,0 meter över nollplan. Det konstateras också att om-

rådet till största delen utgörs av hårdgjorda/asfaltsbelagda ytor, med inslag av mindre 

anlagda gräsytor.  

Av utredningen framgår att den generella jordlagerföljden inom planområdet består 

av fyllning överst, vilken underlagras av naturligt avsatt lera ovan friktionsjord på 

berg. Djup till berg varierar mellan ca 90 och 100 m inom planområdet.  

Fyllningens mäktighet varierar inom området men uppgår generellt till ca 2-3 m, vil-

ket motsvarar nivåer på underkant fyllning mellan ca 0 och -1.  

Marken inom utredningsområdet bedöms generellt vara sättningsbenägen, främst på 

grund av att området till stor del består av utfylld mark. Sättningshastigheten är som 

störst mot Göta Älv och som minst mot Nordstan.   

Sammanfattningsvis framgår av utredningen att stabiliteten inom området, under be-

fintliga förhållanden bedöms vara tillfredställande med avseende på marklutning, djup 

till fast botten och jordlagerföljd. För grundläggning rekommenderas en metod som 

inte belastar marken ytterligare, exempelvis pålning. Om detta uppfylls bedöms stabi-

liteten vara tillfredsställande även för planerade förhållanden med avseende på mark-

lutning, djup till fast botten och jordlagerföljd. 

Göteborgs Stad planerar efter att lägsta marknivå ska vara 2,8 meter över nollplan vid 

nybyggnation i centrala Göteborg. Detta får till konsekvens att befintliga marknivåer 

inom planområdet behöver höjas vid nybyggnation. För att höjning av marknivåer 

inte ska belasta marken ytterligare rekommenderas lastkompensation för all ökad be-

lastning som inte grundläggs genom pålning.  



 

Göteborgs Stad, Planhandling  20 (79) 

För att hantera sättningsdifferenser mellan pålade konstruktioner och omkringlig-

gande mark rekommenderas att utjämningsåtgärder nyttjas vid övergångar. För utjäm-

ning kan exempelvis lättfyllnadsmaterial eller länkplattor användas. Ledningar som 

ansluter till pålade byggnader bör förses med länkplattor/flexibla kopplingar för att 

förhindra skador på ledningen. 

En tillfälligt eller permanent sänkt grundvattenyta kan leda till sättningar i omgivande 

mark och därför rekommenderas att inte tillåta sänkning av grundvattenytan. Vidare 

kan även arbeten som genererar rörelser eller vibrationer i mark, till exempel pålslag-

ning, spontning, packning, spontdragning, proppdragning, m.m. generera skadliga rö-

relser eller vibrationer. Krav från omgivande konstruktioner och anläggningar på be-

gränsning av rörelser och vibrationer bör identifieras och beaktas inför planerad bygg-

nation. 

Slutsatsen av utredningen är att med avseende på rådande geotekniska förhållanden 

och förutsättningar inom och i anslutning till aktuellt planområdet anses det inte er-

fordras några planbestämmelser med avseende på de geotekniska förutsättningarna. 

Grundvatten och dagvatten 

I den geotekniska utredning som har genomförts med anledning aktuell detaljplan, 

Norr om Nordstan, Geoteknisk utredning för detaljplan, PM Geoteknik (ÅF, 2018-11-

08) redovisas grundvattennivåerna inom planområdet. Mätningar av grundvattennivån 

i den övre akviferen har utförts i öppna grundvattenrör. Dessa mätningar visar att 

grundvattennivån i den övre akviferen varierar mellan ca 0,5 meter under nollplan och 

1,5 meter över nollplan. Detta bedöms som rimligt då det korrelerar bra med ha-

vets/älvens nivå. Grundvattentrycket i den undre akviferen har uppmätts i en punkt i 

öppet grundvattenrör. Mätningen visar en trycknivå på 2,6 meter över nollplan. Av ut-

redningen framgår att en tillfälligt eller permanent sänkt grundvattenyta kan leda till 

sättningar i omgivande mark, och sänkning av grundvattenytan bör därför inte tillåtas. 

Aktuell detaljplan har föregåtts av en dagvattenutredning, Dagvattenutredning för de-

taljplan för bostäder, verksamheter och Västlänkens uppgång norr om Nordstan 

(Ramböll, 2017-02-13). Av denna framgår att det befintliga vatten- och avloppssyste-

met inom aktuellt planområde består av dagvattenledningar, spillvattenledningar och 

dricksvattenledningar. Dagvattenhanteringen är uppdelad i huvudsak i två avrinnings-

områden, se bild nedan. Dagvattenledningarna väster om Nils Ericsonsgatan leds åt 

nordväst och avvattnas västerut i en ledning som passerar under Götatunneln på en 

nivå av 0,75 meter under nollplan. Öster om Nils Ericsonsgatan avvattnas området åt 

nordöst via en ledning på en nivå av 1,5 meter under nollplan. Dagvattnet leds till re-

cipienten Göta älv. Allmänt vatten- och avloppsledningsnät finns till största delen ut-

byggt under Nils Ericsonsgatan direkt öster om Nordstan, samt i Södra Sjöfarten och 

Mårten Krakowgatan.  
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Befintlig flödesriktning, avrinningsområden, passage under yta och dagvattenledning. 

Inom planområdet finns två lågpunkter, se bild nedan. Vid skyfall/100-årsregn över-

svämmas dessa och begränsar därmed framkomligheten inom området. Vid högvat-

tennivå i Göta älv, det vill säga när vattennivån är högre än 2,65 meter över nollplan, 

översvämmas större delen av området.   

 

Översvämning vid ett 100-årsregn med lågpunkter i mörkblått. 
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Recipienten Göta älv klassas enligt länsstyrelsen som ett vattendrag vilket har God 

kemisk ytvattenstatus med undantag för kvicksilver och polybromerade difenyletrar 

(PBDE), som överskrids för samtliga vattendrag i Sverige. Recipienten uppnår dock 

ej heller god status för tributyltennföreningar eller bromerad difenyleter. Halterna av 

ovan nämnda ämnen och övriga föroreningsämnen får inte öka i recipienten eftersom 

gränsvärdena för då riskerar att överskridas.  

Göta älv klassas av miljöförvaltningen på Göteborgs Stad som mindre känslig söder 

om intaget. Detta innebär att bara de målvärden som förvaltningen Kretslopp och Vat-

ten (KoV) har satt upp för ämnena fosfor (P), kväve (N), koppar (Cu), zink (Zn), sus-

penderat material (SS) och TOC behöver uppnås efter rening.  

Förorenad mark 

Aktuellt planförslag har föregåtts av en översiktlig miljöteknisk markundersökning, 

Detaljplan för område norr om Nordstan – Historisk inventering och bedömning av 

förekomst av markföroreningar och dess påverkan på detaljplanens genomförande 

(SWECO, 2018-01-31). För bedömning av omfattning och nivå av påvisade förore-

ningar har Naturvårdsverkets generella riktvärden (Naturvårdsverket, 2009; Natur-

vårdsverket, 2016) använts. Generella riktvärden finns framtagna för s.k. ”känslig 

markanvändning”, KM (t.ex. bostäder och skolor) och ”mindre känslig markanvänd-

ning”, MKM (t.ex. kontor, industri och trafikområden).  

Av markundersökningen framgår att både tidigare och nuvarande användning av plan-

området innebär att marken kan innehålla föroreningshalter som överskrider Natur-

vårdsverkets riktvärden för såväl KM som MKM. Planområdet är delvis utfyllt med 

fyllnads- och muddermassor. Utfyllnaden innehåller på flera ställen tegel, glas, kol 

och slagg och fyllnadsmassorna är förorenade med avseende på metaller, PAH och till 

viss del petroleumkolväten. Även PCB och klorerade kolväten är potentiella förore-

ningar. 

Inom ramen för den kommande markanvändningen bedöms känsligheten som stor 

och människor vara de som främst påverkas negativt av föroreningarna. Förorenings-

situationen innebär att åtgärder i olika omfattning kommer bli nödvändiga i samband 

med exploatering. Det finns dock inget som tyder på att marken inte skulle kunna bli 

lämplig för planerat ändamål eller att åtgärder skulle bli orimligt komplicerade eller 

dyra. Kompletterande undersökningar bör utföras i samband med detaljprojektering 

och en provtagningsplan bör upprättas och kommuniceras med tillsynsmyndigheten 

innan fältundersökningen genomförs. När fältundersökningen har genomförts bör en 

riskbedömning, och vid behov riskvärdering och åtgärdsutredning, utföras vilka tar 

hänsyn till föroreningssituationen och de förhållanden som kommer att råda när plan-

området har iordningsställts. 

Radon  

Enligt SGU:s radonriskkarta över Göteborg klassas stora delar av aktuellt planområde 

som lågriskområde, se gul markering i bilden nedan. Östra delarna av området klassas 

som normalriskområde. Vid detaljprojektering bör radonhalten i fyllnadsmassorna 

inom området mätas, för att kunna uppföra planerad byggnation i rätt utförande med 

avseende på radon. 
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Radonklassning enligt SGU:s radonriskkarta över Göteborg. 

Vegetation och fauna 

Aktuellt planområde omfattas av den naturmiljöutredning som gjordes i samband med 

planering av Västlänken, Naturmiljöutredning för Västlänken i Göteborg – underlag 

för detaljplaner och miljökonsekvensbeskrivningar (Calluna, 2014-05-16). Av utred-

ningen framgår att området kring Centralstationen präglas av en intensiv trafiksituat-

ion med hårdgjorda ytor och begränsad tillgång till platser för rekreation, grönska och 

djurliv. Två miljöer är dock utpekade som värdefulla naturmiljöer inom planområdet: 

allén med grova lindar utmed Nils Ericsonsgatan och den parkrest som finns kvar vid 

före detta Bergslagsbanans stationshus. Flertalet träd, både i allén och i parken, har 

håligheter eller början till hål och gynnar därmed kryptogamer och vedlevande insek-

ter.  

Kulturmiljö  

För de detaljplaner som upprättas i Centralenområdet, med anledning av Västlänken,  

har det tagits fram ett kulturmiljöunderlag, Kulturmiljöunderlag för detaljplaner för 

Västlänken, Fördjupad kulturmiljöbeskrivning för Centralen med hamnstråket (An-

tiquum 2014-09-18). Detta har kompletterats med en särskild bilaga för aktuell detalj-

plan, Kulturmiljöbilaga för detaljplan för bostäder, verksamheter och Västlänkens 

uppgång norr om Nordstan (Tyréns 2017-10-06).  

Kulturmiljövärden 

Av kulturmiljöunderlaget framgår att planområdet ligger inom riksintresse riksintres-

set för kulturmiljövården Göteborgs innerstad O 2:1-5. Motivtexten för Göteborgs in-

nerstad anger följande: ”Storstadsmiljö, formad av funktionen som "Sveriges port mot 

väster" och det för sjöfart, handel och försvar strategiska läget vid mynningen av Göta 

älvs vattensystem. Rikets främsta Sjöfartsstad samt residensstad, domkyrko- och uni-

versitetsstad, präglad av tre seklers handelsaristokrati. Ett av de förnämsta exemplen 
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på 1600-talets stadsanläggnings och befästningskonst, och på stadsbyggandet under 

1800- och 1900-talen. Den göteborgska byggnadstraditionen med dess olika stads-

delskaraktärer.” Uttryck för riksintresset beskrivs så här:  

 

Röd streckad linje anger särdrag i stadsbilden, blåprickade områden anger det sena 1800-talets stor-

stadsomdaning och utbyggnad. 

Röd streckad linje i kartan ovan anger göteborgska särdrag i stadsbilden. Dessa är 

stadssilhuetten från älven och bergshöjderna runt staden med utblickar mot stadens 

omgivningar; kanalstadens vattenstråk och kontakten med älven; byggnadstraditionen 

med dominerande låg bebyggelsehöjd; det gula "Göteborgsteglet" med den carl-

bergska nyklassicismen följd av medeltidsromantiken vid 1800-talets mitt; den rikt 

formade sena 1800-talsbebyggelsen i puts och tegel och med stort inslag av poly-

kromi; gatukaraktären med gatsten och gånghällar i bohusgranit. 

Blåprickade områden i kartan ovan anger det sena 1800-talets storstadsomdaning och 

utbyggnad med anläggningar, områden och bebyggelse som visar på ny samfärdsel-

teknik, spridningen av olika verksamheter och skilda sociala gruppers levnadsförhål-

landen. Cityomvandlingen med handelns om och nybyggnader i storstadsmässig 

skala, hamnens och järnvägarnas tullpackhus och stationsmiljöer samt de plana kanal-

broarna av järn. Hamn-, sjöfarts- och handelsstaden med hamnanläggningar och be-

byggelse från skilda tider, som visar hur kanalernas ursprungligen slutna innerhamnar 

fr.o.m. 1840-talet ersattes av älvstrandens djuphamn, och affärslivets utveckling från 

de gamla patricierhusen till varuhus och saluhallar. Kajer och sjöfartsanknuten bebyg-

gelse som f.d. Ostindiska kompaniet och andra gamla handelshus kring Stora Hamn-

kanalen, kontor och magasin för handelsfirmor och rederier mot älven.  

I kulturmiljöbilagan redogörs för de kulturmiljövärden som är mest centrala inom och 

i anslutning till aktuellt planområde. Kulturmiljövärdena redovisas enligt följande:    
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Områden med olika kulturmiljövärden. 

A: Sammanhållen stationsmiljö med lång tradition. Området kring Göteborgs Cen-

tralstation har som helhet ett högt kommunikationshistoriskt värde och berättar om 

järnvägens och kommunikationsmiljöns tillkomst och utveckling under mer än 150 år. 

B: Det gröna resenärsstråket. Rester av det före detta resenärsstråket med stations-

park och trädrader har ett högt kommunikations- och parkhistoriskt värde. 

D: Den befästa staden. Delar av planområdet ingår i det före detta befästningsstråket 

och är en del av fornlämningen Göteborg 216:1 som har ett mycket högt kulturhisto-

riskt värde. Här finns flera befästningslämningar, bland annat efter kurtinmurar, sänk-

verk, pålspärrar och bastioner, vilka har ett mycket stort kulturhistoriskt, pedagogiskt 

och vetenskapligt värde. Befästningslämningarna finns både ovan och under mark.  

E: Viktiga minnesmärken över den göteborgska sjöfarten. Kajerna längs älven och 

Packhusplatsen med sina hamnanläggningar och sjöfartsanknutna bebyggelse är ett 

värdefullt minnesmärke över den göteborgska sjöfarten. Den sammanhållna hamn-

karaktären är mycket viktig att upprätthålla och den konstitueras av flera delar som 

samspelar. 

G: Övrig stadsbild. Byggnaderna på Kvarnberget vänder fasaderna mot älven, 1800-

talets kajstråk och den parallella kommunikationsleden Västra Sjöfarten. Detta är sta-

dens framsida och entré och ett viktigt kulturhistoriskt inslag i stadsbilden.  

Trädraden utmed Nils Ericsonsgatan (värdetema B) pekas även ut som bevarandevärd 

i Fördjupad kulturmiljöbeskrivning för Centralen och hamnstråket (2014) och Kultur-

miljöbilaga till miljökonsekvensbeskrivning för Västlänken; station Centralen (2016). 

Den är viktig att bevara för att förstå områdets historia. Trädraden är också det mest 

konkreta och idag synliga kulturhistoriska inslaget inom aktuellt planområde.  

I direkt angränsning till planområdet ligger Nordstans parkeringshus. Byggnaden 

rymmer också kontor, butik- och restauranglokaler. Den uppfördes 1972-74 efter rit-
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ningar av White Arkitektkontor (Rune Falk och Heikki Särg). Byggnaden har tidsty-

piska arkitektoniska drag i form av slutna fasader i formräfflad omålad betong och 

horisontella lameller i metall. Under slutet av 1980-talet byggdes entrén mot Kanal-

torgsgatan om och till och en passage till gångbron mot Lilla Bommen skapades. En-

trén ligger centralt placerad på norrsidan och här bryter det uppglasade trapphustornet 

av den i övrigt släta fasaden. Fasaden mot norr domineras också av företagsloggor för 

verksamheter som huserar i Nordstan.  

Direkt nordöst om planområdet ligger Bergslagsbanans stationshus, vilket är utpekat 

som byggnadsminne. Den park som tillhör stationshuset ingår i planområdet.  

Fornlämningar 

Planområdet berörs av fast fornlämning, Göteborg 216:1, där lämningar kan finnas 

från stormaktstidens Göteborg och dess befästningar. Det kan även finnas lämningar 

från staden, eller kasserade vrak, som tjänat som fyllnadsmaterial.  Västlänken öppna 

schakt kommer att gå direkt över dessa och medföra irreversibla skador på fornläm-

ningarna. Aktuellt planområde överensstämmer i stort sett med Västlänkens utbred-

ning. Enligt det handlingsprogram för ett stärkt riksintresse (Fästningsstaden) som 

Göteborgs Stad har tagit fram bör man i samband med planläggning och utveckling 

av staden stärka förståelsen, läsbarheten och upplevelsen av den befästa staden.     

 

Fornlämningar, blå ytor utgör fornlämningen Göteborg 216:1 (Karta från FMIS). 

Sociala förutsättningar  

Rekreation, stadsmiljö och sociala aspekter  

Aktuellt planområde har ett centralt läge i staden och är en del av ett större kommuni-

kationsnav. Det har god tillgänglighet för resenärer med bil men är svårt att röra sig i 

som fotgängare och cyklist. Området domineras av storskaliga trafikanläggningar som 

bildar ett nät av gator, flerfiliga vägar, spårvägssträckningar, cykelbanor, gångvägar 
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och trottoarer. Uppfarten till Götaälvbron, upp- och nerfarten till Nordstans parke-

ringshus och gångtunneln mellan Nordstan och Lilla Bommen skapar höjdskillnader 

som möjliggör utblickar över området men också mörka passager.    

Delar av planområdet, bland annat gatumiljön längs Nordstans parkeringsgarage, har 

karaktär av baksida och påminner om ett ytterområde snarare än en innerstadsmiljö. 

