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Yrkande – Antagande av detaljplan för
Universitetet vid Renströmsparken, del 1,
inom stadsdelen Lorensberg
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
1) Avslå detaljplanen
2) Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan som är anpassat till
Götaplatsens arkitektur. Temat ska vara romerska bågar, joniska pelare och
sandfärgat tegel.

Yrkandet
När man betraktar gestaltningsförslaget i detaljplanen ställer man sig frågan: Är detta ett
skämt? En fyraåring som leker med minecraft hade gjort något bättre på en halvtimme.

Detaljplanens förslag. Ett torn med klossar som ett barn hade gjort bättre.
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Utgångspunkten med stadsplaneringen runt Götaplatsen ska vara att anpassa
nybyggnationer till de byggnader som uppfördes inför jubileumsutställningen 1923. Det
klassiska sandfärgade teglet är ett genomgående tema som man ska bygga vidare på.
Konstmuseets romerska bågar ger Götaplatsen sin speciella karaktär och de nya
byggnaderna måste anpassas till denna estetiska gestaltning, annars riskerar man att döda
de arkitektoniska idéer som präglar platsen som är Göteborgs hjärta.

Konstmuseet - sandfärgat tegel och romerska bågar

Konstmuseet sett från Karin Kavlis plats - sandfärgat tegel och romersk båge
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Ett annat tema som man kan bygga vidare på är de joniska pelarna på Stadsteatern. Här
har man också valt sandfärgat tegel som byggnadsmaterial.

Göteborgs stadsteater - sandfärgat tegel och joniska pelare

I detaljplanen har man valt att följa dragen från Konserthuset. Detta är inte en bra idé. Här
har man gått för långt med att skala bort allt utom fyrkanter och glas. Det blir bara fult
och tråkigt. Dessutom har man här valt en annan typ material på fasaden istället för
sandfärgat tegel.

Konserthuset

Slutsatsen blir att byggnadsnämnden bör ta fram en ny detaljplan som bättre är anpassad
till Götaplatsens arkitektur.
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Antagande av detaljplan för Universitetet vid
Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen
Lorensberg
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen Lorensberg,
upprättad den 2019-05-21 och reviderad den 2020-09-24, antas.

Sammanfattning

Planen syftar till att möjliggöra nybyggnation av delar av kvarteret där Högskolan för
scen och musik (Artisten) ligger för att Göteborgs Universitetet ska få en ny samlad
konstnärlig fakultet vid Renströmsparken. Syftet är även att möjliggöra för att den västra
uppgången för Västlänkens station Korsvägen integreras i nybyggnationen.
Efter samråd delades detaljplanen upp i två separata detaljplaner, del 1 (aktuell plan) och
del 2. Inkomna yttranden under samråd för detaljplan, del 1, berörde i huvudsak frågor
om utformning av bebyggelsen och parkeringsplatser. I granskningen inkom yttranden
som i huvudsak berör parkeringsplatser, läge för transformatorstation och utformning av
ny bebyggelse. Byggnadsnämnden har vid sitt tillstyrkande av detaljplanen bedömt att
planförslaget, med gjorda kompletterande utredningar och justeringar i förslaget i
samband med granskning, bedöms lämpliga och att detaljplanen är genomförbar.
Länsstyrelsen bedömer i sitt granskningsyttrande att planen med hänsyn till
ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden kan accepteras och
kommer därför inte att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Planen överensstämmer med kommunens översiktsplan och är i linje med
stadsutvecklingsprogrammet för Korsvägenområdet. Planen ska ta tillvara på
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och platser, och säkerställa att ny bebyggelse i sin
utformning ansluter till omgivande byggnaders karaktär och kvalité så även för
parkmiljön.
Detaljplanen har av byggnadsnämnden översänts till kommunfullmäktige för antagande
utifrån att detaljplanen är av större vikt för staden och regionen med avseende på
utvecklingen av Göteborgs Universitet, Västlänkens västra uppgång vid Korsvägen samt
har påverkan på riksintresse för kulturmiljö i Göteborgs innerstad.

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

1 (7)

Bedömning ur ekonomisk dimension

Planförslaget innebär att Göteborgs Universitet kan expandera och kan genomföra
planerna att skapa en kreativ mötesplats för humaniora, kultur och konst i Göteborg. Fler
utbildningsplatser i ett sammanknutet kluster skapas i Göteborg som regionskärna vilket
är positivt för Göteborg som utbildnings- och arbetsort samt bidrar till en ökad akademisk
attraktivitet. Vilket på sikt också stärker den lokala arbetsmarknadsregionen som helhet.
Ekonomiska konsekvenser vid detaljplanens genomförande:
Kommunens investeringsekonomi
Projektets inkomster bedöms till ca 21,6 mnkr. Projektets inkomster för
fastighetsnämnden består av inkomster från försäljning av kvartersmark till Akademiska
Hus. Exploatören betalar faktisk kostnad för utbyggnad av den allmänna platsen inom
detaljplaneområdet.

Projektets utgifter bedöms till cirka 12,1 mnkr och avser kostnader för flytt av
transformatorstationer och ledningar. Det är reglerat i exploateringsavtalet att kommunen
ansvarar för och bekostar flytt av tekniska anläggningar, men det är reglerat i markaffären
att staden får betalt för dessa.
Nettointäkten på cirka 9 mnkr kvarstår.
Erforderligt exploateringsavtal har tecknats av fastighetsnämnden med exploatörerna.
Detaljplanens trafikförslag föreslår nya cykelparkeringar på Olofs Wijks gatan som är
beläget utanför planområdet. Dessa cykelparkeringar är för Västlänkens behov och ska
inte finansieras av exploateringen. Finansieringen av cykelparkeringar är under utredning
inom staden.
Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi
Trafiknämnden får kostnader för drift och underhåll av gatuanläggning.

Bedömning ur ekologisk dimension

I utbyggnaden intill en grön oas såsom Renströmsparken med sin placering intill
Korsvägen är det viktigt att säkerställa att gröna ytor fortsatt ges utrymme i innerstaden.
Parken ger idag tillfälle till rekreation, lek och vila samtidigt som parken är en viktig del i
att nå upp till miljökvalitetsmålen för exempelvis frisk luft och minskat buller på en plats
mitt i citykärnan. Bevarandet av gröna ytor i en plats nära trafikerade gator är en åtgärd
som begränsar en negativ klimatpåverkan.
Planen möjliggör en stationslösning för järnvägsprojektet genom att den västra
uppgången för Västlänkens station Korsvägen är integrerad i planen. Ökat resande och
transport av varor via järnväg, och därmed minskad biltrafik och transport via lastbil, är
ett av de miljömässiga argument som bland annat lyfts i utveckling av byggnation kopplat
till Västlänken. Det är ett steg till en förbättrad luftkvalité i staden och att trafiken i city
på sikt blir allt mindre beroende av fossila drivmedel.

Bedömning ur social dimension

För barn i centrum är Renströmsparken och specifikt lekplatsen intill Näckrosdammen en
viktig och uppskattad grönyta att vara på och få bevarad med sin nuvarande funktion även
när byggnationen är genomförd. Ungdomsfullmäktige har använt parken under
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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kulturkalaset för att skapa en central mötesplats där unga från hela staden kunde samlas
kring relevanta frågeställningar för ett utbyte av synpunkter och för att ge plats för en
bred dialog.
Parken och bevarandet av en plats i staden som ger närhet till grönska har en stor
betydelse för boende och besökare. Platsens betydelse framkom starkt och tydligt i
dialogen när de första planerna för Campus Näckrosen lyftes för en mer allmän
diskussion. Parken, inklusive Akademiska Hus grässlänt Pelousen, används till
exempelvis hundpromenad, ta med barn eller barnbarn för pulkaåkning, picknick och
annan rekreation. I medborgardialogerna, genomförda i samband med framtagandet av
stadsutvecklingsprogrammet för Korsvägenområdet, lyftes att parken är en grön oas som
man vill se bevarad för framtiden. Det avspeglas i stadens ställningstagande att bevarande
av park sätts framför ny bebyggelse och att utveckling i anslutning till parken sker på
parkens villkor.
En utveckling av ett cityuniversitet är mycket positivt för Göteborg som stad. En
mötesplats för forskare, studenter och allmänhet i ett lokalt till globalt perspektiv kan
uppstå samt att Göteborg ökar sin attraktivitet som studieort. Genom att ge universitetet
möjlighet till ett samlat kluster med humaniora, konst och kultur stärks staden och
universitetets ställning inom området.

Bilagor
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Byggnadsnämndens handlingar: protokollsutdrag och tjänsteutlåtande,
2020-09-24 § 426
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Grundkarta
Illustrationsritning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Miljökonsekvensbeskrivning för kulturmiljö
Stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet

Samtliga handlingar i detaljplaneärendet finns tillgängliga i planpärm på
stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Handlingarna är även möjliga att ladda ned
från: www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Genomförande- och/eller exploateringsavtal finns tillgängligt på fastighetskontoret,
Postgatan 10.
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Ärendet

Antagande av detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen
Lorensberg, upprättad den 2019-05-21 och reviderad den 2020-09-24. Byggnadsnämnden
har efter tillstyrkande översänt detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande på
grund av att planen är av större vikt för staden och regionen med avseende på
utvecklingen av Göteborgs Universitet och Västlänkens västra uppgång vid Korsvägen
samt har påverkan på riksintresse för kulturmiljö i Göteborgs innerstad.

Beskrivning av ärendet

Tidigare fattade beslut av byggnadsnämnden:
2014-12-16

lämna positivt planbesked

2015-12-15

beslut att upprätta detaljplan

2018-11-27

uppdrag att genomföra samråd för detaljplan

2019-03-13

delegationsbeslut att dela detaljplanen

2019-05-21

uppdrag att låta granska detaljplanen

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900) Planen bedöms vara av den karaktären att
den ska hanteras med utökat planförfarande och antas av kommunfullmäktige.
Byggnadsnämnden har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL
(2010:900) 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. I samråd med Länsstyrelsen
(2018-06–08) har en bedömning gjorts att en miljökonsekvensbeskrivning behövde tas
fram. Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsades till att behandla kulturmiljö.
Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Ett stadsutvecklingsprogram,
januari 2016, för Korsvägenområdet har tagits fram ihop med medborgardialoger som
genomförts under tiden 2013–2015. Målbilden för omvandlingen omfattar tre mål där ett
mål är plats för lärande, upplevelser och möten och som pekar på Universitetets behov av
nya och ändamålsenliga lokaler för konst och humaniora. I programmet slås fast att
nybyggnads- och ombyggnadsprojekt i anslutning till Renströmsparken ska genomföras
med stor hänsyn till park- och kulturmiljön i området.

Planens syfte, innehåll och utformning

Planen syftar till att möjliggöra nybyggnation av delar av kvarteret där Högskolan för
scen och musik (Artisten) ligger för att Universitetet ska få en ny samlad konstnärlig
fakultet. Syftet är även att möjliggöra för den västra uppgången för Västlänkens station
Korsvägen att integreras i nybyggnationen.
Planen ska ta tillvara på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och platser samt säkerställa
att ny bebyggelse i sin utformning ansluter till omgivande byggnaders karaktär och
kvalité. Planen ska möjliggöra en utveckling av universitets fastigheter inom
planområdet, i enlighet med framtagna mål och strategier inom
stadsutvecklingsprogrammet för Korsvägenområdet. Universitetet vid Renströmsparken
är tänkt att bli en kreativ mötesplats för humaniora, kultur och konst i Göteborg.

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Illustrationskarta med planområde, Stadsbyggnadskontoret

Påverkan kulturmiljö
Byggnadsnämnden har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL
(2010:900) 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. I samråd med Länsstyrelsen (8 juni
2018) har en bedömning gjorts att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram avseende
kulturmiljö. I denna bedöms delar av planförslaget medföra stora negativa konsekvenser
för riksintresseuttrycket ”institutionskomplex i parkmiljö”, med avseende för planerad
rivning av före detta Kjellbergska flickskolan som är byggd på 1930-talet. Planförslaget
har utformats för att begränsa ett antal av de konsekvenser som tas upp i den antikvariska
konsekvensbedömningen. Flickskolan ska utifrån detaljplaneförslaget ersättas av en ny
institutionsbyggnad. Avvägning att riva byggnaden har gjorts mot behovet av möjligheten
att skapa aktiva gatustråk, möjligheten för Universitetet att utvecklas med nya lokaler
samt behovet av Västlänkens uppgång. Parkeringsgaraget vid Gösta Rahms gata rivs och
ersätts av en ny institutionsbyggnad, med parkering i källarplan. som kan innebära ett
positivt tillskott för området kring Götaplatsen. Genom rivningsförbud och
varsamhetsbestämmelse för Artisten, samt utformningsbestämmelser för ny
institutionsbebyggelse i Artisten-kvarteret, behålls många delar av den kulturhistoriskt
intressanta institutionsmiljön.

Detaljplanen i relation till andra planer och beslut
I anslutning till aktuell detaljplan för Göteborgs Universitets utbyggnad vid
Renströmsparken, del 1 (rödmarkerat område i bilden nedan) pågår arbete med att ta fram
en detaljplan, del 2 för Göteborgs Universitets utbyggnad vid Renströmsparken (del av
före detta projekt Campus Näckrosen, grönmarkerat område). Detaljplaner för
järnvägstunneln Västlänken (prickstreckat och blåmarkerat område), som antogs av
kommunfullmäktige 2016-01-28. I bilden visas en av de tillhörande uppgång i
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Korsvägenområdet som är integrerad i aktuell detaljplan, del 1 för Universitetets
utbyggnad (gul markering i detaljplan, del 1).

Samrådsredogörelse/granskningsutlåtande
Inkomna yttranden under samråd berörde bland annat vikten av att planen beaktade
behovet av sammankopplingen mellan gator, byggrätten i landeriparken, nybyggnad av
universitetsbiblioteket samt bilparkering. Detaljplanen har efter samråd delats i två
separata planer som bilden ovan visar, där aktuell detaljplan, del 1, omfattar ett kvarter
väster om Olof Wijksgatan. Kommande detaljplan, del 2, omfattar nytt
universitetsbibliotek, Landeriparken samt koppling mellan Johannebergsgatan och
Lundgrensgatan. Därför är det endast ett fåtal synpunkter i samråd som verkligen berör
denna detaljplan. Dessa synpunkter handlar i huvudsak om utformning av bebyggelsen
och parkeringsplatser.

I granskningen inkom yttranden som i huvudsak berör parkeringsplatser, läge för
transformatorstation och utformning av ny bebyggelse i anslutning till befintlig
bebyggelse och parkområde.
Länsstyrelsen bedömer i sitt granskningsyttrande att planen med hänsyn till
ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden kan accepteras och
kommer därför inte att prövas av Länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen välkomnar
att Artisten fått rivningsförbud i planen. Kvarstående fråga gäller geoteknik/ stabilitet i
området i enlighet med SGI:s (Statens geotekniska institut) synpunkter.

Byggnadsnämndens övervägande i sammandrag

Byggnadsnämnden har bedömt att avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen
har gjorts och att hänsyn tagits till platsens specifika egenskaper och förutsättningar.
I samband med samråd har synpunkterna föranlett mindre ändringar i planhandlingarna.
Dagvattenutredning och geoteknisk utredning har kompletterats, och planbestämmelse
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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angående skydd mot skyfall för Västlänkens entré har införts, i enlighet med
Länsstyrelsens yttrande. Planbestämmelser för utformning av ny bebyggelse har justerats.
Byggnadsnämnden har i samband med granskning gjort några ändringar och därefter
bedömt att planförslaget, med kompletterade utredningar och justeringar i förslaget är
tillräckliga. Vidare görs bedömningen, efter avstämning med Länsstyrelsen, att
frågeställningar som Länsstyrelsens haft är så långt som möjligt tillgodosedda och att
planen kommer att kunna accepteras. Kvarstående erinringar finns från boende i området
samt från föreningen Trädplan. Byggnadsnämnden har vid sitt tillstyrkande av
detaljplanen bedömt att planförslaget, med gjorda kompletterade utredningar och
justeringar i förslaget i samband med granskning, bedöms lämpliga och att detaljplanen är
genomförbar.
Byggnadsnämnden begär att löpande få information i ärendet av stadsbyggnadskontoret.
Nämnden kommer att ta in detaljplanen igen vid bygglovsskede för att säkra en
gestaltning som är utformat på ett sådant sätt att den väl smälter in med miljön intill
befintliga byggnader vid Renströmsparken. Utformning och gestaltning ska följa
inriktningen att nybyggnads- och ombyggnadsprojekt i anslutning till Renströmsparken
ska genomföras med stor hänsyn till park- och kulturmiljön i området.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas då den möjliggör en fortsatt
utveckling av Göteborgs Universitetets expansion inom Korsvägenområdet i syfte att
uppnå en ny samlad mötesplats mellan humaniora, kultur och konst som bildar ett kluster
som bidrar till en ny och samlad konstnärlig fakultet. I utbyggnaden ingår också den
västra uppgången för Västlänkens station Korsvägen som kommer att integreras i
nybyggnationen.
Omvandlingen av och runt Renströmsparken sker i ljuset av avvägning mellan Göteborgs
Universitetets behov av utveckling och stationsuppgångslösning som ställs mot behovet
av att bevara park- och kulturmiljö i en central del av citykärnan. Detaljplanen utvecklas i
linje med de intentioner som tagits fram i stadsutvecklingsprogrammet för
Korsvägsområdet. Staden har till exploatören uttryckt följande inriktning: ”Parkmiljöerna
är överordnade bebyggelsen och utveckling i anslutning till parkerna sker på parkernas
villkor. Gestaltning av tillkommande bebyggelse ska harmonisera med innerstadens
kulturmiljö”. Det är viktigt att dessa inriktningar även framgår i den fortsatta
utvecklingen i kommande detaljplanering i anslutning till park- och kulturmiljö för
området. I programmet slås fast att stadens linje är att nybyggnads- och ombyggnadsprojekt i anslutning till Renströmsparken ska genomföras med stor hänsyn till park- och
kulturmiljön i området.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör
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BETECKNINGAR PÅ PLANKARTAN
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Planprocessen
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möjligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framföras.
När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detaljerat i program.

