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Samråd om detaljplan för bostäder, 

verksamheter och uppgångar för Västlänken 

norr om Nordstan inom stadsdelarna 

Nordstaden och Gullbergsvass 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för 

Västlänken norr om Nordstan inom stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass i 

Göteborg. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att: 

• Möjliggöra utbyggnad av järnvägsanläggningen Västlänken med tillhörande 

uppgång i väster, tillhörande station Centralen.  

• Medge infrastruktur som stöttar Västlänkens funktion. 

• Ta tillvara den potential som Västlänken har, vad gäller att bidra till en levande 

och hållbar stad.  

• Säkerställa stadsbyggnadskvaliteter, kulturhistoriska och arkitektoniska värden.  

Aktuell detaljplanen innebär att den västra uppgången som tillhör Västlänkens station 

Centralen kan byggas ut. Detaljplanen innebär också att infrastrukturen kring Västlänken 

kan utvecklas för att stärka Västlänkens funktion och för att säkerställa övriga funktioner 

inom och i närheten av planområdet. Detaljplanen innebär även att ny bebyggelse 

möjliggörs i form av tre kvarter norr om den framtida boulevarden och en tillbyggnad till 

Nordstan söder om boulevarden. Bebyggelsen avses primärt innehålla järnvägstrafik 

(entréerna till stationen), centrumverksamhet, kontor, bostäder och tillfällig vistelse 

(hotell).  

Planområdet tillhör stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass, och ingår i 

stadsutvecklingsprojektet Älvstaden, delområde Centralenområdet. Planområdet omfattar 

cirka fyra hektar och marken ägs i huvudsak av Göteborgs Stad. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal tecknas med Nordstan för de 

byggrätter som planeras i anslutning till deras befintliga bebyggelse och med 

Fastighetsnämnden för byggrätter på kommunens mark.  

Byggnationen av Västlänken finansieras genom Västsvenska paketet. Göteborgs Stad 

svarar för del av Västsvenska paketets finansiering i enlighet med 

Medfinansieringsavtalet och Blockavtal 1 och 2. 

Aktuell detaljplan kan medföra utgifter för Göteborgs Stad, i första hand för anläggande 

av allmän plats. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsbyggnadskontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL 

(2010:900) 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Kontorets bedömning är att ett 

genomförande av detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan, varför en 

miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska genomföras. 

Miljöbedömningsprocessen samordnas i största möjliga mån med de övriga delprojekt 

inom Västlänken samt med Trafikverket som arbetar med en järnvägsplan. 

Inför samråd har stadsbyggnadskontoret gjort en analys av hur planförslaget ska kunna 

bidra till ekologiska värden. Analysen visar att det är nödvändigt att arbeta med följande 

aspekter vid genomförande av planförslaget, för att bidra till ekologiska värden:   

• klimatanpassning - planområdet bör anpassas efter befintliga klimatförhållanden 

och efter de framtida förändringar av klimatet som idag är kända 

• minskad klimatpåverkan - planområdet bör bidra till minskad klimatpåverkan  

• resurseffektivitet - planområdet bör bidra till minskad resursförbrukning 

• ekosystemtjänster - området bör rymma ekosystemtjänster 

Bedömning ur social dimension 
De sociala konsekvenserna och konsekvenserna utifrån ett barnperspektiv har studerats i 

en social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys. Sammanfattningsvis bedöms 

planen inverka positivt på sociala aspekter genom att:  

Planförslaget bedöms ge ökad framkomlighet för fotgängare och cyklister, ökad 

orienterbarhet och överblick, ökad trygghet och ökad rörelsefrihet för barn och ungdomar. 

Dessa konsekvenser bidrar till en sammanhållen stad. 

Planförslaget antas göra att fler människor rör sig genom och vistas i området, vilket ökar 

möjligheten till samspel mellan människor. Kopplingen till kringliggande områden bidrar 

också till ökat samspel.  

Planförslaget bidrar till en mer blandad stad vad gäller funktioner och stadsrum, vilket 

förmodas underlätta för människor i vardagen och berika vardagslivet. 

Planförslaget bidrar till att området tydliggörs som en del av Älvstaden och ges en 

genomgripande urban karaktär. Stråk och mötesplatser skapas, vilket antas bidra till att 

människor kommer att röra sig och vistas i området i större utsträckning. Detta gör att de 

kan identifiera sig i högre utsträckning med området. 
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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.  

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  

2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Grundkarta  

4. Illustrationskarta 

5. Gestaltningsprogram 

6. SKA/BKA  

7. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar 

8. Bullerutredningar 

9. Luftutredning  

10. Trafikutredning  

11. Kulturmiljöbilaga 

12. Förutsättningar för utbyggnad av byggrätter inom DP norr om Nordstan 

13. Geoteknik 

14. Miljöteknisk markundersökning 
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Ärendet  
Syftet med detaljplanen är att säkerställa de västra uppgångarna för Västlänkens station 

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 

huvudgata (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.   

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger nordväst om Göteborgs Centralstation. Området ingår i 

stadsutvecklingsprojektet Älvstaden, delområde Centralenområdet. Det gränsar till 

gallerian Nordstan i sydväst, Götatunneln i norr, Nils Ericsonterminalen i sydöst och Nya 

Regionens hus i öst. Området ligger även i närheten av GöteborgsOperan och den nya 

bron över älven, Hisingsbron. Genom planområdet löper Västlänken i tunnel under mark.  

Aktuell detaljplanen innebär att den västra uppgången som tillhör Västlänkens station 

Centralen kan byggas ut. Planen omfattar en av tre uppgångar till stationen samt det 

mellanplan som i höjdled förbinder järnvägstunneln med markplan. Detaljplanen ersätter 

nu gällande detaljplan för själva järnvägstunneln.  

Detaljplanen innebär också att infrastrukturen kring Västlänken kan utvecklas för att 

stärka Västlänkens funktion och för att säkerställa övriga funktioner inom och i närheten 

av planområdet. Infrastrukturen bidrar också till att önskade stadskvaliteter kan skapas. 

All infrastruktur ryms inom allmän platsmark och regleras som huvudgata, gata, torg och 

park.  

Detaljplanen innebär även att ny bebyggelse möjliggörs i form av tre kvarter norr om den 

framtida boulevarden och en tillbyggnad till Nordstan söder om boulevarden. 

Bebyggelsen avses primärt innehålla järnvägstrafik (entréerna till stationen), 

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

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

02-26).  

Ärendets handläggning 

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

och ska antas av kommunfulmäktige.  

Tidigare fattande beslut av byggnadsnämnden:  

2006-06-13  program för Västlänken antecknades till byggnadsnämndens protokoll 

2015-10-27  uppdrag att upprätta detaljplan 

Program för detaljplaner VÄSTLÄNKEN- en tågtunnel under Göteborg (Dnr.350/00) går 

att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt


 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 5 (5) 

   

   

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
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 genomförande 

påverkar utpekade riksintressen för kommunikation och kulturmiljö. Det påverkar 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 utveckling som innebär att 

fler värden skapas, bland annat i form av ökad tillgänglighet, mer gröna inslag i 

stadsrummet, fler platser och stråk som främjar möten mellan människor och ett rikare 

stadsliv.   

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

kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Kommunen har bedömt att ett genomförande av 

detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska genomföras. Miljöbedömningsprocessen 

samordnas i största möjliga mån med de övriga delprojekt inom Västlänken samt med 

Trafikverket som arbetar med en järnvägsplan. 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