Eftersom området utgörs av hårdgjorda ytor och stora trafikanläggningar erbjuder det 

inte någon rekreativ miljö eller några formella mötesplatser. Det enda gröna inslaget 

är, bortsett från en del av impedimenten, trädraden utmed Nils Ericsonsgatan. 

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Generellt är tillgängligheten till planområdet god. Det finns möjlighet att angöra om-

rådet med bil från Västra Sjöfarten i väster, Götaälvbron i norr, Bergslagsgatan i öster 

och Nils Ericsonsgatan i söder. Kollektivtrafikhållplatser finns ca 40 meter från plan-

området, en utmed Nils Ericsonsgatan och en utmed Östra Hamngatan. Ca 150 meter 

från planområdet ligger Centralstationen.  

Inom planområdet löper Nils Ericsonsgatan i nordsydlig riktning och Kanaltorgsgatan 

i östvästlig riktning. Utöver detta finns en uppfart till Götaälvbron och en nedfart från 

bron. Uppfarten ansluter från Drottningtorget i söder och nedfarten ansluter till Södra 

Sjöfarten i norr. Parallellt med uppfarten finns en separat kollektivtrafikkörfält, lik-

som parallellt med den första delen av nedfarten. Kollektivtrafikkörfältet utmed ned-

farten ansluter vidare till Östra Hamngatan.   

Gång- och cykelvägar finns utmed merparten av bilvägarna inom planområdet, dock 

ej vid Södra Sjöfarten. Eftersom området domineras av storskaliga trafikanläggningar 

och påtagliga nivåskillnader upplevs området dock som svårtillgängligt för gående 

och cyklister. Några av de större vägarna utgör också faktiska barriärer för dessa trafi-

kanter.    

Inom planområdet ryms ingen parkering för bil. Däremot finns det flera parkeringsan-

läggningar i närheten av området – Nordstans parkeringshus, Göteborgs centralstat-

ions parkering, Centralgaraget som ligger under Nils Ericsonterminalen samt P-arken. 

Eftersom planområdet är en del av centrala Göteborg finns det såväl offentlig som 

kommersiell service i närheten. I direkt anslutning till planområdet ligger Nordstan 

som är ett av Sveriges största köpcentrum med ca 200 butiker, caféer och restau-

ranger. Sydväst om planområdet ligger Göteborgs Centralstation som rymmer både 

kollektivtrafik och butiker, caféer och restauranger. Inom planområdet är serviceutbu-

det begränsat. Utöver kollektivtrafiken finns ingen service alls. 

Inom planområdet finns en mindre cykelparkering på norra sidan av Nordstan, vid 

den södra gångvägen utmed Kanaltorgsgatan. Närmsta cykelparkering utanför plan-

området finns vid Nils Ericsonsterminalen, Nils Ericsonsgatan och Östra Hamngatan.  

Teknik 

Inom aktuellt planområde finns det omfattande ledningsstråk med bland annat vatten, 

avlopp, fjärrvärme och tele. Trafikverket ansvarar för att utreda vad som ligger i mar-

ken inom det område som omfattas av järnvägsplan. Samordning sker mellan Trafik-

verkets projekt Västlänken och övriga intressenters projekt och planer i området så att 

omläggning av ledningsstråk och andra tekniska aspekter genomförs så effektivt som 
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möjligt, trots projektens olika tidsramar. Inom aktuellt planområdet behöver yta avsät-

tas för förflyttad infrastruktur, exempelvis dagvattenledningar.  

Störningar 

Buller  

En bullerutredning har upprättats enligt 4 kap 33a§, Detaljplaner vid Centralstationen 

i Göteborg – bedömning av sammanslagning av buller från verksamheter och trafik-

buller dag, kväll och natt (SWECO, 2018-04-06). Bullerutredningen innehåller en re-

dovisning av beräknade värden för omgivningsbuller, med prognosår 2035. Utgångs-

punkt för utredningen är de värden som anges i Förordning om trafikbuller vid bo-

stadsbyggnader (SFS 2015:2016) vilka innebär följande: 

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 

 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 

en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden 

För en bostad om högst 35 kvm bör bullret inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljud-

nivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

Om 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör 

 minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 

dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden 

 minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden 

Av utredningen framgår att planområdet är utsatt för buller från väg och spårtrafik. 

Riktvärdena för ekvivalent ljudnivå och för maximal ljudnivå kommer att överskridas 

för ny bebyggelse vid fasad mot gata i hela planområdet utom vid södra delen av Nils 

Ericsonsgatan där ekvivalent ljudnivå på är ca 50-55 dB(A) och maximal ljudnivå på 

ca 60-70 dB(A). Vid uppförande av bostadsbebyggelse krävs att lägenheterna utfor-

mas med tyst sida. Vid norra delen av Nils Ericsonsgatan kan lägenheter uppföras 

utan tyst sida om de är högst 35 kvm stora, eftersom ekvivalent ljudnivå här är ca 55-

60 db(A). 

Det har också gjorts en särskild utredning av industribuller, Centralenområdet i Göte-

borg, Utredning av buller från verksamheter (Norconsult, 2017-12-20). 

Denna visar att den dominerande ljudkällan för planområdet är trafikbuller, vilket be-

döms maskera nästan allt ljud från verksamheterna. 

Ytterligare utredning av bullersituationen kommer att göras i samband med att en mil-

jökonsekvensbeskrivning för aktuell detaljplan tas fram.  

Luftkvalitet  

Aktuellt planförslag har föregåtts av en fördjupad luftmiljöutredning, Fördjupad luft-

miljöutredning för Centralenområdet, överdäckningen av Götaleden samt norr om 

Nordstan (COWI, 2019-06-28). 
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Syftet med utredningen var att studera olika alternativ på åtgärder för att nå godtagbar 

luftkvalitet inom och i närheten av aktuellt planområdet. Utredningen svarar på om 

det är sannolikt att det går att bebygga området enligt planförslagen utan att fast-

ställda gränsvärden för luft överskrids. Utredningen omfattar spridningsberäkningar 

av NO₂ och PM10 för olika scenarier (nuläge, framtid 2026 och framtid 2035), emiss-

ionsberäkningar samt analys av föreslagna åtgärder.  

Av de spridningsberäkningar som har gjorts framgår att för nuläget ses halter av NO₂ 
över MKN i stora delar av Centralenområdet och längs Götaleden, medan MKN för 

PM10 överskrids endast runt Götatunnelns mynning.  

För NO₂ ses betydligt lägre halter år 2026 än i nuläget vid Götatunnelns mynning, om 

av 95 % av utsläppen från Götatunnelns östra mynning bortventileras. Däremot över-

skrids MKN vid den framtida Gullbergstunnelns västra mynning och vid den bebyg-

gelse som planeras ovanpå Gullbergstunneln. Norr om Nordstan klaras MKN med 

ventilation, men utan ventilation överskrids MKN för NO₂  även där.  

För PM10 ses högre halter år 2026 än i nuläget, vilket beror på ökade trafikmängder 

generellt men speciellt på Götaleden. Även med ventilation av Götaleden ses halter av 

PM10 som överskrider MKN vid Gullbergstunnelns västra mynning, vid kvarter A.  

För prognosåret 2035 ses halter av PM10 och NO2 som överskrider MKN vid Gull-

bergstunnelns västra mynning, som ligger utanför aktuellt detaljplaneområde, även 

om ventilation anordnas.  

Resultaten av spridningsberäkningarna visar även på risk för kortvarigt mycket höga 

föroreningshalter i området kring tunnelmynningarna. Det är stor risk att EU:s gräns-

värde för 99,8-percentilen av timmedelvärdet (200 μg/m³) överskrids år 2026. De vi-

sar också att en stor del av haltbidraget vid den bebyggelse som planeras ovanpå Gull-

bergstunneln kommer från Gullbergstunnelns västra mynning, men att även lokalga-

torna norr och söder om dessa kvarter orsakar höga halter vilket ger överskridanden 

av MKN lokalt. 

Slutsatsen av den fördjupade luftutredningen är att det är nödvändigt att på något sätt 

minska utsläppen från både Götatunnelns och Gullbergstunnelns mynningar och ram-

per för att klara MKN i markplan vid aktuellt detaljplaneområde och i närheten av 

detta. Även i markplan runt bebyggelsen ovanpå överdäckningen är de lokala utsläp-

pen höga på grund av relativt stora trafikmängder och hög och tät bebyggelse, vilket 

gör att åtgärder krävs också här. Mot bakgrund av detta rekommenderas i luftutred-

ningen en total överdäckning av Götaleden, det vill säga att hålet mellan Götatunneln 

och Gullbergstunneln täcks över för att förhindra utsläpp av luftföroreningar, i kombi-

nation med bortventilering av utsläppen vid tunnelmynningen. Även med bortventilat-

ion av 95 % av utsläppen vid tunnelmynningarna från Götatunneln och Gullbergstun-

neln riskeras halter långt över nivåerna för MKN år 2026. Spridningsberäkningarna 

för år 2035 visar dessutom att föroreningshalterna inte kommer att försvinna med ti-

den. Om trafikmängderna skulle fortsätta öka efter år 2026, vilket denna utredning 

inte inkluderat enligt indata från Göteborgs stad, riskerar problemet med partiklar bli 

det dominerande i detta område i framtiden. 

Utöver föreslagna åtgärder bidrar själva planförslaget i sig till en förbättrad situation 

vad gäller luftkvalitet. Detta beror på att föreslagen bebyggelse skapar en barriär mel-

lan de områden som är mest förorenade och de områden där människor rör sig till fots 
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och med cykel. Det beror också på att befintliga gång- och cykelstråk läggs om så att 

de inte ligger i direkt anslutning till de mest förorenade områdena.   

Övriga åtgärder som kan behöva göras med hänsyn till luftföroreningar avses hanteras 

inom ramen för detaljplanen för överdäckning av Götaleden.  

Stomljud och vibrationer  

I samband med att järnvägsplaner för Västlänken upprättades togs en rapport fram av-

seende ljud, stomljud och vibrationer, Underlag till järnvägsplaner Olskroken plan-

skildhet och Västlänken Göteborgs Stad och Mölndals stad, Västra Götalands län 

Underlagsrapport, Ljud, stomljud och vibrationer (Trafikverket, 2014-09-01). Beräk-

ningar av stomljud gjordes enligt en semi-empirisk modell utvecklad på ÅF Ljud & 

vibrationer och avsåg både byggskedet för Västlänken och driftskede 2030. Mät-

ningar av vibrationer under byggskedet gjordes enligt en grov modell som redovisas i 

Pålkommissionen Rapport 95: Omgivningspåverkan vid pål- och spontslagning.  

Rapporten visar att i byggskedet kommer påverkan från buller och vibrationer bestå 

av byggbuller, vibrationer och stomljud från arbetsmaskiner i anslutning till schakt, 

tunneldrivning och sprängning, pålning, spontning, schaktning, förändrade bullerni-

våer på grund av trafikomläggningar och buller från vägtransporter till och från eta-

bleringsytor, huvudsakligen masstransporter. Stomljud i samband med byggskedet 

kommer i första hand att uppstå vid tunneldrivning. 

För att klara riktvärdena för stomljud kommer stomljudsisolerande åtgärder krävas ut-

med stora delar av tunnelsträckan. Skyddsåtgärder behöver göras både i själva tun-

neln/spårkonstruktionen och i nya byggnader i närheten av denna. Med rätt skyddsåt-

gärder och utformning av nya byggnader i området bedöms dock inte stomljud och 

vibrationer utgöra något problem för byggnation i planområdet. 

Elektromagnetiska fält 

Järnvägsplanen för Västlänken föregicks av en miljömedicinsk utredning, Miljömedi-

cinsk bedömning av hälsoeffekter av Västlänken i Göteborg (Sahlgrenska Universi-

tetssjukhuset, 2014-05-26). Av denna framgår att för järnvägstrafik genereras mycket 

låga frekvenser av elektromagnetiska fält. Den slutliga bedömningen är att tågtrafiken 

i den planerade tunneln under Göteborg inte kommer att ge upphov till några extra 

sjukdomsfall på grund av det elektromagnetiska fältet. Inte heller under byggskedet 

genereras magnetfält av sådan styrka att det kan ge upphov till extra sjukdomsfall. För 

mer information, se även järnvägsplanens MKB.  

Risk för hälsa och säkerhet 

Nedan redovisas de risker som finns i närheten av planområdet. De risker som finns 

inom planområdet kommer att redovisas i samband med granskning av detaljplanen. 

För området runt aktuellt planområde har en riskbedömning genomförts, Riskbedöm-

ning för detaljplaner, Detaljplan för Centralstationen m.m., detaljplan för Västlän-

ken, Station Centralen med omgivning (WSP, 2015-09-02).  

De risker som identifieras i riskbedömningen och som antas kunna påverka undersök-

ningsområdet är förknippade med hantering av farligt gods inom Kruthusgatans ter-

minal, påkörning/urspårningar av tåg inom bangården tillhörande centralstationen, 
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bränder och urspårningar inom Västlänken station Centralen och sabotage/antagonist-

ism. Resultatet av riskuppskattningen påvisar behov av riskreducerande åtgärder.   

Eftersom det är svårt att reducera frekvenserna med tanke på att riskkällorna generellt 

inte kan påverkas i detaljplanesammanhang föreslås i riskbedömningen ett antal kon-

sekvensbegränsande åtgärder. I riskbedömningen poängteras att åtgärdsförslagen är 

just förslag och att fortsatta utredningar kring funktionskrav, dimensionering och pla-

cering av åtgärderna krävs i senare planerings- och genomförandeskeden för att kunna 

bedöma om den riskreducerande effekten är tillräcklig.  

De åtgärder som föreslås i riskbedömningen, som kan vara relevanta även för aktuellt 

planområde, är:  

Brand och urspårning av tåg i Västlänken station Centralen 

 Särskilda riskanalyser bör genomföras vid konstruktion av bebyggelse ovan 

Västlänkens tunnel och uppgångar. Påverkan på ovanliggande konstruktioner 

från bränder och urspårningar i tunneln behöver utredas i detalj.  

 Brandgasschakt från tunneln bör dimensioneras och placeras så att inte brand 

eller toxiska brandgaser sprids till ovanliggande bebyggelse eller områden där 

människor vistas. Områden nära brandgasschakt bör inte utformas så att de 

uppmuntrar till stadigvarande vistelse.  

 Fasader ovan brandgasschakt bör utföras täta för att minska risk för inläckage 

av toxiska brandgaser. Därtill bör även friskluftsintag placeras högt och på 

oexponerad sida från brandgasschakt räknat.  

 Utrymningsförhållandena från Västlänken station Centralen bör beaktas så att 

planerad byggnation ovan stationen inte begränsar utrymningsmöjligheterna 

från tunneln och vice versa.  

 Samråd avseende riskfrågor med medverkan av aktuella aktörer såsom Trafik-

verket, Stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänsten, Länsstyrelsen och eventu-

ellt fastighetsägare i och kring planområdet rekommenderas. Vidare behöver 

aktuella detaljplaner och järnvägsplaner synkroniseras avseende innehåll och 

omfattning.  

Dessa åtgärder har primärt hanterats inom ramen för gällande detaljplan för järnvägs-

tunneln (Västlänken). 

Sabotage/antagonism 

 Det har bedömts rimligt att viss hänsyn tas i projekteringen av järnvägstunneln 

till en eventuell förändrad hotbild under Västlänkens livslängd. Detta innebär 

bl.a. att konstruktionen bör ges en robust utformning.  

 Vissa riskreducerande åtgärder bör beaktas för att säkerställa ett grundläg-

gande skydd, medan andra tekniska åtgärder och även administrativa och or-

ganisatoriska åtgärder bör förberedas för att införas om hotbilden ändras i 

framtiden. Exempel på åtgärder av förebyggande karaktär är:  

 Utrymningsvägar ska säkerställas i erforderlig omfattning så att utrym-

ning kan ske säkert.  
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 Utrymning av stora folkmassor bort från anläggningen/området behö-

ver säkerställas (fördjupad analys). Så kallad crowd management (att 

på ett medvetet och kontrollerat sätt styra utrymmande) kan vara en 

möjlig åtgärd. Tillräckliga utrymmen kring stationsuppgångar och en-

tréer kan också behöva beaktas för att tillåta säker utrymning av stora 

folkmassor.  

 Uppsikt samt ordning kring fasader bör vara god. God belysning samt 

en inte alltför hög eller buskig växtlighet kring fasaderna är att önska 

för att minska möjligheterna för en person att kunna verka ostört.  

 Övervakning, låsta utrymmen och organisatoriska aspekter bör beak-

tas.  

Slutsatsen av riskutredningen är att givet de förutsättningar som fanns vid tidpunkten 

för utredningen bedöms de föreslagna riskreducerande åtgärderna kunna sänka riskni-

vån inom utredningsområdet till acceptabla nivåer. Den riskreducerande effekten be-

höver dock studeras vidare och verifieras i kommande skeden. 

Höga vattennivåer och översvämningsrisk  

Göteborgs Stad har gjort en samlad utredning av översvämningsrisker för området 

Centralenområdet och Gullbergsvass, Översvämningsrisker i Centralenområdet och 

Gullbergsvass (Göteborgs Stad & SWECO, 2018-10-29). Syftet med utredningen är 

att redogöra för översvämningsrisker från skyfall, höga flöden och högvatten i sam-

band med planerad exploatering. I utredningen ges också förslag på direkta åtgärder 

och en långsiktig strategi.  

I utredningen konstateras att översvämningsrisk till följd av skyfall finns idag, bland 

annat i Bergslagsparken, vilken angränsar till aktuellt detaljplaneområde. Bergslag-

sparken omges av marknivåer som överstiger 2,27 meter över nollplan, vilket innebär 

att översvämningsrisken inte beror på ytledes tillrinning utan uppstår om det finns el-

ler anläggs dagvattenförande ledningssystem som kommunicerar med en yta som 

översvämmas vid högvatten. Inlopp från Bergslagsparken till ledningsnätet bör därför 

förses med backventil för att förhindra bakvatteninträngning i parken vid högvatten 

(PM Utredning av översvämningsrisker för detaljplan Västlänken Station Centralen 

(Sweco, 2018-09-24)). Risk för översvämning finns även idag inom andra delar av ut-

redningsområdet, men här bedöms inga åtgärder nödvändiga.  