Information
Planarbetet startade 2016-09-23.
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.

Bild framsida: Nya Konst, Tham & Videgård
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Planhandling
Antagande
Datum: 2019-05-21, rev. 2020-09-25
Aktbeteckning: 2- 5518
Diarienummer SBK: 0548/11
Handläggare SBK
Sophia Älfvåg/Christian Bruce
Tel: 031-368 17 29
fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se

Diarienummer FK: 5210/16
Handläggare FK
Jeanette Strandelin
Tel: 031-368 10 64
fornamn.efternamn@fastighet.goteborg.se

Detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, inom
stadsdelen Lorensberg
Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900)

Planbeskrivning
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:
• Planbeskrivning (denna handling)
• Plankarta med bestämmelser
Övriga handlingar:
•
•
•
•
•
•

Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet)
Illustrationsritning
Grundkarta
Miljökonsekvensbeskrivning för kulturmiljö, Mats & Arne arkitektkontor, 201903-29

Utredningar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturmiljöutredning, Stadsmuseet, 2017-10-26
Dagvattenutredning, Kretslopp och Vatten, 2018-10-17
Kompletterande dagvattenutredning, Kretslopp och Vatten, 2019-04-18
Skyfallsutredning, Kretslopp och Vatten, 2018-10-10
Mobilitets- och parkeringsutredning, Trivector, 2020-04-29
Trafikförslag, trafikkontoret, 2020-08-19
Översiktlig stabilitetsutredning inom Göteborgs stad, Sweco, 2011-09-15
Geotekniskt PM, WSP, 2020-05-04
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Sammanfattning
Planens syfte och förutsättningar
Planen syftar till att möjliggöra nybyggnation av delar av kvarteret där Högskolan för
scen och musik (Artisten) ligger. Syftet är även att möjliggöra för den västra uppgången för Västlänkens station Korsvägen att integreras i nybyggnationen. Planen ska
även ta tillvara på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och platser, och säkerställa att
ny bebyggelse i sin utformning ansluter till omgivande byggnaders karaktär och kvalité.
Planen ska möjliggöra en utveckling av universitets fastigheter inom planområdet, i
enlighet med framtagna mål och strategier inom stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet.

Rödstreckade linjen visar planområdets ungefärliga avgränsning. För den exakta avgränsningen se
den till detaljplanen tillhörande plankartan.

Planens innebörd och genomförande
Detaljplanen medger en utveckling av området med nya och utökade byggrätter. Förslaget ger möjligheter för universitetet att utvecklas, samtidigt som området öppnas
upp mer mot allmänheten genom en förbättring av allmänna stråk och platser. Västlänken, station Korsvägens västra uppgång föreslås integreras i nybyggnationen, vid
korsningen Olof Wijksgatan / Johannebergsgatan. Därutöver föreskriver detaljplanen
bevarande av Artisten.
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Illustrationskarta med planområde, Stadsbyggnadskontoret

I detalj innebär planförslaget att en ny institutionsbyggnad uppförs mot Götaplatsen,
vid platsen för nuvarande parkeringsgarage. Byggnaden kommer utgöra en tydlig entré till den nya konstnärliga fakulteten. Den tidigare flickskolan, som ligger längs med
Johannebergsgatan, rivs för att möjliggöra ännu en ny institutionsbyggnation, där
även Västlänken, station Korsvägens västra uppgång kommer integreras. Fågelsången
utvecklas och anpassas till byggnaden för Nya Konst, som får sin huvudentré åt sydväst ut mot Fågelsången.
Planområdet omfattar delar av detaljplanen för järnvägstunneln Västlänken, samt detaljplanen för station Korsvägens västra uppgång. Dessa detaljplaners planbestämmelser och plangränser förs i sin helhet in oförändrade i planförslaget, som inom planområdet ersätter dessa detaljplaner. För att öka läsbarheten av detaljplanen presenteras de
delar av Västlänken som är under mark på en separat plankarta (plankarta 2 av 2).

Överväganden och konsekvenser
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. I området finns bebyggelse
och parkmiljöer från flera olika tidsepoker, som är viktiga för förståelsen av stadens
historia och utveckling. I tillhörande miljökonsekvensbeskrivning bedöms planförslaget innebär stora konsekvenser för riksintresseuttrycket ”institutionskomplex i parkmiljö”, genom rivning av F.d. Kjellbergska flickskolan. Byggnaden kommer att ersättas av en ny institutionsbyggnad. För att anpassa till kulturmiljön anges planbestämmelse att byggnaden ska utformas i gult eller rött tegel. Därigenom begränsas konsekvenserna för kulturmiljön. Samtidigt införs rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser för Artisten.

Göteborgs Stad, Planhandling
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Den nya bebyggelsen kommer att innebära en förändrad stadsbild, främst från Götaplatsen. Nybyggnationen för Nya Konst, där det idag står ett parkeringsgarage, ska anpassas till befintliga byggnader omkring Götaplatsen, vilket säkerställs genom planbestämmelse. Detta bedöms innebära en positiv konsekvens för kulturmiljön, med ett
nytt tillskott av en offentlig institutionsbyggnad vid Götaplatsen.
Kultur, forskning och högre utbildning bidrar till ett gott liv och kunskapsutbyten. De
är av stor vikt för att Göteborg i framtiden ska kunna locka kompetent arbetskraft. Ett
starkt cityuniversitet, ett universitet integrerad med en attraktiv stadsmiljö, är en del
av att stärka innerstadskvalitéerna och öka underlaget för kommersiell och kulturell
utveckling.
En utveckling av området enligt planförslaget innebär även en ökning av antalet människor som rör sig i området. Detta skapar ett större underlag för mer service i området. Uppgången för Västlänken ökar också tillgängligheten till kollektivtrafik till Universitetsområdet, Avenyn, Götaplatsen och övriga kringområden.

Avvikelser från översiktsplanen
Detaljplanen överensstämmer med Översiktsplanen (2009) för Göteborgs kommun.
Översiktsplanen anger den pågående användningen ”bebyggelseområde med grönoch rekreationsytor”. Detta omfattar bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre
grönytor mm. Blandning av bostäder och icke störande verksamhet är önskvärd.

Göteborgs Stad, Planhandling
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Planens syfte och förutsättningar
Syfte
Planen syftar till att möjliggöra nybyggnation av delar av kvarteret där Högskolan för
scen och musik (Artisten) ligger. Syftet är även att möjliggöra för den västra uppgången för Västlänkens station Korsvägen att integreras i nybyggnationen. Planen ska
även ta tillvara på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och platser, och säkerställa att
ny bebyggelse i sin utformning ansluter till omgivande byggnaders karaktär och kvalité.
Planen ska möjliggöra en utveckling av universitets fastigheter inom planområdet, i
enlighet med framtagna mål och strategier inom stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet.

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet avgränsas mellan Korsvägen, Götaplatsen och Renströmsparken. Planområdet omfattar cirka 1,8 hektar.
Fastigheter Lorensberg 24:3 ägs av Akademiska Hus Väst AB. Fastigheten inrymmer
Göteborgs Universitet med Högskolan för scen och musik (Artisten). Fastigheten Lorensberg 24:2 ägs av Parkeringsbolaget. Planområdet omfattar även stadens fastigheter Lorensberg 24:4 och delar av Lorensberg 706:1.
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen.

Planförhållanden
Översiktsplan

Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 26 februari
2009, anger en tydlig inriktning för stadens utbyggnad med utgångspunkt i Göteborgsregionens tillväxtstrategi Uthållig tillväxt. Göteborg förutsätts ha en kraftig utveckling i
stadskärnan. Genom att bygga staden inifrån och ut kan Göteborg stärka regionen. En tät
och intressant regionkärna där alla kan mötas och känna tillhörighet är betydelsefullt för
näringslivets utveckling och för människors livskvalitet. Planområdet är i översiktsplanen
utpekat som bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor med innehåll som till exempel bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor med mera. Blandning av
bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd.
Stadsutvecklingsprogram (STUP) för Korsvägenområdet

I januari 2016 togs en första version av ett stadsutvecklingsprogram för området kring
Korsvägen fram av stadsbyggnadskontoret på Göteborgs Stad. Arbetet har skett i
samråd med de olika förvaltningarna som samverkar i de aktuella frågorna. Stadsutvecklingsprogrammet är en gemensam vision med mål och strategier, som är tänkt att
förmedla framtidsbilder för Korsvägenområdet på 10-20 års sikt. Programmet är en
del av en process att hantera frågor runt stadsutvecklingen i området. Stadsutvecklingsprogrammet är ett dokument som är tänkt att uppdateras i takt med att nya idéer,
synpunkter och planer om utvecklingen i området blir aktuella.
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Området runt Renströmsparken med Universitetet, där föreliggande planområde ligger, behandlas som ett av tre delområden i stadsutvecklingsprogrammet. De andra två
delområdena är Korsvägen och området kring Örgrytevägen.
Detaljplan för universitetet vid Renströmsparken enligt STUP

Runt planområdet vid Renströmsparken planeras en utveckling av Göteborgs universitet. Denna satsning innebär att verksamheterna för den Humanistiska fakulteten, den
Konstnärliga fakulteten och Universitetsbiblioteket samlas.
Universitetet vid Renströmsparken är tänkt att bli en kreativ mötesplats för humaniora, kultur och konst i Göteborg. Göteborgs universitet ska samlokalisera hela
Konstnärliga fakulteten (HDK, Akademin Valand, HSM) med Humanistiska fakulteten och universitetsbiblioteket som redan finns i området. Syftet är också att öppna sig
mer mot göteborgarna och olika aktörer i området.
Området utvecklas efter målen i Stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet:
• Inbjudande stråk och logiska samband
• Innerstad med rum för vardagsliv
• Plats för lärande, upplevelser och möten
Inom området utvecklas och renodlas park, natur- och kulturmiljöer i samspel med
befintlig och tillkommande bebyggelse för i huvudsak universitet samt bostäder, verksamheter och service i strategiska lägen.
Syftet är att skapa en mer finmaskig och levande gatustruktur samt en variation av
stadsrum. Kopplingar och samband tydliggörs i närområdet (Korsvägen, Renströmsparken, Götaplatsen, Avenyn, Heden, Johanneberg och Örgryte). En utveckling av
stråket Johannebergsgatan – Lundgrensgatan för i huvudsak fotgängare och cyklister
är viktigt för områdets framtidsbild.
Akademiska hus har genomfört parallella arkitektuppdrag för att studera olika möjligheter för områdets utveckling. Ett digert dialogprojekt med närboende och verksamma har pågått under tiden. Staden har deltagit i arbetet med riktlinjer för de parallella uppdragen och bedömningen av dessa inom ramen för stadsutvecklingsprogram
för Korsvägenområdet.
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Illustration från Stadsutvecklingsprogrammet där tidiga skisser på aktuell detaljplans utveckling visas.

Detaljplaner inom planområdet

Nedan följer en översikt över berörda planer inom området:
1480-K-II-3069, Förslag till ändring av stadsplan för delar av stadsdelen Lorensberg,
i Göteborg (tillbyggnad av konstmuseet), laga kraft 1963-11-27.
1480-K-II-3590, Förslag till ändring av stadsplanen inom stadsdelarna Johanneberg
och Lorensberg, Göteborgs universitet, Renströmsparken, laga kraft 1983-05-31.
Göteborgs Stad, Planhandling
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1480-K-II-4162, Detaljplan för Konstmuseet, Götaplatsen, inom stadsdelen Lorensberg, laga kraft 1994-05-25.
1480-K-II-4164, Tillägg till detaljplan, Universitetslokaler vid Renströmsparken, (kv.
21 Gripsholm) inom stadsdelen Lorensberg, laga kraft 1994-07-18.
1480-K-II-4255, Detaljplan för musikhögskolan vid Olof Wijksgatan inom stadsdelen
Lorensberg i Göteborg, laga kraft 1996-01-12.
1480-K-II-4864, Detaljplan för Lorensbergs villaområde, samt tillbyggnad av Konstmuseet inom stadsdelen Lorensberg i Göteborg, laga kraft 2006-10-12.
Genomförandetiden för samtliga detaljplaner ovan har gått ut. Därutöver gäller följande detaljplaner som omfattar projekt Västlänken:
1480K-2-5281 och 1480K-2-5282 Nya detaljplaner samt ändring av detaljplaner för
järnvägstunneln Västlänken mellan Gullbergsvass och Annedal, laga kraft 2018-0223.
1480K-2-5392, Ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid Johannebergsoch Olof Wijksgatan inom stadsdelen Lorensberg, laga kraft 2018-02-21.
Detaljplanerna för Västlänken inom aktuellt planområde gäller under mark, med undantag av byggrätt för ventilation vid Fågelsången.
Riksintressen och övriga bestämmelser

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården (Miljöbalken 3 kap) Göteborgs innerstad (O2:1-5), Vasastaden med omnejd, enligt Länsstyrelsens beslut 5 november 1987, reviderat 18 augusti 1997.
Västlänkens korridor är riksintresse enligt 3 kapitlet 8§ miljöbalken, enligt Trafikverkets beslut från 23 november 2011.
All äldre bebyggelse inom och runt omkring området omfattas av Göteborgs Stads bevarandeprogram. Gamla Hovrätten och de äldre byggnaderna inom Artisten, f.d.
Flickläroverket, hör till området Vasaparken – Götaplatsen – Renströmsparken (Vasastaden 6:B). Bebyggelsen i kvarteren Ulriksdal och Drottningholm omfattas även de
av bevarandeprogrammet och hör till området Johannebergsgatan – Lundgrensgatan
(Lorensberg 6:D).
Trädraden längs med Olof Wijksgatans västra sida omfattas av biotopskydd. Beroende på åtgärd kan det krävas biotopskyddsdispens. Trafikverket ansöker om biotopskyddsdispens för de träd som påverkas av Västlänkens byggnation.

Mark, vegetation och fauna
Planområdet består till huvudsak av befintliga byggnader, parkeringsgarage och hårdgjord gatumark.
I direkt anslutning till planområdet ligger Renströmsparken samt ett sammanhängande skogsområde söder om denna. Renströmsparken är en stadspark med höga naturoch rekreationsvärden.
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Naturvärden
Inom ramen för detaljplanen för Västra uppgången togs en naturvärdesinventering
fram (Cowi, 2016-11-25), se bild med utdrag från utredningen nedan.

Karta från naturvärdesinventering (Cowi, 2016-11-25).

Trädmiljöer D, E, H och I berörs av planförslaget. Trädmiljöerna har värde 4, visst
naturvärde, på en 4-gradig skala. Utpekade träd T04 och T05 är värdefulla med anledning av deras grovhet, men har inte pekats ut som särskilt skyddsvärda. Trädmiljö D
utgörs av en biotopskyddad trädallé. Trädmiljöerna med påtagliga naturvärden ligger
utanför aktuellt planområde.
Geotekniska förhållanden, stabilitetsförhållanden, radon och förorenad mark
Stabilitetsförhållandena bedöms vara tillfredställande inom planområdet enligt en
översiktlig stabilitetsutredning som gjordes år 2011 (Sweco, 2019-09-15).
Hela planområdet är klassat som ett lågriskområde för radon.
Tidigare markanvändning inom planområdet har inte identifierat någon misstänkt miljöstörande verksamhet förutom de ytor som används för trafik. Inom dessa ytor föreligger risk för punktvisa föroreningar, exempelvis spill/läckage av drivmedel/olja och
partiklar.

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse
En kulturmiljöutredning har tagits fram för aktuell detaljplan (Göteborgs Stadsmuseum, 2017-10-26). Se utredningen för en mer utförlig beskrivning av kulturhistorien.
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Stadsplanekaraktärer, Kulturmiljöutredning.

När Göteborg grundades var området omkring dagens Korsvägen ett utkantsområde som arrenderades ut till landerier
fram till 1800-talet. Större delen av marken omkring planområdet stod obebyggd fram till de första decennierna på
1900-talet. De första byggnaderna uppfördes i mitten av
1910-talet. Det var de två stenhuskvarteren Ulriksdal och
Drottningholm som ligger i direkt angränsning till planområdet norr om Johannebergsgatan.
Några år senare, 1923, planerades och bebyggdes mycket av
marken kring planområdet inför den stora jubileumsutställningen. Renströmsparken med Näckrosdammen anlades
samtidigt som Götaplatsen planerades och Konstmuseet
samt Konsthallen byggdes. Jubileumsutställningen lade
mycket av grunden till stadsdelen Lorensberg, en stadsdel
som innehåller många kulturinstitutioner och platser som idag är bland Göteborgs
mest uppskattade och besökta.
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Kartbild från 1923 över Jubileumsutställningens västra område.

En annan byggnad som gett karaktär åt området är den Gamla Hovrätten som uppfördes 1947-48 i den norra delen av Renströmsparken. Byggnaden är ritad av Hakon
Ahlberg, en av Sveriges mest framträdande arkitekter som verkade under den första
halvan av 1900-talet. Hovrätten för västra Sverige använde byggnaden fram till 1992
då de flyttade till sin nuvarande plats vid Packhusplatsen. Sedan dess har Göteborgs
Universitet haft verksamheter i byggnaden.
Den här delen av sydöstra Lorensberg, som gränsar till Johanneberg, har de senaste
decennierna vuxit till ett av stadens stora campusområden för Göteborgs Universitet,
med bland annat universitetsbibliotek och Humanistisk fakultet (Humanisten).
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Gamla Hovrätten

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Sociala förutsättningar
Planområdet utgörs av stora institutioner i parkmiljö, men omgärdas även av flera bostadskvarter. Planområdet gränsar till Renströmsparken, som är en av stadens stadsparker. Renströmsparken kännetecknas av ett historiskt lugn och en intimitet, samtidigt som det är en plats som många passerar mellan Johanneberg och stadens centralare delar. Parken kan dock upplevas otrygg under dygnets mörkare delar. Området
utgör en stor kontrast mellan den mer storskaliga, bullriga och trafikerade miljön vid
Korsvägen i öst, och Avenyn och Götaplatsen i nordväst.
Trots att stora delar av området utgörs av offentliga parkmiljöer, kan området upplevas som något gömt, inåtriktat och otillgängligt. Universitetets byggnader är tillgängliga för alla, men de kan däremot upplevas stängda och till för endast verksamma och
studerande.

Trafik och parkering, tillgänglighet och service
Närmaste kollektivtrafikhållplats är Korsvägen vilket är i direkt anslutning till planområdet. Tillgängligheten till kollektivtrafik är därmed mycket god. Kollektivtrafiken
kommer utvecklas ytterligare vid öppnandet av Västlänken.
Ett cykelstråk löper genom Renströmsparken och förbinder Johanneberg i söder med
Götaplatsen. Kring Korsvägen finns flera ytterligare cykelstråk.
Biltrafiken i området är mycket begränsad. Olof Wijksgatan knyter samman Södra
Vägen med Renströmsparken och sträcker sig genom Lorensbergs villastad till Johanneberg. Johannebergsgatan går parallellt med Artistens norra sida från Berzeliigatan
och vidare bakom Gamla Hovrätten. I öster avslutas Johannebergsgatan med en vändplats. Gösta Rahms gata trafikeras i huvudsak av angöringstrafik till det angränsande
parkeringsgaraget, medan Fågelsången trafikeras av angöringstrafik och leveranser.
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Dagens cykelstråk

Längs Johannebergsgatan finns boendeparkering längs båda sidor av gatan. Det finns
även ett antal parkeringsplatser på Olof Wijksgatan. Ett parkeringshus ligger i norra
delen av planområdet, på nordvästra sidan om Artisten. Parkeringshuset Lorensberg
ligger också inom gångavstånd från planområdet.
Tillgängligheten inom området anses vara godtagbar, med undantag av planområdets
östra delar som karaktäriseras av betydande höjdskillnader.
Planområdet ligger sydost om stadens centrum, med mycket god tillgänglighet till
olika typer av service.

Teknik
Ett antal ledningar för stadens infrastruktur passerar planområdet, såsom fjärrvärme,
el, vatten, avlopp, gas och tele. Ledningarna ligger framförallt i Johannebergsgatan,
Olof Wijksgatan, Gösta Rahms gata, Fågelsången och Renströmsgatan.

Störningar
Buller

Planområdet bedöms inte vara utsatt för höga bullernivåer.
Luft

Miljöförvaltningens översiktliga beräkningar av kvävedioxidhalterna för 2015 visar
att halterna inom planområdet är lägre än miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Beräknade halter är ca 20 µg/m3 årsmedelvärde, ca 53 µg/m3 dygnsmedelvärde och ca
70 µg/m3 timmedelvärde.
Översvämningsrisk

Se detaljplanens innebörd och genomförande, under rubriken översvämningsrisk, sida
24.
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Detaljplanens innebörd och genomförande
Detaljplanen medger en utveckling av området med nya och utökade byggrätter. Förslaget ger möjligheter för universitetet att utvecklas, samtidigt som området öppnas
upp mer mot allmänheten genom en förbättring av allmänna stråk och platser. Västlänken, station Korsvägens västra uppgång föreslås integreras i nybyggnationen, vid
korsningen Olof Wijksgatan / Johannebergsgatan. Därutöver föreskriver detaljplanen
bevarande av Artisten.

Illustrationskarta med planområde, Stadsbyggnadskontoret

Högskolan för Scen och musik (Artisten) ägs av Akademiska hus. Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll.
Exploatör/fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av kvartersmark.
Bebyggelse

Befintligt parkeringshus som vetter mot Götaplatsen rivs. På platsen uppförs en ny institutionsbyggnad, ”Nya Konst”. Byggnaden blir ett nytt tillskott till Götaplatsen och
dess omkringliggande storskaliga offentliga byggnader. Det är av stor vikt att byggnaden anpassas i sin utformning till intilliggande kulturhistoriskt värdefulla byggnader
omkring Götaplatsen, d.v.s. Konstmuseet, Stadsteatern och Konserthuset. Planbestämmelse anger att ”Fasad ska utformas med material som anknyter till omgivande
byggnaders kulör och karaktär. Detaljering och bearbetning ska utföras med en kvalitetsnivå som väl stämmer överens med intilliggande byggnader.” För bebyggelsen
längs Johannebergsgatan anges att fasad ska utformas med gult eller rött tegel.
Det tidigare flickläroverket, som ligger längs med Johannebergsgatan, föreslås rivas
för att möjliggöra en nybyggnation, som till skillnad mot befintlig byggnad placeras i
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gränsen mot gatan. Det här möjliggör en större exploatering jämfört med idag, samtidigt som gatan har förutsättningar att bli mer aktiv. För att säkerställa detta anges utformningsbestämmelser för placering av entréer och krav på delvis glasad fasad.
Västlänken, station Korsvägens västra uppgång kommer att integreras i nybyggnationen. Detaljplanen reglerar en trappning av de översta våningarna, bland annat i syfte
att anpassa byggnaden till gaturummets skala. Befintliga Högskolan för scen- och musik behåller i huvudsak sin nuvarande utformning. Utvecklingen av detta kvarter innebär att Göteborgs Universitet får möjlighet att samlokalisera den nya Konstnärlig fakulteten (HDK, Akademin Valand, Högskolan för scen- och musik) med Humanistiska fakulteten och Universitetsbiblioteket.
För den öppna triangelformade platsen mot Fågelsången ges byggrätt för lanterniner, i
syftet att möjliggöra dagsljusinsläpp till plan under mark.

Ny bebyggelse mot Götaplatsen. Bild: Tham & Videgård

Bevarande, rivning

Planen innebär att det f.d. flickläroverket längs Johannebergsgatan rivs. Även parkeringsgaraget vid Gösta Rahms gata kommer att rivas. Rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser införs för Artisten. Det bör dock vara möjligt att öppna upp Artistens fasad i bottenvåningen mot Olof Wijksgatan och mot platsen framför Västlänkens västra uppgång, genom att möjliggöra för lokaler.
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Förslag på ny bebyggelse med aktiva bottenvåningar mot Johannebergsgatan. Bild: Tham & Videgård

Trafik och parkering
Gator

Kopplingen mellan Götaplatsen och Renströmsparken via Fågelsången utvecklas genom nybyggnationen vid befintligt parkeringsgarage (Nya Konst). Byggnaden kommer att utgöra huvudentré till kvarteret och bidrar till att skapa större flöden av människor i området. Platsen kring denna entré ska utformas med en tydligare karaktär av
en torgyta, jämfört med idag där den utgör angöring till parkeringsdäcket. Biltrafiken
kommer här att minska betydligt. Fågelsången ska utformas på ett sätt som tydliggör
att trafik sker på gåendes villkor, men kommer fortsatt att vara öppen för angöringsoch leveranstrafik till angränsande fastigheter. Cykeltrafik är möjligt men behöver anpassas till de betydande flödena av gående, i synnerhet framför Nya Konsts huvudentré mot Fågelsången. I och med att utbyggnaden av Nya Konst kommer innebära att
Fågelsången blir smalare där den passerar utbyggnaden, föreslås passagen breddas i
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detta läge, genom att befintlig mur flyttas in mot trädraden. På så sätt skapas en tillräckligt bred passage för både gående och cyklister. Därutöver föreslås en ny trappa
upp mot Konstmuseets platå. Se framtaget trafikförslag för detaljritningar.

Förslag på Nya Konsts fasad mot Fågelsången, med huvudentré. Bild: Tham & Videgård

Parkering

En mobilitets- och parkeringsutredning har tagits fram (Trivector, 2020-04-29). Notera att utredningen även omfattar Universitetsbiblioteket, inklusive planerad ombyggnad av detta, utanför planområdet. Utredningen bedömer att det finns en samlad
parkeringsefterfrågan på 57 bilplatser och 303 cykelplatser, för de lokaler som planeras för utbildnings- och biblioteksverksamhet. Då även efterfrågan som alstras av
kontorsverksamhet läggs till detta bedöms den totala beräknade parkeringsefterfrågan
vara 95 bilplatser och 387 cykelplatser. Se utdrag på tabeller ur utredningen nedan.
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Parkeringsplatserna i det befintliga parkeringsgaraget vid Gösta Rahms gata kommer
att försvinna då parkeringsgaraget rivs. Inriktningen är att samtliga platser ska ersättas
i ett nytt underjordiskt parkeringsgarage som anläggs i samband med nybyggnationen
av den nya institutionsbyggnaden längs Johannebergsgatan. Även parkeringsbehovet
som uppstår av nybyggnation inom planområdet ska helt eller delvis täckas av det nya
parkeringsgaraget. Infart till garaget kommer att ske från Johannebergsgatan. Detaljplanen möjliggör för användningen ”P – parkering” inom hela kvarteret. Det bedöms
finnas möjlighet att lösa behovet som planförslaget genererar.
Exploatören måste vid bygglovskedet redovisa planerad parkeringslösning, som
täcker identifierat behov, både för bilparkering och cykelparking.
För Västlänken, station Korsvägens västra uppgång ska 150 cykelparkeringar anordnas. Dessa kan placeras både inom och i anslutning till planområdet. Frågan studeras
vidare av trafikkontoret i genomförandet av detaljplanen.
Boendeparkeringarna längs Johannebergsgatan inom planområdet kommer att påverkas till viss del. Ett antal platser tas i anspråk av en planerad lastzon och ytterligare
några platser tas i anspråk av breddning av trottoar utanför entrén till Västlänken, station Korsvägens västra uppgång.

Tillgänglighet och service
Tillgängligheten med kollektivtrafik ökar i samband med öppnandet av Västlänken
och station Korsvägens västra uppgång.
Inom planområdet möjliggörs det att nya lokaler kan anordnas i den föreslagna byggnaden för vid Artisten. I de nya lokalerna kan både kommersiell och allmän service
inrymmas.
Tillgänglighet till både befintliga och nya byggnader har studerats så att krav på tillgänglighet är möjligt att uppfylla.

Friytor och naturmiljö
Detaljplanen innebär endast begränsad påverkan på friytor och naturmiljö. Den öppna
gräsbevuxna ytan längs med Johannebergsgatan tas i anspråk av en ny byggnad. Övrig mark inom planområdet är redan ianspråktagen.
Träden mot Johannebergsgatan vid Artisten, kommer att behöva fällas då den nya
byggnaden kommer att gå ut till gatans gräns. För delar av detta område anger planbestämmelse att träden ska flyttas eller ersättas. Två grova träd, en hästkastanj och en
klibbal, i anslutning till Västlänkens nya uppgång kommer att behöva fällas, med anledning av utbyggnaden av gångtunneln till uppgången, något som konstaterades redan i gällande detaljplan för Västra uppgången. Några av alléträden längs med Olof
Wijksgatan, intill Artisten, påverkas av byggnationen av Västlänkens uppgång. Planbestämmelse anger att dessa träd ska flyttas eller ersättas.

Sociala aspekter och åtgärder
Tillskott av byggnader och aktiva gatustråk skapar förutsättningar för mer rörelse och
öppenhet i området. Genom att möjliggöra för fler publika lokaler i bottenvåningar,
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samt genom att utveckla stråket Fågelsången, skapas förutsättningar för en ökad
trygghet i området.
En utveckling mot ett cityuniversitet medför att offentliga rum brukas av många olika
typer av människor. Underlag för butiker och offentlig service blir större. Ett rikare
och mer varierat vardagsliv kan skapas i området. Ökningen av människor kan samtidigt medföra mer störningar i form av buller från transporter och ett tilltagande folkliv
på kvällar och helger.
Västlänkens uppgång i korsningen Olof Wijksgatan/ Johannebergsgatan medför en
ökning av antalet människor som passerar platsen i sin vardag. Universitetet tillför
fler människor framför allt på dagtid. Planen medger bostäder i Landeriområdet, vilket skulle ge området fler människor kvällar och helger, de perioder området annars
kan kännas öde och upplevas otryggt.
Västlänken

Planområdet omfattar delar av detaljplanen för järnvägstunneln Västlänken, samt delar av detaljplanen för station Korsvägens västra uppgång. Aktuell detaljplan kommer
att ersätta de delar av dessa detaljplaner som ligger inom planområdet. Detaljplanernas planbestämmelser och plangränser förs i sin helhet in oförändrade i planförslaget.
För att öka läsbarheten av detaljplanen presenteras de delar av Västlänken som är under mark på en separat plankarta, plankarta 2 av 2. De delar av Västlänkenplanen som
är ovan mark inom planområdet, d.v.s. ventilation vid Fågelsången, införs oförändrade på plankarta 1 av 2. För mer information om detaljplanen för Västlänken, se
planbeskrivning för ”1480K-2-5281, Ändring av detaljplaner för järnvägstunneln
Västlänken mellan Gullbergsvass och Annedal, laga kraft 2018-02-23”.
1480K-2-5392, Ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid Johannebergsoch Olof Wijksgatan inom stadsdelen Lorensberg, laga kraft 2018-02-21, ersätts inom
aktuellt planområde och visas på plankarta 2 av 2. Detaljplanen omfattar station Korsvägens västra uppgång, och innehåller endast en gångtunnel under mark, fram till läget där uppgången ovan mark ska placeras. Nu aktuell detaljplan möjliggör för stationsentrén att integreras i nybyggnaden av Artisten.

Teknisk försörjning
Dagvatten

En dagvattenutredning har tagits fram av Kretslopp och Vatten (Kompletterande dagvattenutredning, 2019-04-18). För att uppnå stadens krav ska dagvatten från hårdgjorda ytor fördröjas, motsvarande 10 mm vatten på den reducerade arean. Som ett
sätt att minska avrinningen och samtidigt bidra med flera ekosystemtjänster, föreslås
att gröna tak anläggs på de nya byggnaderna. I övrigt föreslås dagvattnet fördröjas genom en kombination av underjordiska magasin och ytliga, gröna lösningar.
Föroreningsberäkningar visar att föroreningshalterna sjunker efter exploatering, bland
annat på grund av att det blir mindre ytor för biltrafik och parkering. Med sedumtak
på delar av de nya byggnaderna och efterföljande fördröjning i underjordiska magasin
kan kraven på dagvattenkvalitet uppnås.
Planens genomförande bedöms inte försämra möjligheterna att uppnå MKN vatten eftersom de totala föroreningsmängderna beräknas minska.
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Vatten och avlopp

Vatten- och avloppsledningar finns utbyggda i gatorna. Inför byggnation ska berörd
fastighetsägare/exploatör kontakta Kretslopp och vatten för information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen.
El

Befintliga transformatorstationer vid Johannebergsgatan och öster om Universitetsbiblioteket behöver flyttas. En av dessa flyttas till parkeringsytan bakom Stadsteatern.
Möjlighet ges att integrera den andra i den nya bebyggelsen. Därutöver skapas byggrätt för ytterligare en transformatorstation vid Fågelsången, i syfte att kunna användas
för ytterligare eventuella utbyggnader inom universitetsområdet. 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 närheten av Göteborg
Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten vid elkablar följas.
Gas

GEGAB har driftsatta gasledningar i Johannebergsgatan och Gösta Rahmns. Dessa
måste beaktas vid projektering och genomförande. Göteborg Energis ”Bestämmelser
vid markarbeten” ska följas.
Fjärrvärme/Fjärrkyla

Göteborg Energi har fjärrvärmeledning i Olof Wijksgatan som påverkas av byggnation av Västlänkens uppgång. U-område har lagts in i plankartan för denna ledning.
Befintlig ledning för fjärrkyla i norra delen av planområdet hamnar i konflikt med
byggrätten och denna kommer flyttas och anpassas till byggrätten.
Avfall

Avfallshantering för Artistens nybyggnad, samt för befintliga byggnader inom kvarteret, avses ske vid lastzon på Johannebergsgatan.
Leveranser

Leveranser från och till verksamheter inom kvarteret för Artisten kommer ske vid
lastzon på Johannebergsgatan. Leverenser till och från Konstmuséet sker på samma
sätt som idag, d.v.s. via Fågelsången samt vid kulverterad passage med dörr mot Karin Kavlins plats. Leveranser till och från den befintliga Högskolan för scen och musik kan även fortsatt ske via Fågelsången.
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Övriga åtgärder
Markmiljö

Marken inom planområdet har historiskt gått från att vara jordbruksmark till bebyggelse och det ser inte ut att ha bedrivits någon industriell verksamhet inom området.
Det går inte att utesluta att det tillförts förorenade fyllnadsmassor inom delar av området eller att det finns förhöjda föroreningshalter i markytan efter luftnedfall. Inför ny
byggnation kan marken behöva provtas, om inte annat för att klassificera överskottsmassor, men där inga större förändringar ska göras bör marken kunna ses som lämplig
för ändamålet utan att det görs miljötekniska undersökningar. Om markföroreningar
påträffas under exploateringen ska det anmälas till tillsynsmyndigheten.
Buller