Planerad utveckling inom utredningsområdet kommer att påverka översvämningsris-

ken till följd av skyfall. Bland annat finns ökad risk för översvämning på Norra Sjö-

farten. Eftersom denna väg avses vara en prioriterad väg/utryckningsväg behöver vattnet 

avledas härifrån. Detsamma gäller den planerade boulevarden. En ny lågpunkt kan 

komma att skapas på nuvarande Bergslagsgatan (under Hisingsbron). Eftersom även 

denna väg avses vara en prioriterad väg/utryckningsväg behöver vattnet avledas också häri-

från.  

Av utredningen framgår att år 2040 ska Göteborg skyddas för högsta högvatten på 

2,30 meter över nollplan. Konsekvenserna av högvatten inom utredningsområdet be-

gränsas av pågående planer och projekteringar samt av Trafikverkets skydd. När på-
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gående projekt byggts ut i Centralenområdet och Gullbergsvass så översvämmas end-

ast älvkantskvarteren. Detta avses åtgärdas utan att aktuellt detaljplaneområde påver-

kas.  

Utredningsområdet påverkas av höga flöden i vattendrag längs Fattighusån, men det 

detta berör inte pågående detaljplaner inom området. 

Sammanfattningsvis anges i utredningen att de åtgärder som krävs för aktuellt detalj-

planeområde är avledning av vatten från Norra Sjöfarten och Kanaltorgsgatan.  

Detaljplanens innebörd och genomförande 

Övergripande 

Området norr om Nordstan har en betydande roll för utvecklingen av den nya stadsdel 

som Centralenområdet kommer att bli. Här skapas en tät bebyggelsestruktur och of-

fentliga rum med stadskvaliteter. Med Västlänkens uppgång, tillhörande station Cen-

tralen, blir området en central nod med starka kopplingar till befintlig innerstad, Göte-

borgs centralstation, Nordstan, GöteborgsOperan och vattnet. Även på en mer över-

gripande nivå bidrar området till fler och starkare kopplingar i staden och i regionen. 

Området kommer att bli en viktig kommunikationsnod i och med de två entréerna till 

Västlänkens station Centralen, ett nytt hållplatsläge för spårväg och busstrafik på Ka-

naltorget och närhet till både centralstationen och Nils Ericsonterminalen.    

Aktuell detaljplan möjliggör en av tre uppgångar till Västlänkens station Centralen. 

Uppgången kommer att ha två entréer, en norr om den framtida boulevarden och en 

söder om boulevarden. Planen möjliggör också ny bebyggelse, nya trafiklösningar 

och nya offentliga rum. Sammantaget innebär detta att området tillförs målpunkter i 

form av kollektivtrafiknoder för både järnväg och spårvägs- och busstrafik, i form av 

bostäder och verksamheter och i form av stråk och platser. Detaljplanen säkerställer 

också viktiga kopplingar, bland annat de kollektivtrafikramper som ansluter till Hi-

singsbron.  

Detaljplanen medger bebyggelse ovan mark med max totalhöjd mellan 5,0 och 74,2 

meter över nollplan. Detta innebär att de rymmer mellan två och 23 våningar ovan 

mark. Ändamålet är i huvudsak järnvägstrafik, bostäder, centrumverksamhet, kontor, 

gymnasieskola och hotell. Bruttoarean för bebyggelsen är ca 80 000 kvm. Vidare be-

kräftar detaljplanen det som möjliggörs under mark i detaljplanen för Västlänken 

samt det mellanplan som krävs för att förbinda järnvägsanläggningen med markplan 

samt nödvändiga stöttande funktioner så som exempelvis cykelparkering.    

Planområdet avses bli en integrerad del av den centrala staden i Göteborg, med en ur-

ban karaktär och stadskvaliteter som främjar liv och rörelse. För att detta ska vara 

möjligt behöver området utformas med omsorg. Särskilt stor betydelse har, utifrån det 

här perspektivet, gestaltningen av gatorna och övriga offentliga rum.   

Del av kvartersmarken är markanvisad till Nordstans samfällighetsförening och reste-

rande kvartersmark inom planområdet kommer att markanvisas av fastighetsnämn-

den. Avtal om genomförande av detaljplanen kommer att tecknas med exploatörerna. 

Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida 

drift och underhåll. Exploatör ansvarar för utbyggnad av kvartersmark. 
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Illustration över planförslaget. 

Järnvägsanläggningen Västlänken 

Övergripande 

Västlänken utgörs av cirka åtta kilometer ny järnväg. Ca sex kilometer löper i tunnel 

genom Göteborg och binder samman befintliga järnvägsspår mellan Sävenäs och Al-

medal.  

Trafikverkets järnvägsplan för Västlänken och de detaljplaner som har upprättats för 

Västlänkens tunnel kan inte genomföras om de strider mot gällande detaljplaner som 

reglerar förhållandena ovan mark. Nya detaljplaner har därför upprättats eller håller 

på att upprättas för att säkerställa genomförandet av Västlänken. Aktuell detaljplan är 

en av dessa. De nya detaljplanerna omfattar både själva järnvägsanläggningen under 

mark och stationsområdena ovan mark. Stationernas och järnvägstunnelns detaljpla-

ner överlappar varandra inom vissa ytor. Där detta sker ersätter stationsplanerna järn-

vägstunnelns detaljplaner.  

Aktuell detaljplan omfattar två entréer som båda tillhör den västra delen av Västlän-

kens station Centralen. Den ena entrén är belägen norr om den framtida boulevarden 

och integrerad i den bebyggelse som avses uppföras där. Den andra entrén är belägen 

söder om boulevarden och integrerad i den del av Nordstan som avses byggas ut. De-
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taljplanen omfattar även spårområdet under mark, mellanplanet som tillhör uppgång-

arna samt området runt uppgångarna i markplan. Detta beskrivs närmare i kommande 

avsnitt.   

Stationen under mark 

Västlänken kommer att löpa i öst-västlig riktning genom aktuellt planområde, i tunnel 

under mark. Den del av Västlänken som aktuell detaljplan omfattar hör till station 

Centralen. Station Centralen planeras som en fyrspårstation med två plattformar. 

Plattformarna blir ca 250 meter långa och förbinder den Västra uppgången, Mittupp-

gången och Östra uppgången under mark. Stationen kommer att ligga ca 10 – 12 me-

ter under nollplan Västra uppgången förses därför med ett mellanplan. Mellanplanet 

kommer att ligga ca 2,3 meter under nollplanet.  

Från mellanplanet når resenärer markplan antingen via den norra uppgången, vilken 

är belägen norr om den framtida boulevarden, eller via den södra uppgången, vilken 

är belägen söder om boulevarden.  

Tunneln regleras i detaljplanen som järnvägstrafik i tunnel, med en högsta tillåtna 

höjd över nollplan. Högsta tillåtna höjd varierar inom området från 1,0 till 2,3 meter 

över nollplan. Mellanplanet regleras också som järnvägstrafik i tunnel. Högsta tillåtna 

höjd för mellanplanet är 2,1 meter över nollplan. Samtidigt är högsta tillåtna höjd för 

nya hisschakt i mellanplanet 2,3 meter över nollplan 

Detaljplanen möjliggör att mellanplanet förses med dagsljus genom lanterniner som 

ska placeras öster om den södra entrén och ovanpå gången mellan mellanplanet och 

södra uppgången. Dessa får uppföras med en högsta höjd av 4,8 meter över marknivå. 

Lanterninerna bör integreras i gaturummet så att de bidrar till de stadskvaliteter som 

avses skapas i området.  

 

Station Centralen, Östra uppgången, mittuppgången och Västra uppgången. (Bild från Trafikverkets 

hemsida.)  
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Illustration över planförslaget med mellanplanet och trapporna till/från detta markerade med orange. 

Stationsområde ovan mark 

Stationsområdet ovan mark är en del av en tät innerstadsmiljö. Aktuellt planförslag 

bygger på att en rad olika aspekter har vägts samman, som rör både stationen och 

stadsmiljön. Exempelvis har hänsyn tagits till de flöden som stationen genererar och 

att det är särskilt viktigt med god orienterbarhet och framkomlighet runt uppgångarna 

samtidigt som hänsyn också har tagits till att stadsmiljön ska bli inkluderande och le-

vande, utgöra en finmaskig struktur och vara attraktiv och hållbar. Dispositionen och 

utformningen av stationsområdet ovan mark och kringliggande område redovisas i 

bilden nedan.  

Detaljplanen innehåller byggrätter för de båda entréerna till Västlänkens uppgång. 

Byggrätterna är integrerade i den bebyggelse som ligger i direkt anslutning till entré-

erna, d.v.s. det nya bebyggelsekvarteret i väster norr om den framtida boulevarden 

samt den utbyggnad som medges i Nordstans nordöstra hörn söder om boulevarden. 

Entréernas höjd regleras till max 14,2 meter över nollplan på norra sidan av boulevar-

den och max 26,0 meter över nollplan på den södra sidan av boulevarden. I detaljpla-

nen regleras användningen som järnvägstrafik och krav ställs på att byggnaderna ska 

utformas så att deras funktion som entré till station blir tydlig.  

Gator och platser 

Aktuellt planområde utgörs till stor del av allmän platsmark. Denna innehåller både 

gator, torg och parkmark. Dessutom avses det finnas mindre platsbildningar i direkt 
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anslutning till de båda entréerna till Västlänkens uppgång, entréerna till Nordstan och 

den framtida boulevarden.  

Föreslagen gatustruktur och trafikering inom planområdet syftar till att förbättra till-

gängligheten i området för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer, möjlig-

göra ny bebyggelse och bidra till en stadsmiljö med urban karaktär. Det är därför vik-

tigt att samtliga gaturum utformas med den gående och cyklande människan i cent-

rum. Skalan i gaturummen bör anpassas till den mänskliga skalan, kvaliteter finnas i 

ögonhöjd och grönska vara ett tydligt inslag.  

De enskilda gatorna och platsbildningarna beskrivs nedan vad gäller sträckning, 

funktion och gestaltning. En mer detaljerad beskrivning av trafikeringen ges i avsnit-

tet Trafik och parkering.  

 

1. Boulevarden 

2. Nils Ericsonsgatan 

3. Södra Sjöfarten 

4. Stadstjänaregatan 

5. Hisingsbron och anslutande kollektivtrafikramper 

6. Kanaltorget 
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Boulevarden  

Genom planområdet kommer ett stadsdelsövergripande huvudstråk att löpa i öst-väst-

lig riktning, utformat som en boulevard. Detta blir den huvudsakliga kopplingen mel-

lan Skeppsbron och Gullbergsvass. Stråket förbinder också flera viktiga platser, så 

som Packhusplatsen, Kanaltorget och Bergslagsparken. 

Boulevarden kommer redan inledningsvis att rymma samtliga trafikslag utom spår-

väg. Spårväg kan tillkomma på sikt. Mellan Östra Hamngatan och Nils Ericsonsgatan 

planeras boulevarden bli enkelriktad för biltrafik men det kommer att vara möjligt att 

trafikera med buss i båda riktningarna. På båda sidor av boulevard planeras cykelstråk 

för att möjliggöra förbindelser mellan centrala Göteborg och Gullbergsvass.   

Boulevarden bör gestaltas så att det tydligt framgår att den är ett starkt stråk i området 

och så att den främjar liv och rörelse i stadsrummet. Den är tänkt att förses med träd-

planteringar på båda sidor av gatan. I de lägen där boulevarden är belägen ovanpå 

Västlänkens tunnel och/eller stora ledningsstråk planteras träden förslagsvis i flyttbara 

lådor. Detta bör studeras närmare i samband med projektering av gatan.  

Mellan Nordstan och Nils Ericsonterminalen korsas boulevarden av en Kollektivtra-

fikramp kopplad till Hisingsbron. Rampen kommer att ha en lägsta frihöjd om 5,8 

meter. 

Mellan Nils Ericsonsgatan och Stadstjänaregatan kopplas boulevarden till Nils Eric-

sonterminalen. Denna koppling utgör utfart till terminalen.   

Med anledning av boulevardens bredd och trafikering finns risk att den upplevs som 

en barriär i stadsrummet. För att undvika detta bör det skapas goda korsningsmöjlig-

heter för fotgängare och cyklister.   

Nils Ericsonsgatan 

I nord-sydlig riktning genom planområdet kommer Nils Ericsonsgatan att löpa. Be-

fintlig gata förlängs norrut för att anslutas till Södra Sjöfarten. I framtiden kan ett cy-

kelstråk komma att anordnas som en förlängning av Nils Ericsonsgatan norrut, om 

Götaleden överdäckas. En sådan förlängning omöjliggörs inte av aktuell detaljplan.  

Söder om boulevarden breddas gatan så att det skapas en platsbildning närmast Nord-

stan, avsedd för gångtrafik. Platsen bör utformas så att den upplevs som välkom-

nande, lättorienterad och trygg. Den behöver också utformas så att den stöttar entrén 

till Västlänkens uppgång söder om den framtida boulevarden. 
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Platsbildningen utmed Nils Ericsonsgatan.  

I öster avgränsas platsbildningen av en cykelbana och öster om denna en refug. Vi-

dare mot öster ligger den del av Nils Ericsonsgatan som dels utgör infart till Nord-

stans parkeringshus, dels kopplar samman boulevarden med Drottningtorget. Paral-

lellt löper en ramp för kollektivtrafik som kopplar till Hisingsbron. Öster om rampen 

ligger ytterligare en del av Nils Ericsonsgatan som kopplar Drottningtorget med bou-

levarden. För närmare beskrivning av trafikföringen, se avsnittet Trafik och parke-

ring.  

Under infarten till Nordstans parkeringshus och rampen för spårväg ligger en ramp till 

en tunnel som utgör lastgata för transporter till och från Nordstan. Tunnelns ramp an-

sluter till Nils Ericsonsgatan i båda färdriktningarna och vidare till boulevarden.   

Nils Ericsonsgatan avses användas för gång-, cykel- och biltrafik fram till dess att den 

så kallade Bangårdsförbindelsen är utbyggd. Efter utbyggnad av Bangårdsförbindel-

sen kan genomgående biltrafikströmmar strypas på Nils Ericsonsgatan och gatan rol-

len som en angöringsgata för alla hotell och verksamheter som ligger i området. 

Norr om boulevarden föreslås Nils Ericsonsgatan gestaltas så att den blir ett urbant 

stråk med aktiva bottenvåningar och visuella målpunkter. Söder om boulevarden bör 

fokus avseende gestaltning läggas på den platsbildning som området mellan Nordstan 

och refugen utgör.  

Södra Sjöfarten 

Planförslaget omfattar den västra delen av Södra Sjöfarten. Denna avses trafikeras av 

motortrafik, inga gång- eller cykelstråk föreslås här. Direkt öster om planområdet 
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kopplar gatan till förlängningen av Nils Ericsonsgatan och ytterligare österut kopplar 

den till Stadstjänaregatan.  

Parallellt med Södra Sjöfarten kommer en av kollektivtrafikramperna att löpa, som 

ansluter till Hisingsbron. 

Stadstjänaregatan 

Planförslaget omfattar den södra delen av Stadstjänaregatan, vilket i framtiden kom-

mer att vara en förlängning av Hisingsbron. Gatan landar i söder vid Västlänkens 

mittuppgång. Genom att möjliggöra alla trafikslag på Stadstjänaregatan och en tät be-

byggelse med aktiva bottenvåningar utmed gatan främjas en urban karaktär.  

Hisingsbron och anslutande kollektivtrafikramper 

Nuvarande Götaälvbron kommer att ersättas av en ny bro, Hisingsbron. Byggnationen 

har påbörjats och bron beräknas stå klar år 2021. På södra sidan av älven kommer 

bron att ansluta till övrigt vägnät i ett läge nordost om Götaälvbrons nuvarande an-

slutning. Den nya bron innebär mer gena och lättorienterade broanslutningar för såväl 

biltrafik och kollektivtrafik som för cyklister och fotgängare.  

Aktuell detaljplan har koppling till bron genom de båda kollektivtrafikramper som 

möjliggörs, en från Nils Ericsonsgatan och en från Kanaltorget. Rampen från Nils Er-

icsonsgatan utgör en bro över boulevarden och skär genom den planerade bebyggel-

sen norr om boulevarden. Rampen från Kanaltorget löper parallellt med Södra Sjöfar-

ten och under planerad bebyggelse norr om boulevarden.     

Vad gäller utformningen av de båda kollektivtrafikramperna bör de i största möjliga 

mån integreras i gaturummen, så att de inte upplevs som barriärer eller ger upphov till 

otrygga miljöer. Rampen från Nils Ericsonsgatan övergår till en bro strax söder om 

boulevarden och rampen från Kanaltorget strax väster om Nils Ericsonsgatan. Mötet 

mellan gaturummen och ramperna där de övergår till broar är särskilt viktigt att ge-

stalta med omsorg. För närmare beskrivning, se det gestaltningsprogram som har ta-

gits fram för aktuell detaljplan.   

Kanaltorget 

Kanaltorget avses utvecklas till en tillåtande och aktiv plats med vattenkontakt. Tor-

get kommer att utgöras av flera delar, varav en del utgör en hållplats för spårväg och 

buss. Aktuell detaljplan omfattar hållplatsen och området närmast denna. I detaljpla-

nen regleras området som torgyta. Torget kommer att utgöra en svagt sluttande yta 

som ansluter till kollektivtrafikrampen utmed Södra Sjöfarten. 
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Hållplats Kanaltorget. 

Bebyggelse 

Kvartersbebyggelse 

Byggrätterna inom aktuell detaljplan består av tre kvarter norr om boulevarden och en 

påbyggnad till Nordstan söder om boulevarden. De tre kvarteren norr om boulevarden 

benämns fortsättningsvis kvarter A, B och C. Entréerna till Västlänkens uppgång lig-

ger inom kvarter A och inom påbyggnaden till Nordstan.  