Detaljplanen medger inga bostäder och bedöms inte påverka trafikmängden i någon
nämnvärd utsträckning. Planerad användning är i huvudsak universitetslokaler. Det är
befintligt parkeringsgarage och boendeparkeringar på gata som genererar huvuddelen
av biltrafiken idag, och antalet framtida parkeringsplatser inom planområdet bedöms
inte öka jämfört med idag.
Luft

Detaljplanen bedöms inte påverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för frisk
luft negativt. Trafikmängderna bedöms inte öka, se kommentar angående trafikmängder under rubriken buller ovan. Detaljplanen innebär genom en ny entré till pendeltågsstation en förbättring av kollektivtrafiken, vilket kan bidra till en överflyttning av
resande från bil till tåg, och kan därmed innebära en positiv påverkan på miljökvalitetsnormerna för frisk luft i ett större perspektiv.
Kompensationsåtgärd

Göteborgs kommun ska enligt beslut i kommunfullmäktige arbeta med kompensationsåtgärder för att säkerställa göteborgarnas tillgång till värdefulla natur- och rekreationsområden. Kompensationsåtgärder innebär att natur- och rekreationsvärden som
går förlorade 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.
Det är framförallt träd som påverkas av aktuell detaljplan. För majoriteten av dessa
träd anges planbestämmelser som innebär att träd som påverkas ska flyttas eller ersättas. Samtliga träd som påverkas av detaljplanen är på privata fastigheter.
Översvämningsrisk

En skyfallsutredning har tagits fram (Kretslopp och Vatten, 2018-10-10). Planerad exploatering inom planområdet kräver inga skyfallsförbättrande åtgärder för att säkra
planeringsnivåer enligt tillägget till ÖP. Med en genomtänkt placering och utformning
av nedgång till hållplats för tåg såväl som byggnation på landeriområdet kan skyfallspåverkan hanteras och heller inte förvärra översvämningssituationen i omkringliggande områden. Det råder ett behov av att åtgärda översvämningsproblem vid befintliga byggnader inom planområdet. Planen har ej ansvar att genomföra åtgärder för
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befintlig bebyggelse men dessa är däremot önskade för att mildra befintlig översvämningssituation. Se skyfallsutredning för förslag på åtgärder.
För Västlänken, station Korsvägens västra uppgång gäller högre krav på skydd mot
översvämning. Alla öppningar till Västlänken ska enligt järnvägsplanen ha en marginal på minst 0,5 meter över bedömd vattennivå som en regnvolym på 180 mm på två
timmar ger. Uppgången inom aktuellt planområde ligger utanför Järnvägsplanen och
därför införs planbestämmelse i aktuell detaljplan i enlighet med dessa krav.
Därutöver är det av stor vikt att bibehålla befintlig flödesväg förbi korsningen Olof
Wijksgatan / Johannebergsgatan och vidare ner mot Södra vägen. Inga förändringar
av Olof Wijksgatans höjder och lutning är planerade och plushöjder införs för denna
del av gatan i detaljplanen i syftet att säkerställa dagens höjdsättning. Området omkring Västlänkens uppgång, exempelvis den öppna platsen mot Olof Wijksgatan vid
en av entréerna till uppgången, anordnas med lutningar som tar hänsyn till skyfallsproblematik.
Geoteknik

Ett geotekniskt PM för planerad byggnation har tagits fram (WSP, 2020-05-04). Slutsatsen är att de flesta utmaningarna kan lösas med lämpligt arbetssätt. Se PM:et för
fullständig beskrivning av rekommendationerna.
Stabilitetsförhållandena bedöms vara tillfredställande inom planområdet enligt en
översiktlig stabilitetsutredning som gjordes år 2011 (Sweco, 2019-09-15).

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för
utbyggnad och framtida drift och underhåll. I detaljplanen finns allmän plats för gata
och parkering.
Anläggningar inom kvartersmark

Akademiska Hus ansvarar för utbyggnad av kvartersmarken inom fastigheten Lorensberg 24:3.
Inom fastigheten Lorensberg 24:2 finns en befintlig parkeringsanläggning som ska rivas och ersättas i Akademiska Hus nybyggnation. Ansvarsfördelningen ska säkerställas i ett avtal mellan Akademiska Hus och Göteborgs Stads parkeringsbolag innan antagandet av detaljplanen.
Trafikverket ansvarar för utbyggnad av stationsuppgång för Västlänken inom Lorensberg 24:3. Då uppgången ska integreras i nybyggnationen bör ansvarsfördelningen säkerställas i ett avtal mellan Akademiska Hus och Trafikverket innan genomförandet
av detaljplanen.
Inom fastigheten Lorensberg 24:4 finns två transformatorstationer tillhörande Göteborg Energi. Dessa behöver flyttas till annan plats på grund av kommande exploatering alternativt integreras i nybyggnationen. Avsikten är att flytta en av stationerna till
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E-område inom planområdet och den andra transformatorstationen utanför planområdet. Ansvarsfördelningen ska säkerställas i avtal mellan Staden, Akademiska Hus och
Göteborg energi innan antagandet av detaljplanen.
Anläggningar utanför planområdet

Flera detaljplaner görs för Västlänken. Den framtida järnvägsanläggningen ligger dels
inom Detaljplan för järnvägstunneln Västlänken; tunnelmynningar, schakt med mera
och dels inom Ändring av detaljplaner för järnvägstunneln Västlänken mellan Gullbergsvass och Almedal. Järnvägsanläggningen finansieras av Västsvenska paketet.
Detaljplaner görs också för de framtida stationerna vid Korsvägen, Haga och Centralen.
Cykelparkeringar föreslås att anläggas på Olofs Wijks gatan utanför planområdet
En befintlig transformatorstation inom planområdet planeras att omlokaliseras till fastigheten Lorensberg 30:2 som är belägen utanför planområdet.
Drift och förvaltning

Göteborgs Stad, genom trafikkontoret ansvarar för drift och förvaltning av allmän
plats för gata och parkering.
Respektive fastighetsägare ansvarar för drift och förvaltning inom kvartersmark. Respektive ledningsägare ansvarar för sina tekniska anläggningar.
Trafikverket ansvarar för drift och förvaltning av järnvägsanläggning med tillhörande
schakt, tunnlar, plattformar och uppgångar.

Fastighetsrättsliga frågor
Mark ingående i allmän plats, inlösen

Detaljplanen medger en rättighet och skyldighet för kommunen att lösa in mark för
allmänplatsändamål. Berörda fastigheter framgår av fastighetsrättsliga konsekvenser.
Mark som är utlagd som allmän plats överförs till angränsande kommunal fastighet
och förutsätts ske utan ersättning för de fastigheter som erhåller byggrätter i detaljplanen.
Fastighetsbildning

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen. För genomförandet av detaljplanen krävs följande fastighetsregleringar:
Lorensberg 24:2 avstår 1593 m² (hela fastigheten) till Lorensberg 24:3 (kvartersmark)
Lorensberg 24:4 avstår 136 m² (hela fastigheten) till Lorensberg 24:3 (kvartersmark)
Lorensberg 24:3 avstår 10 m² till Lorensberg 706:10 (allmän plats)
Lorensberg 706:10 avstår 268 m² till Lorensberg 24:3 (kvartersmark).
3D-fastighetsbildning görs för den nya järnvägstunneln, vars uppgång ska integreras i
byggrätt ovan mark. I järnvägsanläggningen kan bland annat inkluderas service- och
ventilationsschakt, underjordiska volymer för resenärer och järnvägsdriften samt vertikala och horisontella transporter. Även skyddszon runt tunnlarna för att hindra
schaktning, borrning, pålning och andra åtgärder som kan skadad järnvägsanläggningen. Delar som inte kommer att ingå i järnvägsfastigheten, men som kommer att
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tillhöra denna kan komma att säkerställas genom bildande av servitut för uppstickande delar ovan mark. Den detaljerade avgränsningen av vad som ska ingå i respektive fastighet och vad som ska säkerställas med servitut regleras i avtal mellan Akademiska Hus och Trafikverket.
För kvartersmark för centrum, skola och parkering kommer befintliga fastigheter att
ombildas och för kvartersmark avsedd för stationsuppgången i Högskolan för scen
och musik kan ny fastighet bildas alternativt att uppgång från Västlänken ovan mark
säkerställs med servitut. 3D-fastighetsbildning ska även ske för den parkeringsanläggning som ska integreras i Högskolan för scen och musik. Den detaljerade avgränsningen av vad som ingår i respektive fastighet regleras i avtal mellan Akademiska
Hus och Parkeringsbolaget.
Berörda transformatorstationer som ska flyttas, kan avstyckas till egna fastigheter alternativt säkerställas med ledningsrätt.
Före beviljande av bygglov skall bildning och ombildning av fastigheter, inrättande
av eventuella gemensamhetsanläggningar och bildande av servitut vara genomförda.
Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningar kan komma att bildas för funktioner som ska vara gemensamma för Trafikverkets järnvägsfastighet och Akademiska Hus fastighet för
stationen i Högskolan för scen och musik.
Gemensamhetsanläggningar kan komma att bildas för funktioner som ska vara gemensamma för Parkeringsbolagets fastighet och Akademiska Hus fastighet för Högskolan för scen och musik.
Servitut

Servitut kan komma att bildas för att säkerställa resenärspassage till stationsuppgångar från järnvägsanläggningen fram till allmän platsmark. Härskande fastighet blir
Trafikverkets järnvägstunnelfastighet och tjänande fastighet blir Lorensberg 24:3.
Servitut kan komma att bildas ventilations- och serviceschakt ovan mark.
Servitut för gångväg till förmån för Lorensberg 24:4 belastande 24:3 behöver upphävas alternativt omprövas.
Ledningsrätt

Vid omläggning av ledningar och flytt av tekniska anläggningar till följd av exploateringen 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 ledningsägare.
Vid överlåtelse av kommunägd mark regleras i exploateringsavtalet att exploatören
utan ersättning ska upplåta ledningsrätt för erforderliga ledningar och nätstationer
inom kvartersmark till förmån för kommunen, kommunala bolag och privata ledningsägare. Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa
kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive
ledningsägare ansöker om ledningsrätt.
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Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på plankartan, kan säkerställas
med ledningsrätt.
Inom områden som på plankartan markerats med E kan tekniska anläggningar placeras. Dessa ska säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna fastigheter.
Ansökan om lantmäteriförrättning

Ansvar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för erfordrade fastighetsregleringar regleras i kommande exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören.
Ansvar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för eventuell 3D-fastighetsbildning, servitut och eventuella gemensamhetsanläggningar med anledning av
stationsuppgång i Högskolan för scen och musik bör regleras i avtal mellan Trafikverket och Akademiska Hus.
Ansvar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för fastighetsreglering,
eventuell 3D-fastighetsbildning, servitut och eventuella gemensamhetsanläggningar
med anledning av integrerad parkeringsanläggning i Högskolan för scen och musik
bör regleras i avtal mellan Parkeringsbolaget och Akademiska Hus.
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 regleras i genomförandeavtalet mellan Göteborgs Stad och Akademiska hus.

Avtal
Befintliga avtal som berörs

Ett föravtal har tecknats mellan Akademiska Hus och Göteborgs Stad, genom fastighetskontoret. Avtalet reglerar parternas skyldigheter och säkerställandet av genomförandet av detaljplanen i ett tidigt skede.
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 angående genomförande av dessa detaljplaner.
Genomförandeavtal gällande Ändring av detaljplaner för Västlänkens uppgång vid
Johannebergs- och Olof Wijksgatan har tecknats mellan Göteborgs Stad och Trafikverket.
Genomförandeavtal för Västlänken Station Korsvägen avses tecknas mellan Göteborgs Stad och Trafikverket.
Flertalet avtal gällande finansieringen av Västlänken är tecknade mellan Trafikverket,
Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen m.fl.
Befintliga hyresavtal kan komma att beröras av tillbyggnationer inom Akademiska
Hus fastigheter.
Göteborg Energi Nät AB har ett arrendeavtal på fastigheten Lorensberg 24:4, som berörs vid flytt av berörda transformatorstationer.
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Avtal mellan kommunen och Akademiska hus

Enligt PBL ska kommunen redovisa vilka exploateringsavtal som i samband med detaljplanen genomförande ska tecknas och dess huvudsakliga innehåll. Innehåll kan
vara utbyggnad av allmän plats, fastighetsbildningsåtgärder, ledningsflytt m.m. Detaljplanens konsekvenser för exploatören avseende ekonomi, åtaganden mm ska beskrivas.
Innan detaljplanen antas ska, i enlighet med kommunens riktlinjer för exploateringsavtal, avtal tecknas mellan kommunen och Akademiska Hus angående genomförandet
av planen. Genom exploateringsavtalet regleras bl. a. utbyggnaden av kommunaltekniska anläggningar inom avtalsområdet och att exploatören förbinder sig att betala ett
exploateringsbidrag till kommunen. Exploateringsavtalet medför bland annat att planens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att samordningen mellan exploatören
och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvartersmark respektive allmän plats.
För exploatören innebär exploateringsavtalet att kostnader för planens genomförande
tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner avseende utbyggnad
av allmän plats mm.
Avtal om fastighetsbildning som reglerar erforderliga marköverföringar och bildande
av servitutsrättigheter kommer att upprättas i samband med exploateringsavtalet.
Avtal angående avstående av ersättningskrav på kommunen p g av att skyddsbestämmelser och rivningsförbud införs för fastigheten ska träffas mellan kommunen och
ägaren till fastigheten Lorensberg 24:3 (Akademiska Hus) innan detaljplanen antas.
Avtal mellan kommunen Trafikverket

Avtal ska tecknas mellan Trafikverket och Göteborgs Stad, genom trafikkontoret, angående nyttjanderätter för arbetsområden på icke-offentlig allmän plats. Arbetsområden på offentlig allmän plats får Trafikverket däremot tillgång till genom att begära
tillstånd hos polisen. Trafikkontoret har då vetorätt mot polisens beslut och har också
rätt att ta ut en avgift.
Avtal mellan Akademiska Hus och Trafikverket

Avtal bör tecknas mellan Akademiska hus och Trafikverket avseende ansvarsfördelning och finansiering av stationsuppgången som ska integreras i tillbyggnad av Artisten. Avtalet bör även reglera ägande av olika delar av stationsuppgången samt servitutsbildning för resenärspassage ut till allmän plats.
Avtal mellan Akademiska Hus och Parkeringsbolaget

Avtal ska tecknas mellan Akademiska hus och Parkeringsbolaget angående överlåtelse av Lorensberg 24:2, samt ansvarsfördelning och finansiering av ny parkeringsanläggning som ska integreras i tillbyggnad av Artisten. Avtalet bör även reglera
bildande av ny 3D-fastighet och gränsdragning mellan parkeringsanläggningen och
Lorensberg 24:3 och inrättande av eventuella gemensamhetsanläggningar och
bildande av servitut.
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Avtal mellan ledningsägare och exploatör

Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av markupplåtelseavtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg Energikoncernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad.
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommunen/exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid
omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommunen/exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ledningsrätt.

Dispenser och tillstånd
Trafikverket ansvarar för ansökan om biotopskyddsdispens för de träd som påverkas
av anläggandet av Västlänken, station Korsvägens västra uppgång.

Tidplan
Antagande: 3:e kvartalet 2020
Om planen inte överklagas fastställs den fem veckor efter antagande.

Genomförandetid
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar
fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.
Planens genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft.

Överväganden och konsekvenser
Överväganden har gjort mellan olika intressen:

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att befintliga planer fortsätter att gälla. Alla byggrätter är i
stort sett fullt utnyttjade. Universitetets verksamhet kan därmed inte utvecklas i enlighet med uppsatta mål.
Därutöver kommer Västlänken, station Korsvägens, västra uppgång istället att placeras i det ursprungliga läget vid Fågelsången.
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Sociala konsekvenser och barnperspektiv
Sammanhållen stad

Tillskott av ytterligare användning skapar nya och sammanlänkande stadsmiljöer, vilket kan locka fler besökare till området. Tillskott av lokaler i bottenvåning längs Johannebergsgatan, samt utvecklingen av Fågelsången skapar mer trygga stråk. Avenyn/ Götaplatsen, stadsparken Renströmsparken, Korsvägen och Johanneberg kommer närmare varandra.
Samspel

I området finns platser med olika karaktärer i det offentliga rummet. Stadsparken
Renströmsparken är central med sin lummiga grönska och historiska djup. Lekplatsen
vid Näckrosdammen har byggts om till att bli en regnlekplats, en del av Jubileumssatsningen Rain Gothenburg*. Stora delar av de offentliga rummen, gator, stråk och
platser kommer att rusats upp eller byggas om i och med genomförandet av planförslaget. Nya Konst får en huvudentré, vilket skapar en ny plats mot Fågelsångens norra
del. Viss ombyggnad av Fågelsången sker för enklare rörelsemönster och funktion.
Mindre platser i korsningar etableras. Både i korsningen Gösta Rahms gata/ Johannebergsgatan samt vid den nya västlänksentrén i korsningen Olof Wijktsgtan/ Johannebergsgatan. Tre platser skapas alltså runt Nya Konst.
*(Med jubileumssatsningen Rain Gothenburg ska Göteborg ta hand om regn och skyfall och skydda staden från dess verkningar. Men satsningen ska också ta tillvara den
resurs regnet är för konst, kreativitet och unika upplevelser. Rain Gothenburg har tre
huvudområden: individen, innovativ dagvattenhantering och konst/design. Målet är
att göteborgarna själva med stolthet ska visa upp staden då det regnar).
Vardagsliv

Västlänkens pendeltågsstation med uppgång i korsningen Olof Wijksgatan/ Johannebergsgatan medför en ökning av antalet människor som passerar platsen i sin vardag.
Med den framtida Västlänksstationen med uppgångar vid Korsvägen samt i korsningen Olof Wijksgatan/ Johannebergsgatan kommer flödena att öka, men ökningen
består också i ett utökat antal studenter och anställda inom universitetet. Uppgången
påverkar i första hand det rörliga vardagslivet. Universitetet tillför fler människor
framför allt dagtid.
Ett utvecklat Campus Näckrosen vid Renströmsparken, sett till närheten till pendeltågstationen, blir en regional möjlighet. Campuset och sträckningen upp mot Chalmers, blir tillgänglig för allt fler och ur ett samhällskritiskt perspektiv är det viktigt.
En utveckling mot ett cityuniversitet medför att offentliga rum brukas av många olika
typer av människor. Underlag för butiker och offentlig service blir större. Ett rikare
och mer varierat vardagsliv kan skapas i området och dess kontext. Ökningen av människor kan samtidigt medföra ökade störningar i form av buller från transporter och
ett tilltagande folkliv på kvällar och helger.
Generellt är bättre villkor för kollektivtrafiken positivt ur jämställdhetssynpunkt eftersom kvinnor reser kollektivt i högre utsträckning än män.
Identitet
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Identitet

Många historier möts på platsen. Jubileumsutställningen 1923 lade grunden för hur
området och dess kontext ser ut idag.
Götaplatsen, med sina kulturinstitutioner och öppna plats är central för Göteborgs
identitet. Stadsparken Renströmsparken är för många upplevelsemässigt mer av en
stadsdelspark, eller bostadsnära park, trots närheten till Götaplatsen. Många har aldrig
varit här, då den ligger dold bakom Götaplatsen. Detta skapar en stark egen identitet.
Att kunna vara så central, men samtidigt så personlig som plats. Parkens karaktär behöver värnas och de historiska lagren stärkas.
Johannebergs landeri visar upp ytterligare en av Göteborgs historier. Landerierna är
Göteborgs tydligaste spår av de jordbruksmarker som omgav stadskärnan från stadens
grundande fram till 1900-talets början.
Campusområdet och Renströmsparken har flera men små entréer. Omgiven av terräng
skapas ett omslutet rum. Mot Korsvägen kan det upplevs som en barriär, då topografi
och baksidekaraktärer sammanfaller.
Området kring Renströmsparken står inför förändringar och kommer att vara en byggarbetsplats under en överskådlig framtid. Tillskotten i form av nya campusbyggnader,
en tågtunnel med uppgång och ett ombyggt Korsvägen kommer att ändra hur staden
och dess befolkning ser på området. Parkmiljön är ofta i fokus när det gäller platsens
identitet. Renströmsparken skall således bära mycket framöver, bli en mer tydlig plats
för flera, samtidigt vara så lik sitt nuvarande själv som möjligt.
Utvecklade stråk, Västlänksuppgång och ny bebyggelse förändrar området från sluten
institutionsmiljö till en mer öppen och integrerad stadsmiljö. Sekvenser i stadsrummet, med tillbakablick på Jubileumsutställningen, kan stärkas när ny bebyggelse, med
öppen bottenvåning möjliggörs i Fågelsångens norra del.
Hälsa och säkerhet

Upplevd otrygghet kan komma att minska då planförslaget innebär fler aktiva gatustråk.
En ny pendeltågsstationsuppgång i området ger mycket god tillgänglighet till södra
centrum med bland annat Avenyn, vilket minskar behovet att passera hårt trafikerade
miljöer såsom Korsvägen.

Miljökonsekvenser
Hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighetsprövning 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.
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för Göteborg
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MKB/Behovsbedömning

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken
(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan och har därefter i samråd med Länsstyrelsen (8
juni 2018) gjort bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram.
Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till att endast behandla kulturmiljö. Bedömningen att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning grundades främst på planerad
exploatering i landeriparken. Detaljplanen har nu delats och landeriparken ingår i en
separat detaljplan. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer dock fortsatt omfatta båda
detaljplaner.
Miljökonsekvensbeskrivningen konstaterar att delar av detaljplanen medför stora konsekvenser för kulturmiljön. Se vidare beskrivning av konsekvenserna under rubriken
”Kulturmiljö” nedan.
Miljömål

Miljömålsbeskrivningen utgår från miljömålen för Göteborg.
Planen bedöms ha positiv påverkan på miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Detaljplanen möjliggör bland annat för Västlänken, station Korsvägen västra uppgång att
integreras i ett gynnsamt läge i området.
Planen kan ha positiv påverkan på målet frisk luft, då planen innebär en förbättring av
kollektivtrafiken, men möjlighet av överflyttning från bilresande till kollektivtrafikresande.
Planförslaget bedöms inte ha någon negativ påverkan på miljömålet Bara naturlig försurning eller Giftfri miljö.
Planen bedöms ha positiv påverkan på miljömålet God bebyggd miljö. Planförslaget
förbättrar stadsstrukturen genom att området integreras bättre med den omgivande
staden. Området har stora natur- och rekreationsvärden, och kommer få ett betydande
tillskott av kollektivtrafik och även mer aktiva gatustråk, vilket binder samman området med övriga staden.
Planen bedöms ha viss negativ påverkan på miljömålet ett rikt växt och djurliv, då
den innebär viss påverkan på naturmiljön genom fällning av träd.
Övriga miljömål bedöms inte beröras av planen.
Naturmiljö

Vid nybyggnationen av Artisten tas den trädbevuxna ytan längs med Johannebergsgatan i anspråk. Även ett antal av alléträden närmast Artisten, längs Olof Wijksgatan,
kan komma att fällas. Planbestämmelser anger att träd längs Olof Wijksgatan ska
flyttas eller ersättas.
Kulturmiljö

I Miljökonsekvensbeskrivning för kulturmiljö (Mats och Arne arkitektkontor, 201903-29) bedöms delar av planförslaget medföra stora negativa konsekvenser.
Institutionskomplexet och Johannebergsgatan
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Planförslaget har bedömts innebära stora negativa konsekvenser för riksintresseuttrycket ”institutionskomplex i parkmiljö”. Genom rivningar förloras viktiga delar av
den befintliga institutionsbebyggelsen från 1900-talet som speglar olika epokers syn
på utbildningslokaler enligt följande:
-

F.d. Kjellbergska flickskolan (1930-tal)

Planförslaget har utformats för att begränsa ett antal av de konsekvenser som tas upp i
den antikvariska konsekvensbedömningen ovan. F.d. Kjellbergska flickskolan rivs
men föreslås ersättas av en ny institutionsbyggnad. Byggnaden ska utformas i gult eller rött tegel för att passa in i omkringliggande bebyggelse. Avvägning att riva byggnaden har gjorts mot behovet av möjligheten att skapa aktiva gatustråk, möjligheten
för Universitetet att utvecklas med nya lokaler samt behovet av Västlänkens uppgång.
Parkeringsgaraget vid Gösta Rahms gata rivs och ersätts av en ny institutionsbyggnad
som kan innebära ett positivt tillskott för området kring Götaplatsen. Genom rivningsförbud och varsamhetsbestämmelse för Artisten, samt utformningsbestämmelser för
ny institutionsbebyggelse i Artisten-kvarteret, behålls många delar av den kulturhistoriskt intressanta institutionsmiljön.
Påverkan på luft

Den nya detaljplanen bedöms inte medföra att halterna av luftföroreningar riskerar
överskrida miljökvalitetsnormer.
Påverkan på vatten

Planens genomförande bedöms inte försämra möjligheterna att uppnå MKN vatten eftersom de totala föroreningsmängderna beräknas minska.
Solstudier

Den föreslagna bebyggelsen innebär en komplettering i en tätbebyggd befintlig miljö.
Skuggpåverkan har hanterats bland annat genom att den planerade byggnaden mot Johannebergsgatan föreslås få en nedtrappning mot gatan, där de tre översta våningarna
trappas ner i höjd, bland annat i syfte att anpassa skalan till gatan och omkringliggande bebyggelse. Skuggpåverkan och även insyn ökar dock något jämfört med idag,
men utmärker sig inte särskilt jämfört med övriga delar av innerstaden. Stadsbyggnadskontoret har bedömt att skalan är väl anpassad till sin omgivning, och liknar skalan i den omkringliggande stenstaden, och att påverkan i form av skuggning och insyn
får accepteras i en sådan central del av staden.
Solstudier visar att de nedersta våningarna på befintligt bostadshus på motstående
sida av Johannebergsgatan, skuggas från klockan 12 vid vårdagsjämning (20 mars).
Skuggan vandrar sedan uppåt fasaden för att skugga större delen av fasaden från
klockan 15. Vid sommarsolståndet (20 juni) skuggas de nedre våningarna först från
klockan 15. Vid klockan 18 skuggas en del av byggnadens sydöstra fasad. Se bilder
på följande sidor.
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Klockan 12, vårdagsjämning (20 mars) Bild: Stadsbyggnadskontoret

Klockan 15, vårdagsjämning (20 mars) Bild: Stadsbyggnadskontoret

Klockan 15, sommarsolstånd (20 juni) Bild: Stadsbyggnadskontoret
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Klockan 18, sommarsolstånd (20 juni) Bild: Stadsbyggnadskontoret

Klockan 9, 12, 15 respektive 18 vid vårdagsjämning (20 mars) Bild: Tham & Videgård
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Klockan 9, 12, 15 respektive 18 vid sommarsolståndet (20 juni) Bild: Tham & Videgård

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan
Kommunens investeringsekonomi

Fastighetsnämnden får inkomster från försäljning av kvartersmark till Akademiska
Hus. Fastighetsnämnden får även inkomster i form av exploateringsbidrag till utbyggnad av gata. Fastighetsnämnden får utgifter för flytt av transformatorstationer i enlighet med upprättat ramavtal mellan staden och Göteborg Energi.
Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter.
Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Trafiknämnden får kostnader för drift av gatuanläggningen i form av ränta och avskrivningar samt för skötsel och underhåll av detaljplanens genomförande.
Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan
Finansiering som sker via Västsvenska paketet

Byggnation av Västlänken finansieras genom Västsvenska paketet. Göteborgs Stad
svarar för del av Västsvenska paketets finansiering i enlighet med Medfinansieringsavtalet och blockavtalen som tecknats mellan Trafikverket, Västra Götalandsregionen,
Region Halland, Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund.
Trafikverket svarar för hanteringen av samtliga utgiftsposter som finansieras av Västsvenska paketet enligt nedan.
Västsvenska paketet finansierar anläggandet av ny järnvägsanläggning med tillhörande schakt, tunnlar, plattformar och uppgångar.
Västsvenska paketet finansierar ersättning för permanenta intrång på fastigheter.
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Västsvenska paketet finansierar utgifter för arbetsytor och andra tillfälliga markintrång på fastigheter.
Västsvenska paketet finansierar flytt av ledningar som berörs av Västlänken.
Västsvenska paketet finansierar återställning av allmän plats som berörs av Västlänken-projektet. Västsvenska paketet kan även få utgifter för ombyggnad av gator, torgytor och parker, cykelparkering under mark och anläggande av parkering för bil och
cykel i den mån dessa inte finansieras av Göteborgs Stad.
Västsvenska paketet finansierar vissa av de utredningar som görs gällande geoteknik,
dagvatten, buller med mer i den mån dessa inte finansieras av Göteborgs Stad.
Ekonomiska konsekvenser för Akademiska Hus

Akademiska Hus får utgifter för kostnader för iordningställande av kvartersmark och
kostnader för lantmäteriförrättning.
Akademiska Hus får en utgift för markköp. Akademiska Hus får även en utgift i form
av exploateringsbidrag till utbyggnad av gatan.
Akademiska Hus får även utgift för ledningsomläggningar som krävs för att frigöra
kvartersmarken.
Akademiska Hus får inkomst för servitutsupplåtelse för del av fastighet som upplåts
till Trafikverket.
Ekonomiska konsekvenser för Parkeringsbolaget

Parkeringsbolaget får utgifter för uppförande av nytt parkeringshus som ska integreras
i Artisten och kostnader för lantmäteriförrättning.
Parkeringsbolaget får en inkomst av markförsäljning.
Ekonomiska konsekvenser för Göteborg Energi

Göteborg Energi får kostnader för flytt av befintliga transformatorstationer inom
kommunal mark i enlighet med upprättat ramavtal mellan staden och Göteborg
Energi.

Överrensstämmelse med översiktsplanen
Planförslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan.
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Detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1,
inom stadsdelen Lorensberg i Göteborg

Samrådsredogörelse
Handläggning
Byggnadsnämnden beslöt den 27 november 2018 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för yttrande under tiden 19 december 2018 – 29 januari
2019.
Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.
Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. Förslaget
finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt.

Sammanfattning
Inkomna yttranden berör i huvudsak sammankopplingen av Lundgrensgatan och Johannebergsgatan, byggrätten i landeriparken, nybyggnad av Universitetsbiblioteket samt
bilparkering. Detaljplanen har efter samråd delats i två, där aktuell detaljplan omfattar
kvarteret väster om Olof Wijksgatan. Endast ett fåtal synpunkter rör aktuell del av detaljplanen.
Inkomna synpunkter har i denna del av detaljplanen endast föranlett mindre ändringar i
planhandlingarna. Dagvattenutredning och geoteknisk utredning har kompletterats, och
planbestämmelse angående skydd mot skyfall för Västlänkens entré har införts, i enlighet med Länsstyrelsens yttrande. Planbestämmelser för utformning av ny bebyggelse
har justerats.
Kontoret har bedömt att detaljplanen, efter genomförda kompletteringar och mindre revideringar, kan skickas ut på granskning.
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och
berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande.

Inkomna synpunkter och
stadsbyggnadskontorets kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna
finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.

Tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
Under samrådet har det inkommit ett stort antal yttranden från boende. Flertalet av de
inkomna skrivelserna innehåller gemensamma nämnare, där innehållet och budskapet är
likt. För att samrådsredogörelsen ska vara mer läsbar är kommentarer och synpunkter
från de enskilda sammanfattade under olika huvudfrågor. Dessa redogörs nedan med
kommentarer. Yttrandena finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. Vid varje enskild
skrivelse hänvisas ibland till en rubrik/flera rubriker i den tematiska sammanfattningen.
Vid en hänvisning till en huvudrubrik kan hela eller delar av innehållet finnas i den enskilda skrivelsen.

Kommentar angående delning av detaljplan
Detaljplanen har efter genomfört samråd delats i två delar. Huvuddelen av inkomna yttranden rör området sydost om Olof Wijksgatan. Denna samrådsredogörelse hanterar
endast frågor som rör del 1 av detaljplanen som nu går ut på granskning, d.v.s. området
väster om Olof Wijksgatan. Byggrätten i landeriet, det nya Universitetsbiblioteket, gatukopplingen mellan Lundgrensgatan och Johannebergsgatan, och övriga frågor som rör
området sydost om Olof Wijksgatan hanteras i detaljplan för Universitetet i Renströmsparken, del 2, och kommenteras därför inte vidare i denna samrådsredogörelse. Dessa
frågor kommer att kommenteras i en separat samrådsredogörelse för del 2 av detaljplanen, vilken kommer tas fram och göras tillgänglig i samband med framtida beslut om
granskning av del 2.

Parkering
Många framför kritik mot hanteringen av befintliga boendeparkeringar i området och
menar att dessa bör påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Därutöver påpekar
många att det är otydligt hur boendeparkeringar påverkas av planförslaget. Flera nämner
trottoaren som planeras längs Johannebergsgatan, och ifrågasätter behovet av den, eftersom den troligtvis leder till att många boendeparkeringar tas bort. Flera framför även
att gatukopplingen innebär betydande genomfartstrafik, vilket de menar skulle innebära
att många parkeringar måste tas bort, både på Johannebergsgatan och Lundgrensgatan.
Flera undrar vad som avses ske med de parkeringsplatser som försvinner vid rivningen
av garaget, samt hur eventuell ersättningsparkering ska hanteras under byggskedet.
Några framför att de som blir av med sin boendeparkering bör erbjudas förtur till parkeringsplats i det planerade parkeringsgaraget.
Några framför synpunkter om utrustning för laddning av elbilar.
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Kommentar:

Som en inledande kommentar bör nämnas att frågan om boendeparkering på allmän
plats inte hanteras i detaljplan. Detaljplaner gäller under lång tid och kan inte hantera reglering av befintlig boendeparkering eller säkerställa att denna ska finnas kvar precis
som idag. Reglering och utformning av gatuparkering kan komma att förändras flera
gånger under detaljplanens långa livstid.
Den planerade byggnaden längs med Johannebergsgatan, kommer krävs anpassningar
av Johannebergsgatan på sträckan mellan Gösta Rahms gata och Olof Wijksgatan, som
innebär att ett antal boendeparkeringar behöver tas i anspråk. Dels handlar det om behov
av en lastzon längs med Johannebergsgatan för att lösa in- och urlastning till nybyggnationen. Det kommer även finns en utfart från det nya underjordiska parkeringsgaraget ut
mot Johannebergsgatan. Därutöver påverkas några platser utanför den planerade entrén
för Västlänkens uppgång, då det krävs större ytor för gående i anslutning till entrén än
vad befintlig trottoar ger, och att det inte bör stå parkerade bilar precis framför entrén. I
övrigt kan längsgående parkeringar behållas längs båda sidor av gatan. Detta är en av
flera möjliga lösningar och byggnadens slutliga utformning fastställs inte förrän i bygglovet. Johannebergsgatan kommer att detaljprojekteras i ett senare skede.
Därutöver försvinner ett fåtal parkeringsplatser för att göra plats för en transformatorstation på parkeringsytan längs med Olof Wijksgatan, framför gamla Hovrätten. Detaljplanen anger denna parkeringsyta som allmän plats – parkering. Det innebär att den kan
komma att användas både som parkering för bilar, men möjliggör även för parkering av
cykel.
Detaljplanen hanterar inte vad som ska ske med de parkeringsplatser som försvinner i
samband med rivningen av parkeringsgaraget, och inte heller frågan om ersättningsparkering under byggtid. Detaljplanen möjliggör för anläggandet av ett nytt parkeringsgarage under mark, vilket ger möjlighet att ersätta samtliga parkeringsplatser. Parkeringsbolaget och Akademiska Hus ansvarar för planering, utformning och framtida uthyrning
av det planerade parkeringsgaraget. Parkeringsbolaget arbetar med frågan om ersättningsparkeringar under byggtid.
För parkering inom övriga delar av det ursprungliga planområdet, såsom på Johannebergsgatan utmed gamla Hovrätten, se kommentar angående delning av detaljplan ovan.
Övriga frågor, såsom uthyrning av platser i det nya parkeringsgaraget och utrustning för
laddning av elbilar, hanteras inte i detaljplan.