Föreslagen placering, utbredning och höjd av den nya bebyggelsen är ett resultat av 

de övergripande planerna för bebyggelsestruktur i Centralenområdet, befintliga kul-

turhistoriska värden i centrala Göteborg och de infrastruktursatsningarna Västlänken 

och Hisingsbron. Detta innebär bland annat att föreslagen bebyggelse ligger i linje 

med den ambition som uttrycks i stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet, 

Centralenområdet, stadsutvecklingsprogram 2.0 (färdigställt i mars 2016), om att om-

rådet ska utvecklas till en ”tät, blandad och livfull stad med grönska, mötesplatser och 

stråk”. I programmet anges att en variation av funktioner, levande bottenvåningar och 

gatumiljöer anpassade för fotgängare och cyklister ska eftersträvas. Bebyggelsen 

inom aktuellt planområde möjliggör just en tät stad med blandade verksamheter och 

aktiva bottenvåningar och ett utvecklat nät av stråk, mötesplatser och grönska där fo-

kus ligger på fotgängare och cyklister. Det innebär också att uppförande av föreslagen 

bebyggelse är avhängig en hög grad av samverkan mellan de infrastrukturprojekt som 

idag pågår inom och i anslutning till aktuellt planområde.  
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Kvarter A, B och C norr om boulevarden och utbyggnaden till Nordstan söder om boulevarden, marke-

rad som en grå yta. 

 

Planområdet sett från sydväst, med kvarter A, B och C norr om boulevarden. 

För bebyggelsen norr om boulevarden varierar högsta tillåtna höjd inom varje kvarter 

och mellan de tre kvarteren. Variationen i höjd innebär högre volymer mot norr och 

mot nordost och lägre volymer mot boulevarden i söder och mot sydväst. Höjden är 

ett sätt att möta planerad bebyggelse nordost om planområdet och Kanaltorget sydväst 

om planområdet. Den syftar också till att anpassas till nuvarande höjd och eventuell 

A 
B 

C 
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framtida påbyggnad av Nordstans garage. Höjdsättningen är även gjord med hänsyn 

till befintligt taklandskap i centrala Göteborg och den kulturhistoriska bebyggelsen 

samt till de förhållandena vad gäller luftkvalitet och buller. Bebyggelsens olika höjd 

har dessutom med bärigheten från Västlänkens tunnel att göra. 

Nedan beskrivs respektive kvarter närmare. 

 

Kvarter A sett från väster, med hållplats Kanaltorget i förgrunden.  

Kvarter A: Vid full utbyggnad av kvarter A möjliggörs en samlad volym i två vå-

ningar mot boulevarden, med en högsta totalhöjd om 14,2 meter över nollplan. Denna 

del är dimensionerad med hänsyn till att Västlänkens tunnel ligger under och måste 

klara lasterna av byggnaden. Norr om denna del medges en volym i åtta respektive 

nio våningar utmed Södra Sjöfarten, med en högsta totalhöjd om 41,2 respektive 44,2 

meter över nollplan. Den norra volymen kragar ut över den norra kollektivtrafikram-

pen, som ansluter till Hisingsbron. Detta är ett sätt att integrera kollektivtrafikrampen 

i stadsrummet, i enlighet med de ambitioner som uttrycks i stadsutvecklingsprogram-

met. För att det ska vara möjligt att grundlägga den del som kragar ut över rampen be-

höver pelare för byggnaden placeras i det utrymme som finns mellan kollektivtrafik-

rampen och Södra Sjöfarten. Dessutom behöver hänsyn tas till det säkerhetsavstånd 

som gäller för rampen samt till de ledningsstråk som finns i Södra Sjöfarten. Utöver 

dessa volymer möjliggörs även tre mindre byggnadsvolymer i nord-sydlig riktning, 

placerade ovanpå den lägre volymen mot boulevarden. Dessa trappas i höjd, från 35,2 

meter över nollplan i öster till 41,2 meter över nollplan i väster. 

Kvarter A avses innehålla bostäder, centrumverksamhet, kontor, parkering och järn-

vägstrafik. Längs boulevarden är byggrätterna anpassade för att tillåta handel och lik-

nande publik verksamhet som ger aktiva bottenvåningar. 

I kvarterets sydöstra del ligger den norra entrén till Västlänkens uppgång. För närmare 

beskrivning av denna, se rubrik Järnvägsanläggningen Västlänken; Stationsområde 

ovan mark.  



 

Göteborgs Stad, Planhandling  44 (79) 

För att bygga ut kvarter A i enlighet med planförslaget krävs samverkan med Trafik-

verket avseende både Västlänken och Hisingsbron och eventuellt även ventilation för 

Götatunneln.  

Väster om kvarter A finns idag en byggrätt för en ventilationsanordning för Götatunneln. 

Det är i dagsläget osäkert om och när en sådan anordning kommer att byggas och tas i 

bruk, men vid utbyggnad av kvarter A behöver hänsyn tas till att den kan komma att ge-

nomföras i framtiden. Anordningen beskrivs ytterligare under rubriken Tekniska anlägg-

ningar. 

 

Kvarter B sett från söder, med den östra kollektivtrafikrampen i förgrunden.   

Kvarter B: Nordost om kvarter A ligger kvarter B. Kvarteret är beläget i anslutning 

till både den norra och den östra kollektivtrafikrampen, som ansluter till Hisingsbron. 

I likhet med kvarter A är kvarter B integrerat med ramperna – den norra rampen löper 

direkt norr om kvarteret och den östra rampen skär rakt genom kvarteret. Två byggna-

der på varsin sida av den östra rampen, med volymer som sträcker sig över rampen, 

bildar här ett sammanhängande kvarter. En öppning i mitten av kvarteret förser kvar-

teret med dagsljus.  

Vid full utbyggnad av kvarter B möjliggörs en volym i tio våningar i kvarterets syd-

västra del och en volym i tolv våningar som sträcker sig från boulevarden i kvarterets 

sydöstra del till Södra Sjöfarten i kvarterets nordöstra del. I kvarterets nordvästra del 

möjliggörs en volym i femton våningar. Högsta totalhöjd regleras som lägst till 47,2 

meter över nollplan och som högst 56,2 meter över nollplan. I den del av kvarteret där 

den östra kollektivtrafikrampen löper regleras bebyggelsen till att uppföras under re-

spektive över rampen. Det är av stor betydelse att bebyggelse uppförs under rampen 

så att det skapas en sluten fasad mot boulevarden, för att möjliggöra ett tydligt och 

tryggt gaturum.  

Med anledning av förhållandena norr om kvarteret samt att kvarteret sannolikt kom-

mer att byggas ihop med kvarter C behöver entréer placeras mot söder och väster. 
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Kvarter B avses innehålla bostäder, centrumverksamhet, kontor, parkering och järn-

vägstrafik. Längs boulevarden är byggrätterna anpassade för att tillåta handel och lik-

nande publik verksamhet som ger aktiva bottenvåningar. 

I likhet med kvarter A krävs, för att bygga ut kvarter B, samverkan med Trafikverket 

avseende både Västlänken och Hisingsbron. Detta innebär bland annat att grundlägg-

ning av bebyggelsen måste tillåtas mellan Hisingsbrons båda ramper. Om det inte är 

möjligt att grundlägga mellan ramperna är endast en byggnad till en höjd som inte kräver 

pålning möjlig, och överbyggnaden över rampen går inte att bygga. 

 

Kvarter C till höger i bilden, sett från sydost, med den östra kollektivtrafikrampen över boulevarden.   

Kvarter C: Vid full utbyggnad av kvarter C möjliggörs en volym i tio våningar mot 

boulevarden, med en högsta totalhöjd om 32,2 meter över nollplan. Nordost om denna 

möjliggörs en volym i 23 våningar, med en högsta totalhöjd om 74,2 meter över noll-

plan och norr om denna en volym i 20 våningar, med en högsta totalhöjd om 68,2 me-

ter över nollplan. I kvarterets västra del, i anslutning till kvarter B, möjliggörs en vo-

lym i 19 våningar, med en högsta totalhöjd om 62,0 meter. Mot Stadstjänaregatan 

finns möjlighet att uppföra en volym i 19 till 20 våningar, med en högsta totalhöjd om 

65,0 meter över nollplan. 

Kvarter C avses innehålla bostäder, centrumverksamhet, kontor, parkering och järn-

vägstrafik. Längs boulevarden är byggrätterna anpassade för att tillåta handel och lik-

nande publik verksamhet som ger aktiva bottenvåningar. 

Vad gäller grundläggningen av kvarter C är denna mindre påverkad av Hisingsbron 

och Västlänken än kvarter A och B, förutom byggnadsvolymerna närmast rampen. 

Dessa kan göras smalare underlätta grundläggningen, men det är då inte möjligt att ut-

nyttja hela byggrätten inom kvarter C. 

Nordstan: För utbyggnad av Nordstan gäller en högsta totalhöjd om 26,0 respektive 

30,0 meter över nollplan utmed den norra fasaden och 26,0 meter över nollplan utmed 

den östra fasaden. Utbyggnaden avses innehålla centrumverksamhet, kontor, tillfällig 

vistelse och järnvägstrafik. Användningen tillfällig vistelse syftar i huvudsak till att 
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möjliggöra hotellverksamhet. Användningen järnvägstrafik möjliggör bland annat den 

södra uppgången från Västlänken.    

Totalt möjliggör detaljplanen ca 80 000 kvm (bruttoarea). I tidigare planeringsskeden 

har angetts att minst 20 % av den totala bruttoytan ska användas för bostäder, vilket för 

aktuellt område innebär ca 16 000 kvm. Detta gör att detaljplanen möjliggör ca 64 000 

kvm verksamhetsyta.   

All ny bebyggelse, inklusive tillbyggnaden till Nordstan, ska uppföras med färdigt 

golv på minst 2,8 meter över nollplan för att inte riskera att översvämmas.   

I anslutning till kvarter A medges ett ventilationstorn för väg E45 (Götaleden i tun-

nel). Syftet med tornet är att ventilera väg E45 och att motverka luftföroreningar. Höj-

den regleras till minst 30,0 och max 50,0 meter över nollplan. Idag finns en byggrätt 

för ventilationstorn nordväst om kvarter A. I och med den nya kollektivtrafikrampen 

krävs dock en annan placering. I aktuellt planförslag finns därför en byggrätt för ven-

tilationstorn direkt söder om nuvarande byggrätt, integrerad i den nya bebyggelsen.    

Tekniska anläggningar 

I samrådet av aktuell detaljplan redovisas två alternativa placeringar av det underjor-

diska utrymme som krävs för ventilation för väg E45 (Götaleden). Alternativ ett inne-

bär att byggrätten för ventilationsutrymmet ligger kvar i nuvarande läge med en utö-

kad byggrätt till Västlänkens fastighetsgräns i söder. Alternativ två innebär att bygg-

rätten för ventilationsutrymmet läggs väster om Hisingsbrons ramp, mot Kanaltorget 

fram till Västlänkens fastighetsgräns i söder. Stadsbyggnadskontoret föredrar alterna-

tiv två som möjliggör att en del av brorampen kan grundläggas med pålar. Nuvarande 

underjordiskutrymme och alternativ två har samma yta, vilken är ca 2500 m². 

Befintligt avsättningsmagasin för väg E45 finns under allmän plats, Stadstjänarega-

tan. En del av avsättningsmagasinet är utbyggt för att reglera vattennivå inom Väst-

länkens tunnel. Detaljplanen kommer att säkerställa möjlighet till utbyggnad av ma-

gasinet.    

 

Placering av ventilationstornet för väg E45, alternativ 1: nuvarande placering bibehålls och byggrät-

ten utökas mot väster och söder. Vid grundläggning av kollektivtrafikrampen måste tas hänsyn tas till 

ventilationsutrymmet, vilket ökar byggkostnaderna.  
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Placering av ventilationstornet för väg E45, alternativ 2: byggrätten flyttas mot väster, utanför kollek-

tivtrafikrampen. Detta innebär att en del av utrymmet under rampen tas bort och ersätts med utökad 

byggrätt mot söder och väster. Planen ger möjlighet att koppla ventilationstornet med detta utrymme 

(g2).  

Stadsbyggnadskontorets föreslag är att gå vidare efter samråd med alternativ 2, som 

ger möjlighet för underjordiskt ventilationsutrymme samt möjliggör grundläggning av 

kollektivtrafikrampen utan konflikt med ventilationsutrymmet.  

Planbestämmelser 

På plankartan redovisas de planbestämmelser som reglerar markens användning inom 

planområdet. Några av bestämmelserna beskrivs närmare i avsnittet nedan för att tyd-

liggöra hur de relaterar till planen och vad syftet med respektive bestämmelse är. 

Planbestämmelser utan närmare precisering tillåter ofta en större flexibilitet, för fullstän-

dig redogörelse för vad som tillåts inom respektive användning hänvisas till Boverket. 

Användning av allmän plats:  

(HUVUDGATA1) – Trafik mellan områden samt ventilationsutrymme under allmän 

plats: Planbestämmelsen säkerställer Götatunneln med tillhörande ventilationsut-

rymme. Både tunneln och ventilationsutrymmet ligger under allmän platsmark.  

GATA1 – Gata för kollektivtrafik på bro: Planbestämmelsen möjliggör de båda kol-

lektivtrafikramperna som ansluter till Hisingsbron.  

Användning av kvartersmark: 

(B) – Bostäder över allmän plats: I kvarter B och C ges möjlighet att uppföra bebyg-

gelse över den östra kollektivtrafikrampen och över kollektivtrafik söder om Stadstjä-

naregatan. Där denna regleras med (B) får bostäder anordnas. 

(C); (K) – Centrum över allmän plats; Kontor över allmän plats: I kvarter A, B och C 

ges möjlighet att uppföra bebyggelse över de båda kollektivtrafikramperna. Utmed 

Nordstans norra sida finns också möjlighet att uppföra en tillbyggnad som kragar ut 

över boulevarden. Där denna regleras med (C) och/eller (K) får centrumverksamhet 

och/eller kontor anordnas.  
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E1 – Ventilationstorn: För att klara MKN och miljökvalitetsmålen för luft krävs bort-

ventilering av luft från Götatunneln. Bestämmelsen E1 säkrar möjligheten att uppföra 

ett ventilationstorn i syfte att uppfylla kravet på bortventilering. I samrådsförslaget 

anges två alternativa placeringar av underjordiskt ventilationsutrymme samt administ-

rativ bestämmelse g2 som säkerställer koppling mellan ventilationstorn och ventilat-

ionsutrymme.   

(O) – Tillfällig vistelse över allmän plats: Utmed Nordstans norra sida ges möjlighet 

att uppföra en tillbyggnad som kragar ut över boulevarden. Där denna regleras med 

(O) får tillfällig vistelse anordnas.  

(P) – Parkering under allmän plats: Parkering möjliggörs under kollektivtrafikram-

pen mot Kanaltorget.  

P1 – Cykelparkering: I kvarter B och C kommer det att behöva anordnas cykelparke-

ring, främst för resenärer med Västlänken. Bestämmelsen P1 möjliggör uppförande av 

byggnad som rymmer cykelparkering.  

S1 – Gymnasieskola: Gymnasieskola medges. Entrén bör förläggas mot boulevarden 

och cykelparkering anordnas under kollektivtrafikrampen mot Nils Ericsonsgatan. 

Vad gäller utemiljö avses närliggande parker och torg användas.   

T1 – Järnvägstrafik i tunnel får anläggas upp till den nivå som anges i halvcirkel: 

Planbestämmelsen säkerställer den del av Västlänkens tunnel som löper under kvar-

tersmark.   

(T1) – Järnvägstrafik i tunnel får anläggas under allmän plats upp till den nivå som 

anges i halvcirkel: Planbestämmelsen säkerställer den del av Västlänkens tunnel som 

löper under allmän platsmark.  

T3; (T3) – Biltrafik i tunnel; Biltrafik i tunnel under allmän plats: För att nå Nordstans 

källare med godstransporter avses en lastgata i tunnel anordnas. En del av denna kom-

mer att löpa under kvartersmark och regleras då med bestämmelsen T3. Resterande 

del kommer att löpa under allmän platsmark och regleras då med bestämmelsen (T3).  

Egenskapsbestämmelser för allmän plats:  

bro1 – Bro med lägsta fria höjd 5,8 meter över brorampens körfält: De delar av kol-

lektivtrafikramperna som ansluter till Hisingsbron, som löper under bebyggelse, be-

höver ha en frihöjd om minst 5,8 meter. Detta säkras genom bestämmelsen bro1.    

bro2 – Bro ovan verksamheter: Bestämmelsen möjliggör att byggnad för verksam-

heter uppförs under kollektivtrafikramp.  

bro3 – Bro med lägsta fria höjd 5,8 meter över allmän plats: De delar av kollektivtra-

fikramperna som ansluter till Hisingsbron, som löper över gator, behöver ha en fri-

höjd under rampen om minst 5,8 meter. Detta säkras genom bestämmelsen bro3 

bro4 – Åtkomst till grundläggning av brorampstöd: De områden där grundläggning av 

brorampstöd för kollektivtrafikramperna behöver utföras säkras genom bestämmelsen 

bro4.     

infart – Infart med minsta höjd 3,5 meter och med största sammanlagda bredd av 6,0 

meter får anordnas: Denna bestämmelse säkerställer att infart till Nordstans garage 

kan anordnas på allmän plats.  
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lanternin – Ljusinsläpp till plan under marken får uppföras med högsta totala höjd 

4,8 meter över marknivå. I placering, utformning och gestaltning ska särskild hänsyn 

tas till omgivningen: Med anledning av att Västlänkens tunnel ligger så långt under 

mark krävs ett mellanplan vid den västra uppgången. Detta bör förses med dagsljus, 

vilket möjliggörs genom bestämmelsen lanternin. Det är dock viktigt att lanterninen 

placeras och utformas så att den integreras i gaturummet. Denna bestämmelse säker-

ställer att lanterniner kan anordnas.  

träd1 – Träden som berörs av markarbeten ska flyttas och ersättas: Inom planområdet 

finns befintliga träd öster om Nordstan. Dessa utgör en kvalitet i området och det är 

angeläget att de så långt som möjligt bevaras. Om det inte är möjligt att bevara dem 

ska de flyttas eller ersättas med nya träd.  

utfart – Utfart med minsta höjd 3,5 meter och med största sammanlagda bredd av 6,0 

meter får anordnas: Denna bestämmelse säkerställer att utfart från Nordstans garage 

kan anordnas på allmän plats.  