Gatukoppling
I huvuddelen av inkomna yttranden från boende framförs omfattande kritik mot föreslagen sammankoppling av Johannebergsgatan och Lundgrensgatan i form av en gata. Man
ser en stor risk för betydande genomfartstrafik, vilket skulle leda till en kraftig försämring av boendemiljön. Behovet av och syftet med en genomfartsgata för bilar ifrågasätts
starkt. Många framhäver den lugna miljön i området som ett skäl till att man flyttade dit,
och att denna kvalité nu riskerar försvinna. En del ifrågasätter även behovet av leveranser till denna sida av Universitetsbiblioteket, då de menar att dagens lösning borde
kunna behållas. Många framför däremot att de är positiva till en koppling för enbart
gång- och cykeltrafik, samt eventuellt även för leveranser, servicefordon och utryckningsfordon. Många ifrågasätter även behovet av den trottoar som planeras längs södra
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse

3(37)

delen av Johannebergsgatan utmed gamla Hovrätten. Därutöver anser många att de
grova träd som riskerar att påverkas av gatukoppling och trottoar måste bevaras.
Kommentar:

Se kommentar angående delning av detaljplan på sida 2.

Exploatering i landeriparken
Många framför omfattande kritik mot föreslagen exploatering i södra delen av landeriparken, och menar att den bör utgå. Man menar att föreslagen exploatering inte kan motiveras av varken kommunens måldokument, såsom grönstrategin, eller av det utredningsmaterial som tagits fram för detaljplanen, och att förslaget får mycket stora negativa konsekvenser för både allmänna och enskilda intressen. I huvudsak framförs följande synpunkter:
-

Befintliga boende vid Lundgrens trappor får betydliga negativa konsekvenser i
form av skuggning, insyn och påverkan på utsikt, då kvarteret föreslås få samma
höjd som intilliggande befintligt kvarter med en placering bara 14 meter från
detta

-

Naturmiljön påverkas negativt då den trädbevuxna kullen helt tas i anspråk av
bebyggelse. Många lyfter även värdet av träd ur luftmiljö- och mikroklimatsynpunkt.

-

Delar av landeriparken tas i anspråk vilket får mycket stora negativa konsekvenser för natur-, rekreations- och kulturvärden. Flera hänvisar till framtagen antikvarisk konsekvensbeskrivning som bedömer att föreslagen exploateringen innebär mycket stora negativa konsekvenser för riksintresset för kulturmiljö, och
man ifrågasätter varför ingen hänsyn har tagits till utredningens slutsatser.

-

Flera ifrågasätter kommunens förtätningsstrategi och menar att den går för långt,
och att aktuellt förslag är ett exempel på detta

-

Många vill understryka att landeriområdet bör säkras som ett grönområde, tas
tillvara och utvecklas

-

Några framför att exploateringen inte behövs för varken Akademiska Hus eller
Universitetets behov

-

Behovet av en exploatering i syftet att öka tryggheten ifrågasätts av flera, något
som i planhandlingarna framförts som ett bland flera skäl till exploateringen. De
boende menar att området upplevs som tryggt.

-

Någon påpekar att byggnation av bostäder enligt förslaget troligtvis inte är möjligt med anledning av bullerproblematik

Kommentar:

Se kommentar angående delning av detaljplan på sida 2.
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Utökad byggrätt för universitetsbiblioteket
Flera inkomna yttranden rör den utökade byggrätten för universitetsbiblioteket. Man
menar att byggrätten bör begränsas så att befintliga bostäder inte påverkas negativt av
ökad skuggning. Flera menar även att den utökade byggrätten får negativa konsekvenser
ur kulturmiljösynpunkt, bland annat med avseende på dess läge intill landeriparken och
Renströmsparken. Några ifrågasätter tanken med en ny entré och öppen plats mot Korsvägen, och anser att biblioteket liksom idag bör vända sig mot Renströmsparken. Vidare
ifrågasätts behovet av en förändring av dagens lösning för leveranser till biblioteket.
Någon ifrågasätter även behovet av ett universitetsbibliotek.
Kommentar:

Se kommentar angående delning av detaljplan på sida 2.
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Kommunala nämnder och bolag m.fl.
1. Fastighetsnämnden

Förslaget till detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken inom stadsdelen
Lorensberg tillstyrks, med beaktande av nedanstående synpunkter.
-

-

Detaljplanens genomförandeekonomi ska preciseras inför detaljplanens granskningsskede.
Byggrätten i Landeriparken har en stor påverkan på detaljplanens projektekonomi och är avgörande om projektekonomin kan betraktas som god. Det är därför av stor vikt att det fortsatta arbetet med detaljplanen säkerställer att den aktuella byggrätten kommer till stånd.
Erforderliga avtal under rubriken Avtal ska vara undertecknade innan detaljplanen antas.

Kommentar:

Byggrätten i landeriparken hanteras i del 2 av detaljplanen, se kommentar angående delning av detaljplan ovan. Övriga synpunkter noteras.
2. Trafiknämnden

Trafikkontoret tillstyrker planen med förutsättning att synpunkter nedan beaktas.
Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och har under arbetets gång lyft specifika risker och problematik för trafiksituationen som detaljplanen utgör.
Trafikkontoret ställer sig positiva till detaljplanens syfte att möjliggöra en utveckling av
universitets fastigheter inom planområdet, skapa stöd för utveckling av Landeriet och
landeriparken samt att möjliggöra för att den västra uppgången för Västlänkens station
Korsvägen integreras i en byggnad.
Trafikkontoret ställer sig negativa till hur kopplingen mellan Johannebergs-gatan och
Lundgrensgatan föreslås regleras i detaljplan.
Trafikkontoret lämnar följande synpunkter på samrådsförslaget:
1. Reglering av ny koppling Johannebergsgatan - Lundgrensgatan
Trafikkontoret menar att den nya kopplingen mellan Johannebergsgatan och Lundgrensgatan inte ska regleras som GATA i detaljplan, men ställer sig positiva till att en ny
koppling för gång- och cykeltrafik möjliggörs.
Nyttan av, och meningen med, att ha en gata igenom området ifrågasätts starkt. Det har
heller inte funnits en koppling här historiskt. Biltrafikkoppling skulle sannolik leda till
fler problem än vad det ger nytta – både lokalt och i området runt om. Området i stort
ska kunna fungera trafikalt. En gata öppen för allmän biltrafik här – oavsett hastighetsreglering - skulle innebära stora och oöverskådliga konsekvenser för den komplexa trafiksituationen i storområdet runt Korsvägen.
Vidare anser trafikkontoret att en ny GC-kopplingen inte nödvändigtvis behöver vara
allmän platsmark. Ett alternativ kan vara att ha GC-kopplingen på kvartersmark och ha
den reglerad med egenskap som påbjuder att den ska hållas öppen för allmän GC-trafik
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av fastighetsägaren. På det sättet kan fastighetsägaren genom t ex öppningsbara fordonshinder eller liknande kunna ta in enstaka fordon till fastigheten (som tex hantverksbilar
vid renoveringar, enstaka special-leveransfordon mm) genom att tillfälligt öppna fordonshindret. Naturligtvis ska det oavsett det vara både möjligt och välkomnande att som
allmänhet röra sig förbi platsen till fots och per cykel.
Allmän info är gator inte kan stängas av varaktigt om de i detaljplan regleras för allmän
trafik, även om problem har uppstått. Det finns exempel i Sverige där detaljplaneändring har krävts för att möjliggöra helavstängning av allmän gata.
2. Gångtrafik och Tillgänglighet
Planområdet är kuperat med ganska kraftiga branter på sina ställen, extra svårhanterlig
är kopplingen mellan Korsvägen och Renströmsparken där det idag och framtiden enbart är förbindelse med trappa som anses vara möjlig.
Med det föreslagna nya stråket Johannebergsgatan – Lundgrensgatan så möjliggörs en
fullt tillgänglig väg mellan verksamheter utmed detta stråk (t ex det planerade nya universitets-biblioteket). Västlänksstationens placering utmed detta stråk skapar en förbättrad tillgänglighet till denna del av stadsdelen.
Trafikkontoret föreslår att det i samband med exploateringen utreds möjliga förbättringsåtgärder för att tillgodose den ökade tillgängligheten området. Framförallt bör en
utredning göras för området vid och runt entrén till västlänksstationen. Förslag på åtgärder är upphöjda gångpassager vid korsningarna.
Vid utredningsarbete om hur förändringar av marken i höjdled behöver hänsyn tas så att
längs- och tvärlutningar inte leder till dålig tillgänglighet. God standard för längslutningar där nivåskillnaden är mer än 0,5 meter är <2,5%. Tvärlutningar ska ligga
mellan 1-2%.
Egenskapsbestämmelse n4 kan vara motstridig syftet om att skapa en gångväg utmed Johannebergsgatan inom eller i närhet av området med bestämmelsen. Trafikkontoret
skulle hellre se annan bestämmelse utmed Johannebergsgatan där en gångbana har föreslagits.
3. Cykeltrafik
Planförslaget innebär påverkan på det befintliga cykelstråket på Fågelsången och föreslår ett nytt cykelstråk via Johannebergsgatan, Lundgrensgatan och den nya kopplingen
däremellan.
Trafikkontoret menar att:
•

Den befintliga cykelvägen på Mannheimers väg och Fågelsången är del av ett av
stadens viktigaste övergripande cykelstråk idag.

•

Det befintliga stråkets styrka är dess genhet vilket tyder på att detta troligen
kommer fortsätta vara en populär cykelväg och cykeltrafik på detta stråk ska genom utformning fortfarande uppmuntras.

•

Den föreslagna torgytan i planområdets nordvästra del måste hanteras och gestaltas varsamt så att erforderligt utrymme för de föreslagna funktionerna kommer
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rymmas på denna plats utan säkerhetsrisker, otydlig orientering, låg standard på
tillgänglighet, framkomlighet och vistelsekvalitet för samtliga trafikslag.
•

Ambitionen med att skapa ett nytt cykelstråk är positiv. Dock så bör det ses som
ett lokalt stråk då det troligtvis inte kommer ha någon nämnvärd effekt på val av
rutt vid längre resor.

•

För det nya cykelstråket så är det nödvändigt att i samband med planarbetet utreda och finansiera anslutningar mot det befintliga cykelvägnätet, (vid Berzeliigatan, alternativt Södra vägen, och vid Carlandersplatsen).

4. Bebyggelse och platser
Detaljplan ska utformas så att byggnaders placeringar och landskapsutformning på kvartersmark inte kommer behöva stå i stridighet mot god sikt mellan trafikanter vid korsningar och in- och utfarter för bil.
5. Kollektivtrafik
Planförslaget innebär att den västra uppgången för Västlänkens station Korsvägen integreras i en byggnad.
Trafikkontoret menar att det inom arbetet för detaljplanen ska utredas och säkerställas
lämpliga ytor för parkering med cykel och angöring med bil. Utformning av platsen bör
också utredas med syfte att skapa en attraktiv, trygg och lättorienterbar miljö.
6. Vändplan vid Lundgrensgatan
Vändplanen på Lundgrensgatan är reglerad som kvartersmark i denna detaljplan i strid
mot tidigare detaljplan (med genomförandetid t o m 2021-08-04). Staden skulle i så fall
tappa rådighet över vändplanen som har syfte att tjäna hela Lundgrensgatan.
7. Parkering och angöring
Trafiknämnden förvaltar parkering på gator, inom och runt planområdet, som berörs av
exploateringen. Detaljplanen har föranlett en utredning om hur beläggningen är på dessa
gator. Utredningen beräknas vara färdigställd i samband med samrådstiden. För den nytillkommande exploateringen arbetas det med en parkerings- och mobilitetsutredning
som ännu inte är klar till samrådshandlingen. Utifrån dessa två utredningar så behöver
en konsekvensbeskrivning om hur parkeringen i området påverkas av exploateringen tas
fram och eventuella åtgärder beskrivas.
8. Dagvatten
Trafikkontoret anser det var olämpligt med underjordiska fördröjnings-anläggningar i
den direkta vägmiljön.
9. Buller
Utredning görs i ett senare skede
10. Ekonomi
Trafikkontoret förutsätter att de investeringskostnader för allmän plats som detaljplanen
föranleder bekostas via exploateringen.
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Trafikkontoret förutsätter att det i samband med beslut om detaljplanen även fattas beslut om erforderliga drift- och underhållsmedel för tillkommande anläggningar som trafiknämnden ska förvalta.
Med liggande planförslag så antas Trafikkontoret få kostnader för drift och underhåll för
tillkommande ytor inom planområdet med ca 50 tkr per år. Kostnader för drift och underhåll av anläggningar utanför planområdet samt eventuella dagvattenanläggningar tillkommer.
Kommentar:

Efter samråd har utredningsarbete angående tillgänglighet och lutningar omkring kvarteret Artisten genomförts. Detaljerade förslag på lutningar har tagits fram, där fokus
framförallt har legat på Fågelsången och Gösta Rahms gata. En utformning som har tagits fram som har vägt samman bland annat tillgänglighet, framkomlighet för cykel, anpassning till ökade flöden av gående, anpassning till nya byggnaders entréer och säkerställning för angöring för leveranser.
Parkering för cykel i anslutning till Västlänkens entré är under utredning. Tillgängliga
ytor på allmän plats har identifierats både inom och utanför planområdet, och är planenliga både i gällande detaljplaner och i denna nya detaljplan. I anslutning till entrén finns
även plats att anordna angöring för bil, på platser som idag utgör boendeparkering. Hur
parkering på gatan regleras hanteras inte i detaljplanen. Inom ramen för planarbetet har
ett förslag på möjlig utformning av ytan omkring entrén tagits fram.
Gatukopplingen och vändplan hanteras i del 2 av detaljplanen, se kommentar angående
delning av detaljplan på sida 2.
Miljö- och klimatnämnden

Luftmiljö: Miljöförvaltningen anser att en ny fördjupad luftutredning behöver tas fram
specifikt för detaljplaneområdet.
Ljudmiljö: Miljöförvaltningen hänvisar till Göteborgs Stads handling ”Vägledning för
trafikbuller i planeringen” och att den bör användas som ett stöd vid framtagning av bullerutredningen.
Naturmiljö: Miljöförvaltningen anser att det i planen behöver förtydligas hur stor andel
och vilka av de trädbevuxna gräsytorna som kommer påverkas samt behöva tas i anspråk för exploateringen.
Vattenmiljö: Miljöförvaltningen anser att en fördjupad dagvattenutredning ska tas fram
inom detaljplanearbetet och att förstudiens rekommendationer ska följas.
Markmiljö: Miljöförvaltningen anser att inga ytterligare markmiljöundersökningar är
nödvändiga i detta skede för denna detaljplan.
Miljömål: Miljöförvaltningen anser att miljömål ”Ett rikt växt- och djurliv” påverkas av
planen då trädbevuxna ytor tas i anspråk för ny bebyggelse och bidrar till att en bevarad
mångfald av djur och växter begränsas.
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Kommentar:

Detaljplanen har delats upp i två delar, se kommentar om delning av detaljplan på sida
2. Aktuell del av detaljplanen innehåller inga bostäder och ligger skyddat från de kraftigt trafikerade vägarna. En luftutredning tas därför inte fram för denna del av detaljplanen. Av samma skäl tas heller inte en bullerutredning fram. Del 1 av detaljplanen innehåller endast mycket begränsade trädbevuxna gräsytor. En beskrivning av hur stor del
av dessa ytor tas i anspråk finns i planbeskrivningen. En fördjupad dagvattenutredning
har tagits fram. Del 1 av detaljplanen bedöms inte ha påverkan på miljömålet ”Ett rikt
växt- och djurliv”.
3. Kulturnämden

I och med planens genomförande utvecklas området till en av norra Europas starkaste
lärosäten för humaniora, konst och kultur. En utveckling av det här slaget med en ny
konstnärlig fakultet stärker Göteborg både nationellt och internationellt. En arkitekttävling planeras för ett nytt Universitetsbibliotek under 2019.
Vi tycker att avvägningar i planförslaget är välgrundade och att hänsyn har tagits till den
kulturhistoriska miljön bland annat genom att skydd- och varsamhetsbestämmelser samt
rivningsförbud införs för gamla Hovrätten och för Johannebergs landeribebyggelse. Vi
anser att den förslagna planen kommer stärka kulturens plats i stadsrummet och att de
positiva effekterna gällande stadsutvecklingen i området överväger.
Kommentar:

Synpunkterna noteras.
4. Park- och naturnämnden

Park- och naturförvaltningen ser positivt på en utveckling av universitetsverksamheterna i området samt på att det skapas fler kopplingar för fotgängare kring Johannebergs
landeripark.
Planområdet är beläget i en del av staden som redan idag har en begränsad tillgång till
parkytor med vistelsekvaliteter och planförslaget innebär ett stort tillskott av verksamhetslokaler och bostäder. För att bygga en tät och grön stad är det viktigt att när stadens
byggs tätare också säkerställa tillräcklig mängd parkyta, i relation till föreslagen bebyggelse. Förvaltningen menar därför att det fortsatta arbetet med planen bör utreda hur
man kan säkerställa allmänhetens tillgång till grönytan framför Universitetsbiblioteket
och Humanisten. Denna grönyta skulle kunna utgöra en viktig del av stadsparken Renströmsparken och det skulle bli möjligt att ta ett helhetsgrepp kring parkens utveckling.
Förvaltningens övriga synpunkter på förslaget handlar om att byggrätten i Johannebergs
landeripark bör begränsas ytterligare avseende höjd och utbredning, i syfte att bättre bevara Landeriparkens kulturhistoriska och rekreativa värden. Det finns ett flertal värdefulla träd inom planområdet, vilka i så stor utsträckning som möjligt bör skyddas vid genomförande av planen. En ny gatukoppling föreslås mellan Johannebergsgatan och
Lundgrensgatan. Förvaltningen ser positivt på denna föreslagna koppling, som bland annat gör det möjligt för delar av den cykeltrafik som idag går längs med Renströmsparken och lekplatsen vid Näckrosdammen att flytta över till den nya gatukopplingen.
Kommentar:

Landeriparken, gatukopplingen och grönytan framför universitetsbiblioteket hanteras i
del 2 av detaljplanen, se kommentar angående delning av detaljplan på sida 2.
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5. Stadsdelsnämnden Centrum

Planområdet sträcker sig över ett funktionsrikt område med höga värden och mycket
historia. Inom planområdet finns stora kulturmiljövärden. Detaljplanen gör att det til
kommer fler kopplingar och stråk i området vilket är positivt. Stadsdelsförvaltningen
har förespråkat att planen bör innehålla möjlighet till ett äldreboende. Behov av övrig
samhällsservice är svår att beräkna då antalet bostäder inte är specificerat.
Universitetsområden riskerar att vara områden med starka sociala barriärer varför det är
viktigt med åtgärder som minskar dessa. Utvidgningen av universitetets verksamhet
samt tillkomsten av Västlänkens uppgång och möjligheter till fler utåtriktade verksamheter medför sannolikt ökade flöden av människor i området. Att fler människor rör sig
på platsen kan vara positivt ur ett trygghetsperspektiv.
Kommentar:

I del 1 av detaljplanen, som i sin helhet omfattas av Akademiska Hus fastigheter, kommer det inte finnas möjlighet till bostäder eller äldreboende. Se även kommentar angående delning av detaljplan på sida 2. Övriga synpunkter noteras.
6. Kretslopp- och vattennämnden

1. ÖVERGRIPANDE BEDÖMNING
Kretslopp och vatten ser följande behov av ändringar i planhandlingarna:
-

-

-

Texten om avfall i planbeskrivningen behöver uppdateras inför granskning av
detaljplanen. Det behöver fyllas på med hur avfallshanteringen ska lösas vid UB,
landeriet samt den nya byggnaden med bostäder. I meningen om Artisten kan
det förslagsvis stå att byggnadens avfallsutrymmen ska placeras åt Johannebergsgatan istället för ”in- och urlastning”, för att förtydliga vad det handlar om
så att ingen misstar det för hantering av gods.
Vid jämförelse av plankartan med projekterade ledningsomläggningar för Västlänken etapp Korsvägen ser det ut som att den planerade i planområdets östra del
riskerar att sammanfalla med planerade VA-ledningar som läggs om i Västlänken. Läge för byggnaden och omkringliggande planerade träd behöver stämmas
av med Kretslopp och Vatten.
För nya byggnader behöver Kretslopp och vatten få information rörande sannolika flöden för dricksvatten, dagvatten och spillvatten. Om flöden beräknas öka
drastiskt för befintliga byggnader som byggs ut behöver även detta tydliggöras.
Det behöver förtydligas vilken påverkan som byggnationerna har på VA-nätet.
Kommer dricksvattenbehovet att öka? Behöver en större mängd spillvatten omhändertas?

Utöver ovanstående ändringar är följande information viktig att beakta i planarbetet:
I planbeskrivningen så anges att utredning pågår kring hur avfall ska hanteras vid UB,
landeriet samt den nya byggnaden för bostäder. Vi vill bli involverade i den utredningen. Innan granskning av detaljplanen så måste det finnas möjligheter att lösa avfallshanteringen för samtliga byggrätter i planen och avstämning göras med oss. Det är
inte något som kan skjutas på framtiden utan måste hanteras i detaljplanen. Den utredning som har gjorts för Universitetet vid Renströmsparken är ett dagvatten-PM som inte
färdigställdes som en komplett dagvattenutredning på grund av att alla nödvändiga underlag inte var färdigställda. Förtydliga att det dagvatten-PM som är daterat 2018-10-17
och som ligger på stadens hemsida inte är en komplett utredning. Man ska också ha i
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åtanke att utredningens slutsats kan ändras om förändringar i planen görs efter att dagvatten-PM:et levererades.
Kommentar:

Information rörande sannolika flöden för dricksvatten och spillvatten ska tas fram och
delges Kretslopp och Vatten. En ny dagvattenutredning har tagits fram av Kretslopp och
Vatten.
Landeriområdet och Universitetsbiblioteket hanteras i del 2 av detaljplanen, se kommentar angående delning av detaljplan på sida 2.
7. Lokalförvaltningen

Lokalförvaltningen har inga synpunkter på rubricerade detaljplan.
8. Higab

Higab är fastighetsägare till följande fastigheter som bedöms beröras av detaljplanen:
Lorensberg 22:1, Lorensberg 9:3. Lorensberg 30:2. Higab påtalade i uppstarten av planarbetet Johanneberg Landeris kulturhistoriska kvalitéer och betydelsen av att den nya
detaljplanen tar hänsyn till Landeriet och dess tillhörande parkmiljö. Idag är Landeriet
och parken två olika fastigheter men dess historiska koppling gör att dem måste betraktas som en helhet.
I den antikvariska konsekvensbeskrivningen för kulturmiljö som Mats & Arne Arkitektkontor AB tagit fram bedöms den nya detaljplanen innebära mycket stora negativa konsekvenser för upplevelsen och förståelsen av landerimiljöns historiska sammanhang.
Den främsta anledningen till det är den tillkommande bebyggelsen i landeriparkens
södra del. Higab förstår viljan att finna exploaterbar mark och förtäta i stationsnära lägen men vi menar att den nu föreslagna byggrätten bör utgå alternativt minska i omfattning då nuvarande utformning kommer påverka Landeriet och dess parkmiljö mycket
negativt.
Byggrätten i södra delen av Landeriparken och byggrätten för det nya Universitetsbiblioteket verkar starkt påverka vistelsekvaliten i Landeriparken genom att skugga stora
delar av parken. I planbeskrivningen finns endast en illustration avseende skuggeffekter
i landeriparken, om inte det är gjort så bör en mer omfattande solstudie genomföras för
att utreda skuggeffekter och dess påverkan på vistelsekvaliten i Landeriparken.
Vidare ser Higab att den tillfartsväg som idag finns till Landeriet via den södra delen av
parken försvinner. Vägen fyller idag en viktig funktion för leveranser till Landeriet samt
som en framkomlig väg för personer med funktionsnedsättning. När arbetet med station
Korsvägen är färdigställt ska Landeriet utvecklas och en utåtriktad och publik verksamhet ska bedrivas, detta innebär att tillgänglighet för besökare och framkomlighet för
transporter blir än viktigare.
I den nu föreslagna utvecklingen av gatustråk föreslås eventuellt en ny serviceväg till
landeriet, denna vägen är nödvändig för att Landeriet ska kunna försörjas med transporter och vara tillgängligt för alla besökare. Vägen behöver även fungera för tyngre transporter i samband med exempelvis sophantering. En annan fråga är hur åtkomsten för
Räddningstjänsten är planerad.
I det nuvarande förslaget blir tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
som kommer från Korsvägen betydligt försämrad. Det är inte tydligt i detaljplanen hur
dessa personer tar sig från Korsvägen och upp till Landeriet och parken. Dessa viktiga
funktioner måste säkerställas i den nya detaljplanen. Det är även viktigt att den nya
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byggnationen vid Götaplatsen inte inskränker eller har en negativ påverkan på Göteborgs Konstmuseum och Göteborgs Stadsteaters verksamheter. Konstmuseet har sin inlastning mot Fågelsången och en tillgänglig entré mot Karin Kavlis plats. Stadsteatern
har sitt lastintag mot Karin Kavlis plats. Dessa funktioner måste säkerställas under och
efter byggnation.
Kommentar:

För kommentarer angående landeriområdet, se kommentar angående delning av detaljplan på sida 2. Detaljplanen anger inte exakt utformning av Fågelsången och placering
av inlastning m.m. Den möjliggör dock att dessa bibehålls. Avsikten är att befintliga
funktioner och tillgänglighet till Stadsteatern och Konstmuséet ska bibehållas, och ett
förslag på utformning av Fågelsången och Karin Kavlins plats har tagits fram.
9. Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har inget att erinra på föreslagen detaljplaneändring.
10. Förskolenämnden

Det finns en brist på permanenta förskoleplatser i området. Därför ser förskolenämnden
att man i detaljplanearbetet behöver undersöka möjligheterna för en förskola inom planen som får närhet till Renströmsparken.
Kommentar:

Det finns inga möjligheter att anlägga en förskola i planområdet, då det inte finns någon
möjlighet att anordna tillräckliga friytor.
11. Grundskolenämnden

Det är brist på grundskoleplatser i centrala staden. Det är bra om skolor som lockar barn
från hela staden finns i kollektivtrafiknära lägen. Om en grundskola etableras på platsen
måste en rimligt stor skolgård vara möjlig. Grundskoleförvaltningen förordar att möjligheten för en treparallellig 7–9-skola utreds innan granskning.
Kommentar:

Det finns ingen möjlighet att anordna skolgård i området, oavsett storlek. Därmed utreds
inte möjligheten att anordna en grundskola.
12. Göteborgs Stads Parkering AB

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av universitetets fastigheter
inom Renströmsparken samt ge stöd för utveckling av Landeriet och landeriparken. Detaljplanen omfattar även Gösta Rahmns parkeringshus, som ägs av Parkeringsbolaget.
Eftersom ingen mobilitets- och parkeringsutredning ännu är genomförd har bolaget inte
möjlighet att bedöma parkeringsbehovet utifrån planhandlingarna. Bolaget utgår därför i
sitt yttrande från det behov av parkering som idag tillgodoses av parkeringshuset Gösta
Rahmn samt från den övergripande målsättning som finns gällande mobilitet och parkering för evenemangsområdet enligt stadens parkeringspolicy.
Parkeringsbolaget konstaterar att de nuvarande parkeringsplatserna i Gösta Rahmns parkeringshus behöver ersättas för att bibehålla god tillgänglighet till evenemangsområdet
samt för att hantera parkeringsbehovet för de som bor i området. I det fall att gatuparkering, som idag fungerar som boendeparkering, på Johannebergsgatan försvinner behöver
dessa också ersättas. Här finns därmed en möjlighet att göra en förflyttning av parkering
från gatumark till parkeringshus i det fall att parkeringarna utökas i parkeringsanläggningen. Utöver detta behöver parkeringsbehovet som uppkommer av den nya verksamheten dessutom hanteras.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse

13(37)

Det är viktigt att en mobilitets- och parkeringsutredning genomförs i det fortsatta planarbetet och att denna tar hänsyn till och bedömer framtida behov för såväl tillkommande
verksamheter som för boende och besökare till evenemangsområdet.
Kommentar:

Parkeringsbolaget och Akademiska Hus avser ersätta samtliga parkeringar i befintligt
garage genom att anlägga ett nytt parkeringsgarage under mark, och eventuellt kommer
det även finnas möjlighet att förflytta boendeparkeringar från gatan till det nya parkeringsgaraget. Detaljplanen möjliggör detta.
En mobilitets- och parkeringsutredning har tagits fram.
13. Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB äger många anläggningar inom området för detaljplanen
och i anslutning till detaljplanen, kablar, styrkablar, kabelskåp och transformatorstationer. Exploateringen kommer att innebära att många av de befintliga anläggningarna
måste flyttas till nya lägen eller rivas. Detaljplanen kommer innebära också att ett nytt
ledningsnät och ny transformatorstation måste byggas till. Planen måste innehålla tre Eområde 6x8m stora för två befintliga transformatorstationer samt en ny transformatorstation. Förutsättningen för läget för transformatorstationer är att markområdet är permanent lättåtkomligt för en stor lastbil med kran, som kan ha utrustning för att mäta
fram fel på elektriska anläggningar eller från vilken man ska lyfta ut och in tung elektrisk utrustning. Markområdet måste också vara fritt från vatten- och avloppsledningar
etc. Verksamheter runt nätstationerna i en radie av drygt 5m (gäller också våningen
ovan) kommer att begränsas av förhöjt magnetfält vilket skall framgå av detaljplanen
och plankartan. Det blir förhöjda magnetfält värden även efter magnetfältsreducerande
åtgärder som låga transformatoranslutningar och inplåtning av väggar och tak (golvet
skall ej inplåtas). Stationerna ska inte kunna översvämmas vid ett betydande skyfall. För
befintliga och nya elanläggningar inom kvartersmark skall ledningsrätt upplåtas.
Kommentar:

Nya lägen för transformatorstationerna har säkerställts. En station placeras vid parkeringen på Gösta Rahms gata, medan den andra, som främst servar Stadsteatern, placeras
på parkeringen bakom Stadsteatern.
14. Göteborg Energi Fjärrvärme

Det bör säkerställas att plats finns i Olof Wijksgatan för ev. ledningsomläggning av
fjärrvärmeledningar i samband med byggnationen av Västlänkens uppgång vid korsningen Olof Wijksgatan/Johannebergsgatan. I övrigt inget att erinra.
Kommentar:

Trafikverket ansvarar för projektering och eventuell flytt av fjärrvärmeledningar i samband med byggnationen av Västlänkens uppgång. Ett u-område har lagts in i plankartan
som säkerställer plats för bland annat fjärrvärmeledningar.
15. Göteborg Energi Fjärrkyla

Vi önskar planstöd med u-område för våra fjärrkylaledningar inom planområdet. Strax
norr om de nya byggrätterna och mellan den nya gatan (Johannebergsgatan/Lundgresgatan ) och Korsvägen, är vi i behov av ett u-område för att säkra tillträde för framtida
fjärrkylaledningar till kunder vid korsvägen.
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Kommentar:

Befintliga ledningar i norra delen av planområdet hamnar i konflikt med planerad byggrätt och måste därför flyttas ut mot gatan och gå runt byggnaden och vidare söderut i Fågelsången. Detta hanteras i detaljprojekteringen.
16. Göteborg Energi Gasnät AB

GEGAB har driftsatta gasledningar i Johannebergsgatan Gösta Rahmns, gata, Södra
vägen och längs Lundgrens trappor. Dessa måste beaktas vid projektering och
genomförande. Gasledningarna längs Södra vägen vid Korsvägen kommer att läggas
om i samband med bygget av den nya stationen. Göteborg Energis ”Bestämmelser vid
markarbeten” ska följas.
Kommentar:

Informationen läggs in i planbeskrivningen.
17. Göteborg Energi GothNet AB

Inom planområdet har Göteborg Energi GothNet AB befintliga ledningar och
kanalisation som måste beaktas och hanteras inom planen. Dessa är redovisade på
samlingskartan. Vi är intresserade av att delta i kommande projektering för att tillgodose behovet av fibertjänster inom planen och bevaka vad som behöver göras med befintligheterna.
Kommentar:

Synpunkterna noteras.