+0,0 (halvcirkel) – Högsta nivå i meter över nollplan för järnvägsanläggning: Denna 

bestämmelse reglerar högsta höjd för Västlänkens tunnel.   

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark: 

Minst 50% av takyta ska vara utformat för fördröjning av dagvatten: Bestämmelsen 

rör hanteringen av dagvatten och delvis även mikroklimatet och den biologiska mång-

falden i planområdet.  

Byggnader ska utformas och utföras så att översvämmande vatten till nivå 4,5 meter 

över nollplan inte skadar byggnaderna: Liksom föregående bestämmelse handlar 

även denna om hanteringen av dagvatten och delvis även mikroklimatet och den bio-

logiska mångfalden i planområdet.  

f1 – Byggnad ska utformas så att dess funktion som entré blir tydlig: Planbestämmel-

sen säkerställer att de båda entréerna till Västlänkens västra uppgång, tillhörande stat-

ion Centralen, utformas på ett sätt så att deras funktion tydligt framgår. Det är bety-

delsefullt med avseende på just funktionalitet och med avseende på läsbarheten i 

stadsrummet i stort.  

f2 – Brobana får överbyggas från en nivå minst 6,0 meter ovan brobana och uppåt:  

De delar av kollektivtrafikramperna som ansluter till Hisingsbron, som löper under 

bebyggelse, behöver ha en frihöjd om minst 6,0 meter. Detta säkras genom bestäm-

melsen f2.    

f3 – Fasadmaterial och dess utformning ska ta särskild hänsyn till befintlig och ny be-

byggelse: Planområdet har ett mycket centralt läge i Göteborg och ny bebyggelse be-

höver därför relatera till närliggande befintlig bebyggelse. Samtidigt kommer närom-

rådet att exploateras starkt vilket gör att ny bebyggelse inom aktuellt planområde 

också behöver relatera till ny närliggande bebyggelse.  

Lägsta våningshöjd i entréplan mot allmän plats är 4,5 meter: Bestämmelsen säker-

ställer att det kan inrymmas verksamheter i bottenplan.  

Användning av entréplan som vetter mot allmän plats ska utgöras av publika verk-

samheter: För att möjliggöra en tät, blandad och livfull stad behöver bottenvåningarna 

vara aktiva. Planförslaget säkrar detta genom en bestämmelse om publika verksam-

heter i entréplan.  
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v1 – Lägsta våningshöjd i entréplan mot torg är 8,0 meter: Bestämmelsen säkerställer 

att uppgångar kan anordnas från Västlänken inom bebyggelse som ägs av privata ak-

törer. 

v2 – Cykelparkering får anordnas: Bestämmelsen möjliggör att cykelparkering anord-

nas under kollektivtrafikramp.  

v4 – Utöver angiven högsta totalhöjd får trapphus och hisschakt uppföras på taket till 

max 30 meter över nollplan: Bestämmelsen säkerställer att byggnad kan förses med 

påbyggnad för trappor samt hisschakt på tak.  

v5 – Lägsta våningshöjd i entréplan mot allmän plats är 3,5 meter: Föreslagen till-

byggnad till Nordstan behöver anpassas i höjd till befintligt garage under Nordstan. 

Denna bestämmelse säkerställer en sådan anpassning.  

v6 – Genomsiktligt tak över spår får uppföras med lägsta fri höjd 6,0 meter över mar-

knivån: Över hållplatsen på Kanaltorget får väderskydd uppföras. Detta ska vara ge-

nomsiktligt.  

t1 – Marken ska vara tillgänglig för uppgång från järnvägstunnel: Bestämmelsen sä-

kerställer tillgängligheten till Västlänkens västra uppgång, tillhörande station Cen-

tralen.   

t4 - Marken ska vara tillgänglig för grundläggning av brorampstöd: De områden där 

grundläggning av brorampstöd för kollektivtrafikramperna behöver utföras säkras ge-

nom bestämmelsen t4.     

Trafik och parkering 

Aktuellt planförslag innebär att en helt ny stadsstruktur skapas, inklusive nya gator. 

Gatornas sträckning och utformning samt övergripande trafikering finns beskrivet i 

avsnittet Gator och platser. Nedan ges en mer detaljerad beskrivning av själva trafik-

föringen.  

Övergripande trafiksystem 

Inom planområdet har kollektivtrafikens framkomlighet högsta prioritet. Detta har lett 

till ett trafikförslag som innebär att den framtida boulevarden förses med ett separat 

busskörfält i riktningen mot Kanaltorget. Parallellt med detta ges utrymme för biltra-

fik på sträckan mellan Stadstjänaregatan och Nils Ericsonsgatan, men inte mellan Nils 

Ericsonsgatan och Kanaltorget. Även Nils Ericsonsgatan förses med separata busskör-

fält söder om boulevarden, både mot infarten till Nils Ericsonterminalen och mot 

Drottningtorget. Parallellt med busskörfältet mot infarten till Nils Ericsonterminalen 

finns ett körfält för biltrafik i norrgående riktning. Denna biltrafik leds sedan vidare 

österut mot Stadstjänaregatan. Parallellt med busskörfältet mot Drottningtorget finns 

ett körfält för biltrafik i södergående riktning.  

Mellan Södra Sjöfarten och Bergslagsgatan skapas en ny koppling, som en förläng-

ning av Nils Ericsonsgatan. Denna är avsedd för trafik till Nordstans lastgata och till 

Nils Ericsonsgatan söderut. Kopplingen är också avsedd för trafik från Nordstans par-

keringshus norrut. Trafiken från Nordstans lastgata har däremot sin utfart österut på 

den framtida boulevarden. 
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In-/utfart Nils Ericsonsterminalen 

Planförslaget innebär att kollektivtrafiken leds till Nils Ericsonterminalen via termina-

lens södra del, både den trafik som kommer från söder och den trafik som kommer 

från norr. Detta medför att ett södergående körfält för kollektivtrafik krävs på Nils Er-

icsonsgatans östra del. Utfartstrafik från terminalen sker mot den framtida boulevar-

den och vidare österut mot Stadstjänaregatan.  

In-/utfart Nordstans parkeringshus 

Infart till Nordstans parkeringshus föreslås även fortsättningsvis ske i markplan vid 

korsningen Nils Ericsonsgatan/Spannmålsgatan. Trafiken avses i huvudsak komma 

via Nils Ericsonsgatans norra del. Utfart från Nordstans parkeringshus föreslås ske i 

markplan mot den framtida boulevarden, söder om Kanaltorget.  

 

Vy från söder där infart till Nordstans parkeringshus är synlig, Nils Ericsonsgatan, kollektivtrafikram-

pen och in-/utfart till Nils Ericsonterminalen.   

Förändringar med bangårdsförbindelse 

Den planerade bangårdsförbindelsen kommer att möjliggöra minskad trafik på Nils 

Ericsonsgatan. I och med bangårdsförbindelsen kan de genomgående trafikström-

marna på Nils Ericsonsgatan strypas och körfälten reduceras till endast ett körfält i sö-

dergående riktning. Konsekvenserna av detta antas bland annat vara en generellt 

bättre vistelsemiljö på Nils Ericsonsgatan, minskade utsläpp lokalt i området, högre 

trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter (mindre konflikter) och bättre framkomlighet 

för kollektivtrafiken.  

Service-, utrycknings- och underhållstrafik 

Kring uppgångarna till Västlänken ska det finnas både ytor för uppställning och par-

keringsplatser för Räddningstjänstens fordon och för andra utryckningsfordon. Ytor 

för uppställning och parkeringsplatser behöver även finnas för de driftsfordon som 
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kommer att underhålla järnvägsanläggningen och andra tekniska anläggningar i områ-

det. Ytorna kring station Centralens uppgångar har analyserats tillsammans med be-

rörda aktörer och aktuell detaljplan har utformats så att ovanstående funktioner tillgo-

doses i enlighet med lagkrav och praktisk hänsyn. 

Gång- och cykeltrafik 

Med föreslaget trafiknät förbättras tillgängligheten i området för fotgängare och cy-

klister. Utmed den framtida boulevarden anordnas separata gång- och cykelbanor på 

båda sidor av gatan. Detsamma gäller Stadstjänaregatan. Gång- och cykelstråket ut-

med Stadstjänaregatan leder vidare till Hisingsbron. Utmed Nils Ericsonsgatans norra 

del anordnas separat gång på både östra och västra sidan. Utmed Nils Ericsonsgatans 

södra del utgör platsbildningen närmast Nordstan yta för gångtrafik och utmed den 

östra sidan finns en separat cykelbana.   

Samtliga gång- och cykelstråk inom planområdet avses kopplas samman med gång- 

och cykelstråk i närområdet, bortsett från gångstråket utmed norra delen av Nils Eric-

sonsgatan. Detta gångstråk syftar till att försörja intilliggande kvarter och med anled-

ning av Södra Sjöfartens och Götaledens dragning fortsätter det varken norrut eller i 

sydvästlig riktning. Om Götaleden i framtiden överdäckas helt avser Göteborgs Stad 

anlägga ett gång- och cykelstråk vidare norrut, som en förlängning av Nils Ericsons-

gatan.  

Gång- och cykelstråk anordnas inte i de delar av planområdet där det är sämre luft-

kvalitet. 

Bilparkering och angöringsplatser 

Den parkeringsutredning som är framtagen för Centralenområdet anger att inrikt-

ningen för fortsatt planering är att bilparkering ska minskas jämfört med kommunens 

generella parkeringstal. Åtgärdsförslag finns framtagna som bl.a. omfattar flexibla 

parkeringstal, erbjudanden om mobilitetstjänster, samnyttjande av besöksparkering 

(både för bil och cykel) samt tillkomsten av parkeringshus som ska fungera som mö-

tesplatser/mobilitetshus för hela Centralenområdet. Vilka åtgärdsförslag som slutligen 

genomförs för aktuell detaljplan är det byggherrarna/fastighetsägarna som avgör i ge-

nomförandeskedet. 

Om åtgärdsförslag inte genomförs ska, enligt parkeringsutredningen, parkeringsbeho-

vet tillgodoses med 4 bilplatser och 0,5 besöksplats/1000 kvm BTA för kontorsända-

mål, 1,5 bilplats och 15 besöksplatser/1000 kvm BTA för handelsändamål, 0,5 bil-

plats och 2 besöksplatser/1000 kvm BTA för hotelländamål, 3,4 bilplatser och 0,5 be-

söksplats/1000 kvm BTA för bostäder.  

Av tidigare parkeringsberäkningar som gjorts för Centralenområdet framgår att inom 

aktuellt detaljplaneområde behövs ca 350 bilparkeringsplatser för verksamma, 35 

platser för besökande till verksamheterna, 149 platser för boende och 16 platser för 

besökare till boenden. Detaljplanen säkerställer att all bilparkering anordnas inom den 

egna fastigheten, ovan eller under mark. Beräkningarna kommer att uppdateras inför 

granskning av detaljplanen. 

Angöring till de två uppgångar till Västlänken som ligger inom planområdet möjlig-

görs i parkeringsfickor utmed Nils Ericsonsgatan. För södergående trafik läggs fick-
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orna strax söder om boulevarden samt för norrgående i Nils Ericsonsgatans förläng-

ning mellan boulevarden och Södra Sjöfarten. Den sistnämnda kan även nyttjas för 

ärenden till kvarteret öster om denna gata.  

För persontrafik som avser hämta och lämna människor till kvarteren norr om boule-

varden anläggs parkeringsfickor utmed Södra Sjöfarten för det sydvästra bebyggelse-

kvarteret och utmed boulevarden för kvarteren nordost om Nils Ericsonsgatan. Fickan 

utmed boulevarden kan nyttjas för stopp kopplade till Västlänkens mittersta uppgång 

och Nils Ericsonterminalen. För detta ändamål har även en parkeringsficka lagts in 

för den norrgående trafiken på Nils Ericsonsgatan, mot terminalens norra del. 

Nyttotrafik så som sophämtning, varuleveranser m.m., som ska köra till de nya be-

byggelsekvarteren norr boulevarden angör direkt från Södra Sjöfarten inom kvarteret 

väster om Nils Ericsonsgatan eller via ett körfält längs Södra Sjöfarten. 

Cykelparkering 

Parkeringsutredningen behandlar också behovet av cykelparkering, en fråga som ut-

retts ytterligare i Centralenområdet Cykel PM (del av stadsutvecklingsprogrammet 

för Centralenområdet). Här framgår att föreslagen utveckling av Centralenområdet 

genererar ett behov av ca 300 parkeringsplatser vid den norra entrén till Västra upp-

gången, eventuellt i två plan, och ca 300 platser vid den södra entrén. Väderskyddade 

och övervakade cykelparkeringar finns utanför planområdet.   

Planförslaget innebär att avståndet mellan entréerna till Västra uppgången och närm-

aste cykelparkering är max 50 meter och avståndet mellan perrongen och närmaste 

cykelparkering max 100 meter. Respektive cykelparkering bör placeras och utformas 

så att angöringen inte innebär att cyklisterna först behöver åka förbi målet (uppgången 

från Västlänken) för att parkera cykeln och sedan gå tillbaka till målet eller att cyklis-

terna behöver ta en omväg för att komma till parkeringen.     

Tillgänglighet och service 

Planförslaget innebär att tillgängligheten ökar såväl inom planområdet som mellan 

planområdet och kringliggande områden. Detta sker genom att trafiknätet förändras 

och blir mer gent, lättorienterat och framkomligt. Barriärer i form av stora vägar, ni-

våskillnader och impediment minskar och kopplingarna inom området och till kring-

liggande områden förstärks och tydliggörs. Gaturummen utformas så att det skapas 

trivsamma stadsrum med hög detaljering, gröna inslag och väl valda material.  

Genom de två kollektivtrafikramperna som möjliggörs i och med detaljplanen och de 

separata busskörfälten ökar också tillgängligheten med kollektivtrafik.  

Planförslaget möjliggör utökad service inom planområdet i och med att centrumända-

mål medges i den nya bebyggelsen. Det är fördelaktigt om verksamheter av olika slag 

kan etableras inom området.  

Friytor 

Park- och naturmiljö  

Vid utveckling av Centralenområdet är gröna och blå inslag i stadsrummen en förut-

sättning för att önskade stadskvaliteter ska kunna uppnås. Centralenområdet bör där-

för förses med träd och större markplanteringar längs gator och på platsbildningar, 
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grönska på tak och fasader och synlig dagvattenhantering. Det är viktigt att grönskan 

också blir en sammanhängande struktur i området. Aktuell detaljplan har utformats 

med hänsyn till detta.     

Detaljplaneområdet omfattar del av en befintlig park, Bergslagsparken. Denna säkras 

i detaljplanen genom användningsplanbestämmelsen park och genom en bestämmelse 

om att befintliga träd som berörs av markarbeten ska flyttas eller ersättas. I parken ges 

också en byggrätt för en gasstation. En ny gasstation här avses ersätta nuvarande gass-

station.   

Bergslagsparken är ett viktigt grönt inslag i området eftersom den har ett kulturhisto-

riskt värde, ekologiska värden och rekreativa/sociala värden. Parken föreslås bli ett 

blågrönt rum med urban och rekreativ karaktär, en plats för resenärer och besökare 

likväl som för boende och de som arbetar i området. Parkens befintliga grönska avses 

kompletteras med formstarka, lekfulla och frodiga ytor, öppen dagvattenhantering, 

översvämningsbara växter och sobra material och möblering. Utöver Bergslagsparken 

finns inga parkytor inom planområdet.  

Planområdet omfattar också den trädrad som finns utmed Nils Ericsonsgatan. Träden 

har både ett kulturhistoriskt värde, ekologiskt och socialt värde. De säkras i detaljpla-

nen genom en bestämmelse om att befintliga träd som berörs av markarbeten ska 

flyttas eller ersättas. På grund av Västlänken och den planerade lastgatan till Nordstan 

krävs dock att två träd tas bort.  

Vidare bygger planförslaget på gröna inslag i gaturummen och på platsbildningarna: 

Utmed boulevarden planteras träd på båda sidor av gatan och Stadstjänaregatan förses 

med en dubbel trädrad utmed västra sidan. Hållplatsen vid Kanaltorget och de båda 

entréerna till Västlänkens uppgångar gestaltas med grönska som ett centralt element.   

Lek och rekreation 

Centralenområdet är tänkt att rymma platser av olika slag, med olika funktion och ka-

raktär. Det ska finnas platser både för aktivitet, lek och rekreation. Inom aktuellt plan-

område finns det dock inte några större ytor som lämpar sig för detta, istället får såd-

ana funktioner anordnas i mindre skala utmed boulevarden och på Nils Ericsonsgatan. 

Lekmöjligheter för barn föreslås anordnas endast i form av lekbar konst och möble-

ring.  

Upphävande av strandskydd 

När en ny detaljplan upprättas återinträder strandskydd för områden inom 100 meter 

från strandkanten. Strandskyddet avses att upphävas inom aktuellt detaljplaneområde. 

Skälet till upphävande av strandskyddet är: 

 Marken inom planområdet är redan ianspråktagen för järnvägstunnel och för 

vägar för motortrafik.  

 Planområdet är avskuret från stranden större vägar och saknar därför betydelse 

för allmänhetens friluftsliv. 

 Planområdet behövs för att utvidga en pågående verksamhet (järnväg) och ut-

vidgningen inte kan ske utanför området. Järnvägsnätet är idag överbelastat 

och behöver byggas ut. Västlänken är en del av detta utbyggnadsarbete. Med 
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anledning av befintlig infra- och stadsstruktur behöver planområde användas 

för att stödja detta utbyggnadsarbete. 

 Planområdet behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angelä-

get allmänt intresse, kommunikation.  

De åtgärder som detaljplanen medger bedöms inte förändra allmänhetens tillträde till 

skyddszonen på ett negativt sätt och förändrar inte heller väsentligt livsvillkoren för 

djur- och växtliv i området.  

Sociala aspekter och åtgärder 

De sociala aspekterna i planförslaget analyseras utifrån de teman som Göteborgs Stad har 

tagit fram för social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, vilka är sammanhållen 

stad, samspel, vardagsliv och identitet, hälsa och säkerhet. Analysen av planförslaget re-

dovisas i sin helhet i ett separat dokument, Social konsekvensanalys och barnkonsekvens-

analys. I detta redovisas både de förbättringsåtgärder av planförslaget som redan vidtagits 

inför samrådet och de åtgärder som vid genomförandet av planen är nödvändiga utifrån 

ett socialt perspektiv. En viktig del i arbetet med social konsekvensanalys och barnkonse-

kvensanalys är att de synpunkter som inkommer under samrådet av detaljplanen, som rör 

sociala aspekter, beaktas och inarbetas i planen till granskningsskedet. 

Med utgångspunkt i tidigare ställningstaganden avseende utveckling av Älvstaden och 

Centralenområdet är ambitionen att inom aktuellt planområde skapa tydliga och orienter-

bara platser som på ett naturligt sätt hänger samman med stråk och mötesplatser utanför 

planen. Detta är särskilt viktigt eftersom planområdet utgör en knutpunkt i staden och 

kommer att, i ännu högre grad än i nuläget, bli en plats där människor samlas, möts och 

tillbringar tid i väntan på kollektivtrafik. En viktig utgångspunkt, i denna och omkringlig-

gande detaljplaner, är intentionen att minska effekten av barriärer. 

Det ska vara enkelt, smidigt och tryggt att röra sig till fots och med cykel inom planområ-

det. Tydliga och gena kopplingar för fotgängare och cyklister planeras därför i området 

med målpunkter i både befintliga och kommande platser och byggnader. Detaljutform-

ningen av de olika ytorna behöver därför ta hänsyn till faktorer såsom att skapa tillfred-

ställande väderskydd, välbelägna sittplatser, fria siktlinjer och trygghetsskapande belys-

ning. 

Teknisk försörjning  

Trafikverket är ansvariga för omläggning av ledningar inom aktuellt detaljplaneom-

råde. Omläggning och dimensionering avses ske med hänsyn till framtida behov från 

tillkommande bebyggelse. Detta gäller samtliga typer av ledningar.  

Dagvatten 

Planförslaget bygger på att de åtgärder som planeras för Centralenområdet i stort, för 

att skydda området från översvämning, genomförs. Åtgärderna ligger utanför planom-

rådet men har ändå effekt på området. För att ytterligare förhindra översvämning re-

gleras färdigt golv till 2,8 meter över nollplanet om inte annat översvämningsskydd 

anordnas inom kvarteret, till minst 2,8 meter över nollplanet.  

Inom detaljplaneområdet föreslås att dagvatten hanteras på kvartersmark genom för-

dröjning och rening på byggnaderna, antingen i ytliga magasin på innergårdarna eller 
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med hjälp av gröna tak. På allmän platsmark föreslås vattnet fördröjas och renas ge-

nom rörmagasin och sandfång då kravet på rening är så kallad enkel rening och ge-

nom makadammagasin då kravet är så kallad rening.  

Inom planområdet bildas två avrinningsområden, ett i norr och ett i söder. Anled-

ningen till att allt dagvatten inte leds norrut är främst Västlänkens sträckning, vilken 

hindrar att dagvatten leds under boulevarden och vidare norrut.  

 

Avrinningsområden efter genomförande av detaljplanen. 

I enlighet med riktlinjer inom Göteborgs Stad, avseende omhändertagande av dagvat-

ten, bör 10 mm nederbörd per m² hårdjord yta kvartersmark fördröjas inom kvarters-

marken. Om samma krav om fördröjning appliceras på allmän platsmark blir det to-

tala fördröjningsbehovet 327 m³.  

Ytbehovet för att fördröja 10 mm nederbörd per m2 hårdgjord yta illustreras i dagvat-

tenutredningen enligt bilden på nästkommande sida.   

Det ställs olika krav på dagvattenhanteringen på allmän platsmark med avseende på 

rening beroende på hur stor den förväntade belastningen på ytorna är. Samtliga trafi-

kerade gator inom aktuellt planområde, utom förlängningen av Hamntorgsgatan, är 

belastade i sådan utsträckning att det krävs enkel rening. Boulevarden och Stadstjäna-

regatan är belastade i högre utsträckning och kräver därmed att en mer utförlig filter-

anläggning eller ett krossdike används för ytterligare rening. För boulevarden kan ett 

alternativ vara att anlägga ett fördröjningsmagasin i marken ovanför Västlänken, i det 

utrymme som bildas väster om Västlänkens uppgång. För de mindre gatorna, så som 

Södra Sjöfarten och Hamntorgsgatan, föreslås dagvattenbrunnar med sandfång i kom-

bination med rörmagasin som dagvattenlösning. 
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Ytbehov för att fördröja 10 mm nederbörd per hårdgjord yta för de olika delarna inom planområdet, 

visat för makadam och ytliga magasin med olika mäktighet. 

I detaljplanen regleras dagvattenhanteringen genom en administrativ bestämmelse 

som anger att dagvatten ska omhändertas i första hand på tomtmark samt genom en 

egenskapsbestämmelse som anger att minst 50 % av tak eller fasadyta med motsva-

rande fördröjningseffekt ska vara utformat för fördröjning av dagvatten.   

I samband med projektering av boulevarden kommer omhändertagande av skyfall att 

utredas ytterligare.  

Kring planområdet finns det vägar som av räddningstjänsten klassats som prioriterade 

utryckningsvägar. Dessa ska alltid vara framkomliga för utryckningsfordon och får 

därmed inte översvämmas. Prioriterade vägar är boulevarden, Södra Sjöfarten och 

Nils Ericsonsgatan. 

Vatten och avlopp 

Föreslagen bebyggelse inom planområdet kommer att anslutas till det allmänna vat-

ten- och avloppsnätet. I samband med nybyggnationen i de centrala delarna av Göte-

borg kan det bli aktuellt att anlägga ett nytt ledningstråk i anslutning till de nya bygg-

nadsområdena. Preliminärt diskuteras en placering av ledningsstråk i Södra Sjöfarten, 

i norra delen av aktuellt planområde. Ledningsstråket skulle med denna sträckning 

leda vattnet till korsningen med Stadstjänaregatan och sedan åt nordost där ett befint-

ligt stråk passerar under Götaleden. Om ett sådant ledningsstråk anläggs kan samtliga 

kvarter inom planområdet norr om boulevarden anslutas hit. 

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta förvaltningen Krets-

lopp och Vatten för information om de tekniska förutsättningarna avseende anslutning 

till vatten- och avloppsnätet.  
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Värme 

Uppvärmning av föreslagen bebyggelse inom aktuellt planområde kan ske med fjärr-

värme eller fjärrkyla. Försörjningsbehoven och ledningsutbyggnaden bör studeras i ett 

större perspektiv inom ramen för arbetet med Centralenområdet.  

El och tele 

Med anledning av föreslagen utveckling av planområdet behöver elförsörjningen 

byggas ut och för planområdets behov kommer flera transformatorstationer att behöva 

integreras i bebyggelsen under mark. Även ledningar till stationerna behöver förläg-

gas inom källarvåningar. Se även avsnitt Anläggningar inom kvartersmark. Möjlighet 

att bilda särskilda fastigheter för tekniska anläggningar finns med detaljplanen. Rät-

tighet att förlägga elledningar inom källarvåning (kvartersmark) kan behöva regleras i 

detaljplanen, vilket ska förtydligas till granskningsskedet.  

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg 

Energi Nät AB i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i när-

heten av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten 

vid elkablar följas. 

Övriga ledningar 

I Centralenområdet förekommer omfattande ledningsstråk som berör aktuellt detalj-

planeområde. I samband med byggnation av Hisingsbron, nedsänkning av Götaleden 

och anläggande av Västlänken sker delvis omläggning av dessa stråk. Föreslagen be-

byggelse inom planområdet förutsätts anslutas till de nya ledningarna.  

Med anledning av Västlänkens sträckning genom planområdet, spår och ramper för 

kollektivtrafiken samt nerfarter från markplan till källarplan är utrymmet för tekniska 

anläggningar under mark begränsat. Höjdläget på användningsgränsen mellan allmän 

plats och underbyggd kvartersmark kommer att utredas vidare inför granskning av fö-

religgande detaljplan. I samrådshandlingen regleras minsta möjliga tjocklek för gatu-

markens överbyggnad till 0,5 meter, något som till granskningsskedet kan komma att 

behöva justeras för att inrymma nödvändiga ledningar och dagvattenmagasin.   

Avfall 

För avfallshantering på kvartersmark ansvarar i respektive fastighetsägare. Detta gäl-

ler både hanteringen av avfall inom fastigheten och möjligheten att transportera bort 

avfall från fastigheten. Lösningar för avfallshantering granskas i bygglovskedet. 

Grundvatten och dagvatten 

Grundvatten i jorden förekommer normalt sett i en övre öppen akvifer och i en undre 

sluten akvifer i friktionsjord ovan bergytan. I leran däremellan förekommer vatten in-

neslutet i lerans porer. Grund- och porvattentrycket är normalt hydrostatiskt utgående 

från den grundvattenyta som finns i den övre akviferen. Vattennivån i den övre akvi-

feren styrs huvudsakligen av nederbördsförhållandena och av nivåerna för dränerande 

ledningar. Inom aktuellt planområde bedöms den övre akviferen stå i kontakt, med 

viss fördröjning, med Göta Älv. 

Mätningar av grundvattennivån i den övre akviferen har utförts inom planområdet, i 

öppna grundvattenrör. Mätningarna visar att grundvattennivån varierar mellan ca -0,5 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  59 (79) 

och +1,5. Detta bedöms som rimligt då det korrelerar bra med havets/älvens nivå. 

Grundvattentrycket i den undre akviferen har uppmätts i en punkt i öppet grundvat-

tenrör. Mätningen visar en trycknivå på +2,6. 

Portrycksmätningar inom planområdet visar en viss tendens till ökning av poröver-

tryck, relativt hydrostatiskt tryck, mot djupet. Detta kan till viss del härröras till det 

faktum att det pågår sättningar inom området.  

Med hänsyn till befintliga och planerade förhållanden anses det inte erfordras några 

regleringar i detaljplanen avseende hydrogeologiska förhållanden.  

Övriga åtgärder  

Markhöjd 

Planområdet är känsligt för översvämningar och det finns risk att instängda områden 

skapas. Höjdsättningen inom området är därför viktig.  

Befintlig markyta inom planområdet är relativt plan, med nivåer om ca 2,0 till 3,0 me-

ter över nollpan. Den ramp som ansluter till Nordstans källarplan ligger dock på lägre 

nivå och de ramper som ansluter till Götaälvbron ligger på högre nivå, ca 10,0 meter 

över nollplan.  

Kravet från Göteborgs Stads översiktsplan om lägsta golvnivå på 2,8 meter över noll-

plan vid nybyggnation i centrala Göteborg får till konsekvens att befintliga markni-

våer inom planområdet kan behöva höjas vid nybyggnation. För att höjning av mark-

nivåer inte ska belasta marken ytterligare ska lastkompensation utföras för all ökad 

belastning som inte grundläggs genom pålning. För att hantera sättningsdifferenser 

mellan pålade konstruktioner och omkringliggande mark rekommenderas att utjäm-

ningsåtgärder nyttjas vid övergångar. För utjämning kan exempelvis lättfyllnads-

material eller länkplattor användas. Ledningar som ansluter till pålade byggnader bör 

förses med länkplattor/flexibla kopplingar för att förhindra skador på ledningen. 

Detaljplanen reglerar inte marknivån för den framtida boulevarden. Markhöjder kom-

mer istället att detaljstuderas och anges i ett senare skede, då hantering av dagvatten 

är närmare utredd. Färdigt golv ska, i enlighet med Göteborgs Stads översiktsplan, 

vara 2,8 meter över nollplan. 

Geotekniska åtgärder 

Marken inom planområdet sättningsbenägen. Tidigare utfyllnader har medfört att det 

pågår sättningar med en hastighet på ca 3–6 mm/år. Rådande spänningssituation i 

marken innebär att all form av tillskottslast som ökar effektivspänningarna i marken, 

exempelvis genom uppfyllnader eller grundvattensänkning, innebär ökad magnitud 

och hastighet på sättningar. Grundläggning av byggnader rekommenderas därför att 

utföras genom pålning.  

Både en tillfälligt eller permanent sänkt grundvattenyta kan leda till sättningar i omgi-

vande mark och sänkning av grundvattenytan bör därför inte tillåtas. Vidare kan även 

arbeten som genererar rörelser eller vibrationer i mark, till exempel pålslagning, 

spontning, packning, spontdragning, proppdragning med mera, generera skadliga rö-
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relser eller vibrationer. Krav med anledning av omgivande konstruktioner och anlägg-

ningar på begränsning av rörelser och vibrationer bör identifieras och beaktas inför 

planerad byggnation. 

Då grundläggningsmetod som inte belastar marken ytterligare rekommenderas, be-

döms stabiliteten för planerade förhållanden vara tillfredsställande med avseende på 

marklutning, djup till fast botten och jordlagerföljd. 

Med avseende på de rådande geotekniska förhållandena och förutsättningarna inom 

och i anslutning till det aktuella planområdet erfordras inte några planbestämmelser 

med avseende på geotekniska aspekter.  

Markmiljö 

Resultatet av genomförd miljöteknisk markundersökning visar att både tidigare och 

nuvarande användning av aktuellt planområde innebär att marken kan innehålla för-

oreningshalter som överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för såväl KM (känslig 

markanvändning) som MKM (mindre känslig markanvändning). Planområdet är del-

vis utfyllt med fyllnads- och muddermassor. Utfyllnaden innehåller på flera ställen te-

gel, glas, kol och slagg och fyllnadsmassorna är förorenade med avseende på metal-

ler, PAH och till viss del petroleumkolväten. Även PCB och klorerade kolväten är po-

tentiella föroreningar.  

Kompletterande undersökningar bör utföras i samband med detaljprojektering och en 

provtagningsplan bör upprättas och kommuniceras med tillsynsmyndigheten innan 

fältundersökningen genomförs. När fältundersökningen har genomförts bör en riskbe-

dömning, och vid behov riskvärdering och åtgärdsutredning, utföras vilka tar hänsyn 

till föroreningssituationen och de förhållanden som kommer att råda när planområdet 

har iordningsställts. 

Känsligheten för den markanvändning som planförslaget medger bedöms som stor 

och människor bedöms vara de som främst påverkas negativt av föroreningarna. För-

oreningssituationen innebär att åtgärder i olika omfattning kommer bli nödvändiga i 

samband med exploatering. Det finns dock inget som tyder på att marken inte skulle 

kunna bli lämplig för planerat ändamål eller att åtgärder skulle bli orimligt komplice-

rade eller dyra.  

Arkeologi 

Planområdet berörs av fast fornlämning, Göteborg 216:1, där lämningar kan finnas 

från stormaktstidens Göteborg och dess befästningar. Det kan även finnas lämningar 

från staden, eller kasserade vrak, som tjänat som fyllnadsmaterial. Västlänkens öppna 

schakt kommer att gå över dessa och medföra irreversibla skador på fornlämningarna. 

Aktuellt planområde överensstämmer i stort sett med Västlänkens utbredning. Enligt 

det handlingsprogram för ett stärkt riksintresse (Fästningsstaden) som Göteborgs Stad 

har tagit fram bör man i samband med planläggning och utveckling av staden stärka 

förståelsen, läsbarheten och upplevelsen av den befästa staden.   

Buller 

En bullerutredning har upprättats enligt 4 kap 33a§ och sammanfattas nedan:  
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Planområdet är utsatt för buller från väg och spårtrafik. Riktvärdena för ekvivalent 

ljudnivå och för maximal ljudnivå kommer att överskridas för ny bebyggelse vid fa-

sad mot gata i hela planområdet utom vid södra delen av Nils Ericsonsgatan där ekvi-

valent ljudnivå är ca 50-55 dB(A) och maximal ljudnivå på ca 60-70 dB(A). Vid upp-

förande av bostadsbebyggelse krävs att lägenheterna utformas med tyst sida. Vid 

norra delen av Nils Ericsonsgatan kan lägenheter dock uppföras utan tyst sida om de 

är högst 35 kvm stora, eftersom ekvivalent ljudnivå här är ca 55-60 db(A). 

Det har också gjorts en särskild utredning av industribuller. Denna visar att den domi-

nerande ljudkällan för planområdet är trafikbuller, vilket bedöms maskera nästan allt 

ljud från verksamheterna. I samband med att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram 

för aktuell detaljplan kommer ytterligare bullerutredning att göras.  

Stomljud och vibrationer  

Inom planområdet finns risk för att stomljud och vibrationer uppkommer till följd av 

att tågtrafiken passerar i tunnel under mark. Åtgärder kommer att göras på tunnelns 

utformning i de delar där byggnation föreslås.  

Planförslaget innehåller en reglering som innebär att tunneln för Västlänken ska 

grundläggas och utföras så att maximal ljudnivå inomhus i bostäder inte överskrider 

ljudnivån 30 dB(A) på grund av stomljud från järnvägsanläggning inklusive järnvägs-

trafik i tunnel. 

Luft  

I den luftmiljöutredning som har tagits fram som underlag för aktuellt planförslag re-

dovisas dagens luftkvalitet inom planområdet samt ett framtidsscenario för år 2026 

och ett för år 2035. Dagens luftkvalitet och en sammanfattning av de båda framtids-

scenarierna beskrivs under rubriken Störningar; Luftkvalitet. Nedan beskrivs fram-

tidsscenariot för år 2026 och år 2035 närmare, liksom rekommenderade åtgärder.  

Gränsvärden för gällande miljökvalitetsnorm och miljökvalitetsmål redovisas i bild 

nedan.  

 

 gränsvärde miljökvalitetsnorm gränsvärde miljökvalitetsmål 

 årsmedelvärde dygnsmedel-

värde 

(98%-il) 

årsmedelvärde dygnsmedel-

värde 

(98%-il) 

kvävedioxid 

(NO2) 
40 μg/m3 60 μg/m3 20 μg/m3  

partiklar (PM10) 40 μg/m3 50 μg/m3 15 μg/m3 30 μg/m3 

Gällande gränsvärden för luft. 
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Nuläge NO2, årsmedelvärde. 

 

Nuläge PM10, årsmedelvärde. 

Framtidsscenario år 2026 

Bedömning av kvävedioxid (NO2): Bortventilering av 95 % av utsläppen från Gö-

tatunnelns östra mynning innebär att halterna av NO2 vid Götatunnelns mynning blir 

lägre år 2026 än idag. Inom aktuellt planområde skulle MKN härmed inte överskridas 

och miljökvalitetsmålet nästan uppfyllas. Dock skulle MKN överskridas i andra delar 

av Centralenområdet och vid överdäckningen av Götatunneln. Utan bortventilering av 

utsläppen från Götatunnelns östra mynning skulle MKN överskridas även inom aktu-

ellt planområde.  

Bedömning av partiklar (PM10): Även med bortventilering av utsläppen från Götatun-

nelns östra mynning kommer MKN att överskridas avseende partiklar år 2026, se bild 

som visar PM10 år 2026. MKN bedöms överskridas som mest vid tunnelmynningen 

och i mer begränsad omfattning i mitten av väg E45.   
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NO2 år 2026 med bortventilation, årsmedelvärde. 

 

PM10 år 2026 med bortventilation, årsmedelvärde. 

Framtidsscenario år 2035 

Bedömningen av kvävedioxid (NO2): Bedömningen av kväveoxid är densamma för år 

2035 som för år 2026, vilket innebär att MKN inte överskridas inom aktuellt planom-

råde och att miljökvalitetsmålet nästan uppfyllas. 

Bedömning av partiklar (PM10): Med bortventilation ser haltbilden ungefär likadan ut 

för år 2035 som för år 2026 med ventilation, vilket innebär att MKN överskrids, se 

bild som visar PM10 år 2026. MKN bedöms överskridas som mest vid tunnelmyn-

ningen och i mer begränsad omfattning i mitten av väg E45.   

I luftutredningen dras slutsatsen att för att klara MKN och miljökvalitetsmålet krävs 

att utsläppen från Götatunnelns och Gullbergstunnelns mynningar och ramper mins-

kar. Därför rekommenderas bortventilering av utsläppen vid Götatunnelns mynning. 

Aktuell detaljplan möjliggör sådan bortventilering genom att byggrätt ges för ventilat-

ionstorn strax söder om Götatunnelns mynning.    

Utöver byggrätten för ventilationstorn bidrar aktuell detaljplan till en bättre luftmiljö 

även genom att föreslagen bebyggelse fungerar som en avgränsning mot det område 

där luftföroreningarna är som störst, det vill säga mot norr, och genom att stråk för 

gående och cyklister inte förlagda inom detta område och inte heller entréer eller luft-

intag till byggnader. 
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NO2 år 2035 med bortventilation, årsmedelvärde. 

 

PM10 år 2035 med bortventilation, årsmedelvärde. 

Framtidsscenario år 2026 utan ventilation 

Även utan ventilationsåtgärder bedöms luftkvaliteten bli bättre inom aktuellt planom-

råde när detta är fullt utbyggt. Den nya bebyggelsen kommer att skydda övriga plan-

området från föroreningar och gång- och cykelstråk kommer inte att vara förlagda lika 

nära utsläppskällan som idag. Möjligheten att klara en god luftkvalitet utan bortventi-

lation kommer att utredas närmare inom ramen för den MKB som ska tas fram.  

 

NO2 år 2026 utan bortventilation, årsmedelvärde. 
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Elektromagnetiska fält 

I den miljömedicinska utredning som gjorts i samband med planarbetet anges att tåg-

trafiken i den planerade tunneln inte kommer att ge upphov till några extra sjukdoms-

fall på grund av elektromagnetiska fält.  

Kompensationsåtgärd 

Göteborgs Stad ska enligt beslut i kommunfullmäktige arbeta med kompensationsåt-

gärder för att säkerställa tillgången till värdefulla natur- och rekreationsområden i Gö-

teborg. Kompensationsåtgärder innebär att natur- och rekreationsvärden som går för-

lorade genom exploatering ersätts genom åtgärder i närområdet i första hand. Dessa 

åtaganden är frivilliga åtgärder som kommunen eller exploatören åtar sig utöver vad 

som krävs enligt miljöbalken. 

En utvärdering av behovet av kompensationsåtgärder inom aktuellt planområde har 

gjorts i samråd med berörda kommunala förvaltningar. Utvärderingen visade att kom-

pensationsåtgärder krävs för de träd som kommer att behöva tas bort på grund av 

byggnation av Västlänken. Kompensationsåtgärderna innebär att nya träd ska plante-

ras utmed den framtida boulevarden samt att det ska anläggas gröna ytor inom boule-

varden.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Del av planområdet som planeras för ny bebyggelse kommer att vara ianspråktagen 

av Trafikverket (gula ytor) till slutet av år 2026. Dessa ytor kommer att användas till 

byggbodar samt upplägg av arbetsmaterial för byggnation av tunneln, se bilder på 

nästkommande sida.  

Anläggningar inom allmän plats 

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för 

utbyggnad och framtida drift och underhåll. Allmänplatsmark i form av huvudgata, 

torg, gata och park finns inom planområdet. Hisingsbrons kollektivtrafikramper och 

hållplatslägen är belägna inom allmän plats.  

Den allmänna platsen kommer till stora delar att urholkas av underliggande kvarters-

mark (järnvägsändamål) då Västlänken är belägen under mark till stora delar inom 

planområdet. Det kan innebära att Trafikverket delvis ansvarar för utbyggnad av all-

män plats. Gränsdragningen för ansvarsfördelningen mellan Trafikverket och Göte-

borgs Stad regleras i kommande avtal. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Markanvisad exploatör ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom respektive kvar-

tersmark.  

Trafikverket ansvarar för utbyggnad av järnvägsanläggning med tillhörande schakt, 

tunnlar, plattformar och uppgångar.  

Ett ventilationstorn för ventilering av Götatunneln medges inom kvartersmark, och 

andra tekniska anläggningar (E-område i plankartan). Anläggningshavaren ansvarar 

som utgångspunkt för uppförandet.  
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Västlänkens arbetsområde omfattar del av planområdet. Arbetsområdet är illustrerat med gul marke-

ring. Planområdets ungefärliga utbredning markeras med röd begränsningslinje. 

Anläggningar utanför planområdet 

Den framtida järnvägsanläggningen ligger inom Detaljplan för järnvägstunneln Väst-

länken; tunnelmynningar, schakt med mera, Ändring av detaljplaner för järnvägstun-

neln Västlänken mellan Gullbergsvass och Almedal samt inom Ändring av detaljpla-

ner för Västlänkens uppgång vid Johannebergs- och Olof Wijksgatan. Detaljplaner tas 

också fram för de planerade stationerna vid Haga och Korsvägen. Västlänken finan-

sieras genom Västsvenska Paketet. 

Drift och förvaltning 

Trafikverket ansvarar för drift och förvaltning av järnvägsanläggning med tillhörande 

schakt, tunnlar, plattformar och uppgångar.  

Göteborgs Stad genom trafikkontoret ansvarar för drift och förvaltning av allmän 

plats gata, huvudgata och torg. Göteborgs Stad genom park- och naturförvaltningen 

ansvarar för drift och förvaltning av allmän plats park.  
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Respektive fastighetsägare/blivande fastighetsägare ansvarar för drift och förvaltning 

inom kvartersmark.   

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Gullbergsvass 703:61 berörs till mindre del av allmän plats park. Göteborgs Stad har 

träffat en överenskommelse om att föra över området (ca 138 kvm) till kommunens 

angränsande fastighet Gullbergsvass 703:44.  

I övrigt är Göteborgs Stad ägare av mark ingående i allmän plats inom planområdet. 

Mark och utrymme avsett för järnvägsändamål  

En fastställd järnvägsplan ger Trafikverket rätt samt skyldighet att lösa in mark och 

utrymme som behövs permanent för järnvägsändamål, med ägande- eller servitutsrätt.   

Enligt detaljplaneförslaget redovisas mark/utrymme för järnvägsändamål.  En fast-

ställd järnvägsplan ger även Trafikverket rätt att tillfälligt ta i anspråk mark och ut-

rymme som behövs under byggtiden. Järnvägsutbyggnaden och dess påverkan på fas-

tigheter redovisas mer utförligt i järnvägsplanen.  

Järnvägsfastigheten Nordstaden \702:44\ är belägen inom planområdet.  

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen.  

Detaljplanen möjliggör bildandet av flera traditionella och tredimensionella fastig-

heter/fastighetsutrymmen. Kvartersmarken avstyckas för att nybilda fastigheter eller 

fastighetsregleras för att ombilda befintliga fastigheter. 

Allmän platsmark inom planområdet kommer att urholkas av tredimensionella fastig-

heter (mestadels för järnvägsändamål) och/eller fastighetsutrymmen (bostads-, cent-

rum-, kontors och hotelländamål)  

Järnvägstunneln bildar en egen tredimensionellt avgränsad fastighet (Nordstaden 

\702:44\). Detaljplanen medför att järnvägsfastigheten behöver ombildas i enlighet 

med plankartan så att ventilations- och serviceschakt, plattformar och uppgångar, ser-

vicetunnlar och skyddszoner innefattas i Trafikverkets fastighet. Anläggningar tillhö-

rande järnvägsfastigheten uppstickande ovan mark säkerställs lämpligen med servitut.  

Entréerna som ska integreras i den ovanliggande kvartersmarken säkerställs lämpli-

gen genom tredimensionellt fastighetsutrymme alternativt bildande av servitut för re-

senärspassage och tillträde till förmån för järnvägsfastigheten. Den detaljerade av-

gränsningen av vad som ska ingå i järnvägsfastigheten studeras vidare av Trafikverket 

och berörda fastighetsägare.  

Före beviljande av bygglov för ventilationsschakt och byggnader ska fastighetsbild-

ning av dessa vara genomförd. Underjordiska uppgångar inklusive hissar och rulltrap-

por är anmälningspliktiga. Anmälan görs i samband med bygglovsansökan. 

Gemensamhetsanläggningar 

Gemensamhetsanläggningar kan komma att bildas för de delar som ska vara gemen-

samma för järnvägsfastigheten och fastigheterna ovan mark. Även nya 3D-fastigheter 

ovan mark kan skapa behov av gemensamhetsanläggningar. 
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Gemensamhetsanläggning Nordstaden ga:5 innehållande parkering, handel, trapphus 

med hissar och rulltrappor, dörrar i gräns mot gångbro samt lokal, kan behöva omprö-

vas i och med detaljplanen. Gemensamhetsanläggningen innehåller eventuellt anlägg-

ningar som kommer att rivas i samband med byggnationen inom kvartersmark.  

Gemensamhetsanläggning Nordstaden ga:4 innehållande lastgata och ventilationsan-

läggning med mera, behöver omprövas att omfatta innanmätet i lastgata under mark 

(g1 i enlighet med detaljplanen). 

Servitut  

Inom områden ovan mark som tillåter järnvägsändamål kan anläggningar tillhörande 

järnvägsanläggningen behöva säkerställas med servitut, såsom ventilationsschakt, lan-

terniner m.m som inte ska ingå i järnvägsfastigheten.  

Servitut behöver bildas för att säkerställa rätt till grundläggning för Hisingsbrons ram-

per inom kvartersmark i enlighet med plankartan.  

Härutöver kan ytterligare servitut komma att behöva bildas inom kvartersmark bero-

ende av hur fastighetsbildningen inom kvartersmarken genomföras.  

Ledningsrätt 

Trafikverket ansvarar för ledningsomläggningarna inom planområdet som genomförs 

för att bygga Västlänken och tillhörande arbeten och åtgärder. Vid omläggning av 

ledningar ska eventuell ledningsrätt omprövas att gälla ledningens nya läge. De delar 

av befintliga allmänna ledningsområden som hamnar på kvartersmark till följd av den 

nya detaljplanen ska säkerställas med ledningsrätt, till förmån för respektive lednings-

ägare. 

Vid överlåtelse av kommunägd mark regleras i genomförandeavtalet att exploatören 

utan ersättning ska upplåta ledningsrätt för erforderliga ledningar och nätstationer 

inom kvartersmark till förmån för kommunen, kommunala bolag och privata led-

ningsägare. Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa 

kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive 

ledningsägare ansöker om ledningsrätt. 

Inom områden som på plankartan markerats med E kan tekniska anläggningar place-

ras. Dessa ska säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna fastigheter. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Trafikverket ansöker om fastighetsbildning för järnvägsanläggningen och rättigheter 

som ska bildas för denna. Göteborgs Stad ansöker om fastighetsbildning för den kom-

munala kvartersmarken och den allmänna platsmarken. 

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny 

ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter.  

Ansvar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för övriga åtgärder regle-

ras i genomförandeavtalet. 
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Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheter och samfälligheter inom kvartersmark 

är beroende av hur fastighetsbildningen genomförs, vilket kommer att säkerställas till 

granskningsskedet och i genomförandeavtal mellan parterna.  

Ombildning av järnvägsfastigheten Nordstaden \702:44\ ska genom fastighetsregle-

ring mellan densamma och kommunens fastigheter.  

Nedan redovisas endast fastigheten som berörs av inlösen för allmän platsmark.  

Fastighet Erhåller mark Avstår mark Markanvändning 

Gullbergsvass 703:61  138 kvm.  PARK 

Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Markanvisningsavtal har tecknats mellan Göteborgs Stad, genom fastighetskontoret, 

och Nordstans samfällighetsförening.  

Västtrafik AB har ett arrendeavtal för bussterminal på fastigheten Gullbergsvass 

703:7. Arrendeavtalet måste omförhandlas och avtalsområdet minskas något för att 

möjliggöra iordningställande av allmän plats. Avtalsområdet kommer även att beröras 

tillfälligt under byggnationen av Västlänken. 

Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i 

Västsverige, fortsättningsvis benämnt Medfinansieringsavtalet, är tecknat mellan Tra-

fikverket Region Väst, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs Stad 

och Göteborgsregionens kommunalförbund.  

Avtal om genomförande av Block 1 med tillägg till avtal om medfinansiering av 

transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige, fortsättningsvis be-

nämnt Blockavtal 1, är tecknat mellan Trafikverket Region Väst, Västra Götalands-

regionen, Region Halland, Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalför-

bund.Blockavtal 1 reglerar organisation för Västsvenska paketet samt finansiering för 

kostnadsökning som bedömts uppkomma sedan Medfinansieringsavtalet tecknades. 

Avtal om genomförande av Block 2 samt om förlängning av avtal om genomförande 

av Block 1 med mera, fortsättningsvis benämnt Blockavtal 2, är tecknat mellan Tra-

fikverket Region Väst, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs Stad 

och Göteborgsregionens kommunalförbund. Blockavtal 2 reglerar organisation för 

Västsvenska paketet med fokus på projekt som genomförs eller påbörjas under peri-

oden 2014–2016.  

Projektavtal Västlänken: Byggnation Projekt 102 är tecknat mellan Trafikverket Reg-

ion Väst, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs Stad och Göteborgs-

regionens kommunalförbund. Projektavtalet reglerar omfattning, finansiering, genom-

förande och färdigställande av Västlänken. 

Genomförandeavtal för Detaljplan för järnvägstunneln Västlänken; tunnelmynningar, 

schakt med mera samt Ändring av detaljplaner för järnvägstunneln Västlänken mellan 

Gullbergsvass och Almedal har tecknats mellan Göteborgs Stad och Trafikverket an-

gående genomförande av dessa detaljplaner.  
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Tillägg till genomförandeavtal är tecknat mellan Trafikverket och Göteborgs Stad. 

Avtalet hanterar återstående frågor från genomförandeavtalet för Linjen (ovanstående 

avtal). Dessa är grundläggning, förberedelser för fyrspårsstationer, personalkostnader 

samt det fortsatta arbetet angående ansvar för och ägande av olika delar av den bli-

vande stationen.  

Avtal har tecknats mellan Trafikverket och Göteborgs Stad angående markundersök-

ningar som behöver göras innan byggnation.  

Avtal har tecknats mellan Trafikverket och Göteborgs Stad, genom fastighetskontoret, 

angående mätpunkter för grundvatten på kvartersmark och mellan Trafikverket och 

Göteborgs Stad, genom trafikkontoret, angående mätpunkter för grundvatten på all-

män plats.  

Göteborgs Stad och Trafikverket har tecknat avtal om köp av 3D-utrymme för tunnel 

samt servitut för grundläggning.  

Avtal mellan Göteborgs Stad och Trafikverket  

Göteborgs Stad och Trafikverket avser teckna separat genomförandeavtal för Västra 

uppgången för Centralen.  

Göteborgs Stad och Trafikverket har för avsikt att teckna överenskommelse om fas-

tighetsbildning gällande bland annat anläggningar ovan mark och ändringar som 

gjorts efter järnvägsplanen och detaljplanerna för Linjen.  

Avtal om ledningsomläggningar i samband med projekten Västlänken samt Olskro-

ken planskildhet har tecknats mellan Trafikverket och Göteborgs Stad, genom Krets-

lopp och vatten.  

Ytor för Räddningstjänstens typfordon ska regleras i en överenskommelse mellan 

Trafikverket och Göteborgs Stad genom Trafikkontoret.  

Göteborgs Stad och Trafikverket har för avsikt att teckna överenskommelse om sköt-

sel och återställning av arbetsytor och åtgärder på blivande allmän plats.  

Avtal mellan Göteborgs Stad och Nordstan 

Avtal ska tecknas mellan Göteborgs Stad och Nordstan angående genomförandet av 

planen. I genomförandeavtalet regleras bl. a. utbyggnaden av kommunaltekniska an-

läggningar, fastighetsbildningsåtgärder, ledningsflytt m.m. Detaljplanens konsekven-

ser för exploatören avseende ekonomi, åtaganden mm beskrivs inom avtalsområdet. 

Genomförandeavtalet medför bland annat att planens genomförande säkerställs eko-

nomiskt samt att samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende 

utbyggnad av kvartersmark respektive allmän plats.  

Parallellt med genomförandeavtalet upprättas köpeavtal alternativt överenskommelse 

om fastighetsreglering för överlåtelse av kvartersmarken.  

Avtal mellan Göteborgs Stad och exploatör 

Markanvisningsavtal och genomförandetavtal ska tecknas mellan Göteborgs Stad och 

kommande exploatörer angående genomförandet av detaljplanen. Stor del av kvarters-

marken inom detaljplanen är ännu inte markanvisad.  
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Avtal mellan Trafikverket och Nordstan 

Avtal om entré Västlänken (byggnation, ägande, drift/teknik och förvaltning) ska 

tecknas mellan Nordstan och Trafikverket.  

Avtal om grundläggning inkl. förstärkt grundläggning för uppgång ska tecknas mellan 

Nordstan och Trafikverket.  

Avtal mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och Nordstan 

Ett föravtal angående genomförandet av detaljplanen är under framtagande och avses 

tecknas mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och Nordstan.  

Avtal om tillfartsramp till lastgata samt avtal om anpassning i nedre plan av affärs-

centret Nordstan är under framtagande mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och 

Nordstan. 

Avtal om in- och utfart från affärscentret Nordstans parkeringsgarage ska tas fram 

mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och Nordstan. 

Ett samverksavtal i produktionsskedet mellan projekt Västlänken, projekt Hisingsbron 

och projekt Nordstan bör tas fram.  

Avtal mellan Göteborgs stad och fastighetsägare till Gullbergsvass 703:61 

Överenskommelse om fastighetsreglering har tecknats mellan Göteborgs Stad och 

ägaren till fastigheten Gullbergsvass 703:61 angående överlåtelse av mark.  

Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av markupplåtelse-

avtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg Energikon-

cernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad.  

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommu-

nen/exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid 

omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommunen/ex-

ploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt lednings-

rätt. 

Dispenser och tillstånd 

Planområdet berörs av fast fornlämning, Göteborg 216:1 och inför kommande mark-

arbeten krävs tillstånd för arkeologiska slutundersökningar. Göteborgs Stad, som mar-

kägare ansvarar för ansökan om tillstånd för arkeologiska undersökningar berörande 

kvartersmarken. Trafikverket ansvarar för ansökan om tillstånd för arkeologiska 

undersökningar för byggnation för Västlänken och därtill hörande åtgärder och arbe-

ten.  

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-

lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-

ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 
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fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-

detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-

sprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft. 

Överväganden och konsekvenser 

Överväganden har gjorts mellan olika intressen. I aktuell detaljplan är det framförallt 

allmänna intressen som står emot varandra. Fastighetsägare eller hyresgäster bedöms 

inte påverkas negativt på sådant sätt att ett enskilt intresse föreligger. De allmänna in-

tressen som berörs är framförallt relaterade till skapandet av en ny regional knut-

punkt. Nedan beskrivs överväganden och konsekvenser utifrån ett nollalternativ och 

utifrån aktuellt planförslag. 

Nollalternativet 

Nollalternativet är ett referensalternativ för att bedöma detaljplanens föreslagna mar-

kanvändning med avseende på miljöeffekter och konsekvenser. 

Nollalternativet innebär att Västlänken genomförs och station Centralen etableras 

men att den västra uppgången inte anläggs. Det innebär också att de trafikytor som 

frigörs när Götaälvbron ersätts med Hisingsbron inte tas tillvara för bebyggelse och 

nya offentliga rum.   

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

De sociala konsekvenserna och konsekvenserna utifrån ett barnperspektiv har stude-

rats i en social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys. Nedan redogörs för kon-

sekvenserna med utgångspunkt i de aspekter, eller teman, som ligger till grund för 

analysen.  

Sammanhållen stad 

Nuläge: Planområdet domineras av storskaliga trafikanläggningar vilka utgör barriä-

rer för gående och cyklister, försvårar orienterbarheten och möjligheten till överblick. 

De bidrar också till att en del platser och stråk upplevs som otrygga. Det finns inte nå-

gon sammanhängande bebyggelse- eller grönstruktur i området idag.  

Planförslag: De storskaliga trafikanläggningarna ersätts med ett gatunät i mindre 

skala, med fler kopplingar och platser för vistelse. Det skapas en sammanhängande 

grönstruktur i form av en trädkantad gata och gröna inslag på platserna. Den bebyg-

gelse som möjliggörs är tänkt att bli en del av en större sammanhängande bebyggelse-

struktur i området.       

Konsekvenser: Planförslaget bedöms ge ökad framkomlighet för fotgängare och cy-

klister, ökad orienterbarhet och överblick, ökad trygghet och ökad rörelsefrihet för 

barn och ungdomar. Dessa konsekvenser bidrar till en sammanhållen stad. 
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Samspel  

Nuläge: Inom planområdet saknas stråk och platser som främjar samspel. De miljöer 

där människor kan röra sig och uppehålla sig är starkt präglade av kringliggande trafi-

kanläggningar och har karaktär av baksida i staden. Området är särskilt otillgängligt 

för barn och ungdomar.  

Planförslag: Offentliga rum med stadskvaliteter skapas. Området förses med mötes-

platser av olika slag, även platser som är attraktiva för barn och ungdomar. Potentiellt 

otrygga platser gestaltas på ett sätt så att de upplevs som säkra och trygga. Området 

kopplas samman med kringliggande områden i större utsträckning än idag.  

Konsekvenser: 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.  

Vardagsliv 

Nuläge: I närheten av planområdet finns ett stort utbud av funktioner som stöttar var-

dagslivet, men inom planområdet saknas sådana funktioner. Exempel på funktioner i 

närområdet är handel och service i Nordstan, Göteborgs Centralstation, Nils Ericsons-

terminalen, skolor och vårdcentraler.  

Planförslag: Planförslaget innebär att nya funktioner möjliggörs inom planområdet, 

både handel, service och bostäder och nya stråk och platsbildningar som stöttar var-

dagslivet.  

Konsekvenser: Planförslaget bidrar till en mer blandad stad vad gäller funktioner och 

stadsrum, vilket förmodas underlätta för människor i vardagen och berika vardagsli-

vet. 

Identitet  

Nuläge: Områdets läge, intill Nordstans parkeringshus och anslutningarna till 

Götaälvbron och Götaleden (E45), gör att det får karaktär av baksida. Utöver de trafi-

kala funktionerna finns det inga målpunkter inom planområdet, vilket förstärker detta 

ytterligare.     

Planförslag: Planförslaget medger ny bebyggelse och nya stadsrum, vilket också med-

för att det skapas nya målpunkter. Områdets karaktär bearbetas genom utformning av 

bebyggelsen och stadsrummen. En viktig del av områdets nya karaktär är de gröna 

och blå inslagen.    

Konsekvenser: Planförslaget bidrar till att området tydliggörs som en del av Älvsta-

den och ges en genomgripande urban karaktär. Stråk och mötesplatser skapas, vilket 

antas bidra till att människor kommer att röra sig och vistas i området i större ut-

sträckning. Detta gör att de kan identifiera sig i högre utsträckning med området. 

Hälsa och säkerhet 

Nuläge: Området är i nuläget utsatt för buller och luftföroreningar. Det främjar inte 

rörelse till fots eller cykel, inte heller möten mellan människor. Området är särskilt 

otillgängligt och ofördelaktigt för barn och ungdomar. Flera platser inom området 

upplevs som otrygga.   
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Planförslag: Planförslaget innebär att befintlig trafikapparat ersätts med nya gator, 

platser och bebyggelse. Flera av de platser som idag upplevs som otrygga försvinner 

och särskild omsorg läggs vid gestaltningen av nya platser som löper risk att bli 

otrygga.  

Konsekvenser: Den nya stadsstrukturen uppmuntrar till rörelse till fots och med cykel. 

Området blir mer tillgängligt för barn och ungdomar och det skapas ett ökat samspel 

mellan barn/ungdomar och vuxna. Detta är förhållanden som bidrar till bättre hälsa 

och säkerhet.  

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighets-

prövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 

med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

Aktuellt planområde berörs av riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse för 

kommunikation enligt följande: 

Riksintresset för kulturmiljövård omfattar stadskärnan från 1600-talet, som är en unik 

miljö med en varierad, i huvudsak småskalig, bebyggelse. Stora delar av den ur-

sprungliga stadsplanen med vallgrav, kanaler, befästningsrester och gatusträckningar 

är bevarade och stadskärnan speglar därmed Göteborgs utveckling från grundläggning 

till nutid.  

Riksintresset för kommunikation omfattar Europaväg 45 (E45)/Götaleden, som ligger 

direkt norr om planområdet och som planområdet också omfattar en liten del av, och 

den framtida järnvägen Västlänken, som löper i öst-västlig riktning genom planområ-

det.  

Sydost om planområdet ligger Göteborgs centralstation med tillhörande järnvägsspår 

och bangård, vilka också är utpekade som riksintressen för kommunikation.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från 

allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande 

behov.  

Planförslaget innebär risk för att MKN för luft överskrids om särskilda åtgärder för att 

minska luftföroreningar inte görs. Mot bakgrund av detta möjliggör detaljplanen bort-

ventilation av utsläppen vid mynningen till Götatunneln. Om 95% av utsläppen bort-

ventileras bedöms MKN för NO2 och PM10 inte överskridas inom planområdet.   

Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för Göteborg (antagen av KF 2009-02-

26).  

MKB/Behovsbedömning 

Vid upprättande av detaljplaner för Västlänkens tunnel gjordes en miljökonsekvens-

beskrivning. Delar av denna berör aktuellt detaljplaneområde. Nedan ges en samman-

fattning av dessa delar.  
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Regional utveckling: Genomförandet av detaljplanerna för Västlänken bedöms med-

föra positiva konsekvenser för den regionala utvecklingen eftersom utbyggnaden av 

järnvägen är en nödvändig del för att bland annat uppnå en hållbar regionförstoring, 

skapa en större arbetsmarknadsregion och ett attraktivt regioncentrum.  

Naturmiljö: Detaljplanen för station Centralen kommer att påverka träd och trädmil-

jöer som har naturvärden. Dock avses så mycket som möjligt av träden i Bergslag-

sparken och de alléer som berörs att bevaras. Bedömningen är därför att detaljplanen 

för station Centralen inte medför betydande miljöpåverkan på naturmiljön.  

Kulturmiljö: I stort sett hela centrala Göteborg omfattas av riksintresse för kulturmil-

jövård. En stor del av det område som berörs av detaljplanerna för Västlänken ligger 

inom riksintresseområdet. Detaljplanen för station Centralen kan medföra stora nega-

tiva konsekvenser för riksintresset genom att påverka den sammanhållna stationsmil-

jön och parkmiljön vid Bergslagsbanans stationshus.  

Människors hälsa/övergripande miljömedicin: Detaljplaneförslagen för tunnelmyn-

ningarna innefattar inte bostäder och därmed kommer inga boende att påverkas av 

tågbuller under driftskedet. Däremot riskerar boende nära tunneln att påverkas av 

stomljud, det vill säga markburet buller. Befolkningens exponering för luftförore-

ningar från vägtrafik kan förväntas minska något om Västlänken leder till färre bil-

pendlare. När det gäller elektromagnetiska fält förväntas bara några få bostäder utsät-

tas för lätt förhöjda nivåer, cirka 0,1 μT beroende på tågtrafiken i Västlänken. I den 

miljömedicinska utredningen bedöms att effekterna på Göteborgs befolknings hälso-

status blir små under driftskedet som en följd av Västlänken.  

En separat miljökonsekvensbeskrivning ska att tas fram för aktuell detaljplan. Denna 

kommer delvis att grundas på de miljökonsekvensbeskrivningar som har gjorts för 

järnvägstunneln respektive station Centralen. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer 

att redovisas i granskningsskedet av detaljplanen.  

Miljömål 

I tabellen nedan redovisas de miljömål som i första hand påverkas av ett genomförande 

av aktuell detaljplan. En mer utförlig beskrivning av påverkan på miljömålen kommer att 

göras i den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram till granskning av detaljplanen.  

Berörda miljömål  

 

Påverkan Göteborgs Stads bedömning 

Begränsad klimatpåverkan  

 

Positiv  

 

Genomförandet av detaljplanerna för Västlänken förväntas 

innebära överflyttning av resande från väg till järnväg. Ge-

nom att frigöra kapacitet på det befintliga järnvägsnätet 

underlättas också överflyttning av gods från väg till järn-

väg. Beräkningar har visat att utsläppen skulle minska med 

4,2 % jämfört med nollalternativet, vilket motsvarar en 

minskning med 40 000 ton CO2.  

Frisk luft  

 

Positiv  

 

Förväntad överflyttning av resande och godstransporter 

från väg till järnväg medför minskade utsläpp av kväveoxi-

der. Beräkningar har visat att utsläppen skulle minska med 

drygt 12,7 ton till år 2020 jämfört med nollalternativet. 

Miljökvalitetsnormer för luft uppfylls härmed som en följd 

av planens genomförande.  
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Bara naturlig försurning  

 

Positiv  

 

Minskade utsläpp av kväveoxider har även en positiv in-

verkan på marken och bidrar därmed positivt till miljömå-

let bara naturlig försurning.   

Ingen övergödning  

 

Positiv  

 

Minskade utsläpp av kväveoxider har även en positiv in-

verkan på marken och bidrar därmed positivt till miljömå-

let bara naturlig försurning.  

Levande sjöar och vattendrag  

 

Oförändrat Under förutsättning att föreslagna åtgärder avseende dag-

vattenhantering genomförs bedöms inte avvattningen av 

aktuellt planområde påverka flöden eller föroreningssituat-

ion i berörda recipienter.  

God bebyggd miljö  

 

Positiv  

 

Västlänken bedöms medverka till både miljökvalitetsmålet 

om god bebyggd miljö och det lokala målet avseende håll-

bart nyttjande av resurser.  

 

Ett rikt växt- och djurliv 

 

Oförändrat Befintliga träd kommer att påverkas negativt under själva 

genomförandeskedet av aktuell detaljplan. Förutsättning-

arna för att återskapa och vidareutveckla möjligheterna till 

ett rikt växt- och djurliv bedöms dock som bättre i och 

med aktuell detaljplan.  

 

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

Kommunens investeringsekonomi 

Fastighetsnämnden får inkomster från försäljning av kvartersmark och utgifter för ut-

byggnad av allmän plats, arkeologiska undersökningar, marksanering och förrätt-

ningskostnader. Delar av åtgärderna för anläggande av allmän plats utförs av Trafik-

verket med medel från Västsvenska paketet, detta som ett led i återställande av mark 

som Trafikverket gräver upp i samband med Västlänkenbyggnationen. 

Trafiknämnden belastas av utgifter för byggandet av Hisingsbron inom planområdet 

såsom ramper, hållplatslägen m.m. Hisingsbron är ett pågående projekt.  

Kretslopp och Vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt kan 

komma att få utgifter för utbyggnad av va-ledningar till kvarteren norr om Boulevar-

den  

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Trafiknämnden får kostnader för driften av anläggningen i form av ränta och avskriv-

ningar samt för skötsel och underhåll av huvudgata, gata och torg. Ansvarsfördel-

ningen av torgytan mellan trafiknämnden och park- och naturnämnden beror på torgy-

tans utformning.   

Park- och naturnämnden får kostnader för driften av anläggningen i form av ränta och 

avskrivningar samt för skötsel och underhåll av park och torg. Ansvarsfördelningen 

av torgytan mellan trafiknämnden och park- och naturnämnden beror på torgytans ut-

formning.   

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för 

ränta och avskrivningar samt driften av kommande va-anläggningar.  
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Finansiering som sker via Västsvenska paketet  

Byggnationen av Västlänken finansieras genom Västsvenska paketet. Göteborgs Stad 

svarar för del av Västsvenska paketets finansiering i enlighet med Medfinansierings-

avtalet och Blockavtal 1 och 2 som tecknats mellan Trafikverket Region Väst, Västra 

Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kom-

munalförbund.  

Trafikverket svarar för hanteringen av samtliga utgiftsposter som finansieras av Väst-

svenska paketet enligt nedan.  

Västsvenska paketet finansierar anläggandet ny järnvägsanläggning med tillhörande 

schakt, tunnlar, plattformar och uppgångar.  

Västsvenska paketet finansierar ersättning till Göteborgs Stad, Älvstranden, Västtrafik 

och Jernhusen för permanenta intrång och skador på fastigheter.  

Västsvenska paketet finansierar ersättning till Göteborgs Stads, Västtrafiks, Älvstran-

den och Jernhusens fastigheter för arbetsytor och andra tillfälliga markintrång.  

Västsvenska paketet finansierar lantmäteriförrättning för järnvägstunnel med tillhö-

rande funktioner.  

Västsvenska paketet finansierar flytt av ledningar som berörs av Västlänken.  

Västsvenska paketet får utgifter för återställning av allmän plats som påverkas av 

Västlänkenbyggnationen.  

Västsvenska paketet bekostar vissa av de utredningar som görs gällande geoteknik, 

dagvatten, buller med mera i den mån dessa inte bekostas av Göteborgs Stad eller ex-

ploatörer. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 

Respektive exploatör bekostar åtgärderna inom respektive markanvisad kvartersmark. 

Detta innebär bl.a. utredningar för byggnation och husbyggnation. Kostnadsfördel-

ning mellan Göteborgs Stad och exploatören säkerställs i kommande genomförande-

avtal.  

Överrensstämmelse med översiktsplanen 

Planförslaget är upprättat i överenstämmelse med gällande översiktsplan, liksom med 

kommunens strategiska dokument för utvecklingen av Älvstaden och Centralenområ-

det. 
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