Statliga och regionala myndigheter m.fl.
18. Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL
2010:900).
Länsstyrelsen bedömer att föreslagen byggnation i landeriparken innebär en påtaglig
skada på riksintresset för kulturmiljövård. Att utveckla landeriparken i övrigt är möjligt
men ett förslag på en sådan utveckling behöver grunda sig i befintliga kulturmiljövärden
på platsen. Landeriparken utgör också en fornlämning inklusive dess fornlämningsområde som behöver hanteras i föreslagen utveckling av parken. Länsstyrelsen vill vidare
framhålla att det stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet som detaljplaneförslaget grundar sig på saknar ett kulturmiljöperspektiv, vilket vi också påtalat inom ramen
för den processen.
Förutom kulturmiljön behöver dagvatten och översvämning till följd av skyfall hanteras
i planen. Anpassningar behöver också ske till riksintresset Västlänken. Säkerställande
av de krav på översvämningsnivå som finns inom projektet Västlänken behöver hanteras för stationsentrén då denna inte finns med i järnvägsplanen. Ni behöver redogöra för
miljökvalitetsnormer för vatten. Geotekniken behöver också utredas mer. Slutligen behöver ni se över miljökonsekvensbeskrivningens överensstämmelse med miljöbalkens
krav.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL
och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet eller till risken
för olyckor, översvämning eller erosion, riksintresse och miljökvalitetsnormer
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måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan
för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och
synpunkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens
krav.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en
plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.
Riksintresse
Kulturmiljövård, Göteborgs innerstad (O 2:1-5)
Landerierna är utmärkande för kulturmiljöer för Göteborg och har få motsvarigheter på
nationell nivå. Landerierna är kulturmiljöer som är samtida med Göteborgs tidigaste
historia och Göteborgs anläggande. Som en konsekvens av stadens utvidgande i början
på 1900-talet revs många landerimiljöer. Johannebergs landeri är därför en av få bevarade landerimiljöer med tillhörande parkområde som finns kvar och är därmed unik i sitt
slag.
En antikvarisk konsekvensbeskrivning för detaljplanens påverkan på kulturmiljö har
sammanställts av Mats & Arne arkitektkontor på uppdrag av Göteborgs stad. Konsekvensbeskrivningen bedömer att föreslagen exploatering i södra delen av landeriparken
kommer medföra mycket stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. Länsstyrelsen
instämmer i de bedömningar som gjorts i denna. Länsstyrelsen bedömer med utgångspunkt i framtaget underlag att föreslagen exploatering och ingrepp i landeriparken medför en påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövård. Landeriet utgörs av såväl
byggnaden som tillhörande park/trädgårdsområde vilka är beroende av varandra för att
förmedla en förståelse av landerimiljön. Föreslagen exploatering i parkområdet tar en
stor del av parken i anspråk och medför att förståelsen och läsbarheten av landerimiljön
kraftigt försvåras för all framtid.
Johannebergs landeri är även en registrerad fornlämning (RAÄ Göteborg 500) som därmed har ett starkt lagskydd genom kulturmiljölagens bestämmelser. Utöver den fysiska
lämningen tillkommer också ett så stort område kring fornlämningen som behövs för att
bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde och har samma lagskydd som själv
fornlämningen. Utöver den mycket stora visuella effekt som planförslaget bedöms leda
till i landeriparken så kommer det även medföra ett fysiskt ingrepp i fornlämningen som
orsakar irreversibla skador.
Ni anger att Planen ska ta tillvara på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och platser,
samtidigt som avvägningar behöver göras för att möjliggöra en utveckling av området i
enlighet med de övergripande målen. Länsstyrelsen vill vara tydlig med att en avvägning mellan dessa mål och riksintresset för kulturmiljövård inte är möjligt.
Riksintresset ska skyddas mot påtaglig skada, vilket vi inte anser att föreliggande förslag gör.
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Med föreslagen exploatering (B1CS) i parkområdet bedömer Länsstyrelsen att
planförslaget inte kan tillgodose riksintresse för kulturmiljövård oavsett utförande och storlek. Därmed är denna exploatering i parkområdet inte genomförbar. Huruvida trappor/gångar för att utveckla parken är möjliga och på vilket
sätt, behöver studeras vidare och säkerställande av parkens värden i planen är
nödvändigt. Som utgångspunkt för utveckling av parken hänvisar vi till Göteborgs stadsmuseum som har tagit fram underlag som redogör för åtgärder som
syftar till att förstärka och utveckla landerimiljön. Göteborgs stadsmuseum har
också tagit fram en övergripande handlingsplan för alla landerier i staden i syfte
att stärka denna typ av utmärkande kulturmiljöer för Göteborg. I samband med
utvecklingen av parken behöver en föreslagen skyfallsyta hanteras ur ett kulturmiljöperspektiv.
Kommunikation-Västlänken
Anpassningar av planen behöver ske för riksintresset för kommunikation, Västlänkens behov. Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande i sin helhet
(daterat 2019-01-17) som bifogas.
Hälsa och säkerhet
Översvämning/Skyfall
En skyfallsutredning är genomförd. Den utgår ifrån dimensionerande scenarion
och krav enligt TÖP (100 årsregn). I korsningen Olof Wijksgatan och Johannebergsgatan ska nedgång till hållplats för tåg anläggas. Enligt skyfallsutredningen finns här en flödesväg som är viktig att bibehålla, nedgången får inte
hindra denna flödesväg och byggnationen får inte förändra lutningsförhållandena. Det är bra att denna skyfallsutredning är genomförd. Länsstyrelsen vill
dock upplysa om vikten av att denna stationsentré inte heller ska påverkas negativt av flödet. Denna öppning är en del av Västlänken och ska utformas med
hänsyn till dimensionerande regn för översvämningssäkring enligt järnvägsplanen för Västlänken. Alla öppningar till Västlänken ska enligt järnvägsplanen ha
en marginal på minst 0,5 meter över bedömd vattennivå som en regnvolym på
180 mm på två timmar ger. Eftersom denna öppning inte omfattas av järnvägsplanen är det Länsstyrelsens uppfattning att öppningen måste översvämningssäkras i denna aktuella detaljplan. Hur detta säkerställs måste framgå av planhandlingarna.
Geoteknik
Ni behöver säkerställa att den översiktliga stabilitetsutredningen omfattar hela
planområdet. Vidare behöver ni redovisa er bedömning av stabiliteten för det
som detaljplanen medger. Se vidare i yttrande från SGI daterat 2019- 01-29, som bifogas.
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Vatten
En förstudie med fokus på dagvatten har tagits fram. Denna behöver fördjupas till
granskningen så att föroreningshalter och flöden före och efter exploatering framgår.
Planerade dagvattenlösningar ska beskrivas och planens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten i berörd recipient ska framgå av utredningen och sammanfattas i planbeskrivningen. För att inte orsaka översvämningar eller ökad breddning till Mölndalsån
bör fördröjningsmagasin utöver Göteborgs Stads generella krav på fördröjning anläggas
vid behov. Det är viktigt att hantera dessa placeringar med hänsyn till kulturmiljön i
området.
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Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge
råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt.
Överensstämmelse med Översiktsplanen och stadsutvecklingsprogrammet
Göteborgs Stads översiktsplan 2009 anger en pågående markanvändning för
området ”bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor”. Länsstyrelsen kan inte se
att förslaget ur denna aspekt strider emot gällande översiktsplan. Däremot står det exempelvis i Översiktsplanen att ” I områden av riksintresse för kulturmiljövården ska
särskild hänsyn tas så att värdena inte skadas eller bebyggelsemiljöerna förvanskas” (sid 10 del 1) Vidare står ”I en alltmer tätbebyggd stad finns det ännu
mer behov av att lyfta fram de här miljöerna (kulturmiljöerna) samt minska eller
mildra ingreppen i
kulturmiljön. För att slå vakt om våra kulturmiljöer krävs att vi aktivt använder
planeringens olika verktyg för att öka medvetenheten om dessa och värnar dem
som oersättliga resurser och inspirationskällor (sid 95 del 1). Just dessa delar av
Översiktsplanen kan vi inte se harmonierar med nuvarande utformning av detaljplanen.
I planhandlingarna anges att planområdet utvecklas efter målen i Stadsutvecklingsprogrammet för Korsvägenområdet (Förslag till stadsutvecklingsprogram 1.0). Länsstyrelsen deltog i samrådet för detta program och kunde då konstatera att handlingen inte
hade riksintresset för kulturmiljövård som utgångspunkt, vilket är en stor brist. Det
medför också att förslag kopplade till målen i stadsutvecklingsprogrammet inte tar avstamp i värden för riksintresset för kulturmiljövård, som aktuell detaljplan delvis är ett
exempel på. I vårt yttrande framförde vi följande: ”Länsstyrelsen vill göra Göteborgs
stad uppmärksam på att ytterligare påverkan på riksintresset kulturmiljö genom
kumulativa effekter kan innebära en påtaglig skada. Stora delar av programområdet omfattar riksintresse för kulturmiljö och beskrivningen av dess värde och
uttrycken för riksintresset behöver ingå som en självklar grund för stadsutvecklingen i området.”
Kulturmiljö
Artisten
Artisten har bedömts ha kulturhistoriska och arkitektoniska värden och försetts
med k1-bestämmelse. Vi anser även att byggnaden ska skyddas med rivningsförbud.
Universitetsbiblioteket
I den antikvariska konsekvensbeskrivningen bedöms en eventuell rivning av
Universitetsbiblioteket medföra mycket stor konsekvens. UB uppfördes på
1950-talet efter ritningar från 1940-talet. Byggnaden har inslag av klassicerande
stilelement och är resultatet av en arkitekttävling som utlystes 1939. Byggnadens arkitektur- och kulturhistoriska värden har inte närmare utretts. Ett sådant
vägledande underlag bör tas fram i samband med den fortsatta planprocessen.
Förorenad mark
Planområdet ligger i huvudsak i parkmark och befintliga gator, inga förväntade
föroreningar finns inom området förutom eventuella föroreningar i gatorna.
Skulle markföroreningar påträffas vid exploateringen får detta anmälas till tillsynsmyndigheten (Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad).
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Bostäder
Vi avstyrker helt förslaget att lägga bostäder i landeriparken. Om ni vid omarbetning av förslaget vill föreslå bostäder på annan plats inom planområdet så behöver buller- och luftutredning utföras.
Dagvatten och dikningsföretag
Länsstyrelsen bedömer det som mycket angeläget att dagvatten i så hög grad
som möjligt utformas och ansluts till separata dagvattenledningar för att minska
risken för breddning av avloppsvatten till Mölndalsån och till Göta älv. Om
skada på dikningsföretaget riskeras på grund av ökat flöde i Mölndalsån ska
omprövning av dikningsföretaget ske. Information om andra alternativa hanteringar av markavvattningsföretag finns bland annat i Miljösamverkan Sveriges
rapport 2015:2 Markavvattningsföretag, vägledning för tillsyn, omprövning och
avveckling.
Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att
uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2
kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. En översiktlig redovisning av miljömål
på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och planinnehållets förhållande till
detta beskrivs i detaljplanen.
Miljökonsekvensbeskrivningen
Ni har tagit fram en Antikvarisk konsekvensbeskrivning för kulturmiljö 2018-1123 som utgör er miljökonsekvensbeskrivning i ärendet. Ur kulturmiljösynpunkt
håller handlingen en hög kvalitet och avgränsningen av kulturmiljöfrågan har vi
inget att invända emot. Ni behöver dock se över hur miljökonsekvensbeskrivningen stämmer överens med 6 kap 11 § miljöbalken. Exempelvis finns ingen
redovisning av olika alternativ eller redogörelse om planerad uppföljning.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Kulturmiljölagen
Åtgärder som berör fornlämningar inklusive deras fornlämningsområden och
som riskerar att ändra eller skada fornlämningar kräver tillstånd enligt kulturmiljölagen. Därmed behöver arkeologiska frågor hanteras i samband med utveckling av landeriparken.
Biotopskydd
Länsstyrelsens tidigare besked om att allén längs med Artistens södra fasad
inte omfattas av biotopskyddet gäller inte längre. Ny rättspraxis i frågan har
uppstått efter dom i Mark- och miljööverdomstolen 2018-06-21, M 11539- 17. I
denna dom fastlås det att träden behöver påverka den befintliga bebyggelsen
negativt eller utgöra ett hinder för fortsatt ändamålsenligt nyttjande av bebyggelsen för att den ska betraktas vara i omedelbar anslutning av bebyggelse. Nya
ledningsdragningar som det rör sig om i detta fallet omfattas därmed inte av definitionen för befintlig bebyggelse. Göteborgs stad behöver därför i god tid innan
detaljplanen översänds till Länsstyrelsen för granskning inkomma med en ansökan om biotopskyddsdispens för de aktuella träden. Av ansökan behöver det
framgå vilka särskilda skäl som är tillämpbara för att motivera en dispens samt
varför inte detaljplanen kan anpassas för att bevara den befintliga allén.
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Vattenverksamhet
Ledningar kan bitvis komma att förläggas på 11 meters markdjup. Om grundvattenbortledning krävs i bygg eller driftsskede vill vi informera om att åtgärder som
kan innebära bortledning av grundvatten innebär en vattenverksamhet som regleras i 11 kap miljöbalken. Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig om
det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på
vattenförhållandena.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. Samråd har hållits om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning i samband med möte om behovsbedömningen 2018-06-08.
Kommentar:

Landeriparken och Universitetsbiblioteket hanteras i detaljplan för Universitetet i Renströmsparken, del 2, se kommentar på sida 2 angående delning av detaljplan.
Planbestämmelse angående skyfall med avseende på Västlänkens entré har införts.
Markhöjder för allmän plats har införts i plankartan. För Olof Wijksgatan har befintliga
markhöjder fastställts för att säkerställa avrinningsvägen.
En ny geoteknisk utredning har tagits fram.
En ny dagvattenutredning har tagits fram, med förslag på fördröjning, rening och bedömning av påverkan på MKN vatten.
Rivningsförbud har införts för Artisten.
Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats för att överensstämma med 6 kap. 11
§ miljöbalken.
Att några av alléträden behöver tas bort beror på utbyggnaden av Västlänkens entré och
inte på ledningsdragningar. Det anges ett u-område i alléns sträckning. Detta u-område
finns även i den laga kraft-vunna detaljplanen för Västlänken, station Korsvägens västra
uppgång, och det finns en befintlig ledningsrätt. Trafikverket har i april 2019 skickat in
ansökan om biotopskyddsdispens för de alléträd som påverkas av Västlänkens entrébyggnation. Övrig planerad byggnation inom planområdet bedöms inte påverka allén.
19. Trafikverket

Trafikverket behöver ett luftintag om 6 kvm för plattformen och uppgången söder om
parkeringen längs med Olof Wijksgatan och vill att det framgår av plankartan. Se bifogad situationsplan. Själva luftintaget bär få en användningsbeteckning som teknisk anläggning med byggrätt för att utföra konstruktionerna för luftintaget. Förslaget på placering av T2-området norr om Fågelsången inom fastigheten Lorensberg 24:3 som ger tillgänglighet för ventilationsanläggning har Trafikverket inte sett tidigare. Placering av
ventilationsanläggning tillhörande järnvägsanläggningen är enligt Järnvägsplan för
Västlänken placerad söder om Fågelsången. Trafikverket har inte gjort någon ändring av
järnvägsplanen som stödjer förslaget. Innan en förändring som denna kan göras behöver
placeringen utredas för att se om den över huvud taget är tekniskt möjlig och vad det ger
för konsekvenser i övrigt. Trafikverket önskar en Lanternin med placering på den lilla
torgytan utanför byggrätten och uppgången för Västlänken invid Johannebergs gata för
att få in mer ljus. Tanken med Lanterninen är att man ska kunna följa ljusets riktning i
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uppgången. Trafikverket har noterat att det saknas markhöjder på plankartorna. På
plankartorna står ”angivet nollplan”. Är det detsamma som Stadens nollplan? Plankarta
ett visar ovan mark och plankarta två visar under mark. Trafikverket önskar ett förtydligande på innebörden av att användningsgränsen (T2) och egenskapsgränsen (t1) har
olika placering. Att Trafikverket får tillgång till de tillfälliga ytorna som söks via polistillstånd är en förutsättning för att byggnationen ska kunna genomföras. Trafikverket anser därför att Trafikkontoret inte bör åberopa sin vetorätt vid tillfälle. (Planbeskrivningen s.40). Åberopas vetorätten kommer byggnationen inte kunna genomföras. Som
det ser ut är inte alla frågor utredda när det gäller anpassningen till projekt Västlänken.
Detaljfrågorna kring synkroniseringen bör kanske stämmas av vid ett särskilt möte mellan planarkitekten och projekt Västlänken.
Kommentar:

Synpunkterna har stämts av med projekt Västlänken och nödvändiga anpassningar har
införts. Markhöjder för allmän plats har införts. Synpunkten angående vetorätt har vidarebefordrats till trafikkontoret. Eventuella lanterniner i landeriparken hanteras i del 2 av
detaljplanen, se kommentar på sida 2 om delning av detaljplan.
20. Statens Geotekniska Institut

Den översiktliga stabilitetsutredningen redovisar att stabiliteten är tillfredställande för
befintliga förhållanden. Vi saknar dock en bedömning av stabiliteten för planerade förhållanden.
SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att ovanstående
synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska
dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen.
Kommentar:

En ny geoteknisk utredning har tagits fram.
21. Västtrafik AB

Västtrafik har tagit del av ovan nämnda handling. Västtrafik ställer sig positiva till
planförslaget. Det är viktigt att staden förtätas i anslutning till god kollektivtrafik och
planområdet kommer att få ett av regionens bästa läge i samband med att Västlänkens
station Korsvägen öppnas. Vi vill påminna om vikten av att västra uppgången till Station Korsvägen får en tydlig entré som upplevs offentlig välkomnande och öppen för
alla. Det finns alltid en risk att entréer till tunnelbanor i byggnader upplevs slutna och
lite ”privata”. Den föreslagna förbindelsen mellan Lundgrensgatan och Johannebergsgatan ger goda förutsättningar för mer rörelse i anslutning till Västra uppgången vilket
skapar mer trygghet. Vi ser fram emot att ta del av det fortsatta arbetet med gestaltning
av gaturummet. Vi har inga intentioner att trafikera gatan med busstrafik men den utgör
en viktig länk till kollektivtrafiken. Det är också positivt att biblioteket får möjlighet att
bygga i anslutning till Korsvägen då det skapar en entré till universitetsområdet från
hållplatsområdet som idag saknas på platsen. Västtrafik har inget att invända emot den
föreslagna planen.
Kommentar:

Västlänkens uppgång kommer att få väl tilltagna entréer både mot Johannebergsgatan
och Gösta Rahms gata. Utanför entrén mot Gösta Rahms gata kommer en öppen mindre
torgyta att skapas. Övriga synpunkter noteras.
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22. Skanova AB

Skanova AB har tagit del av ovanstånde planförslag. Skanova anläggningar inom och i
anslutning till planområdet redovisas på karta nedan. Ledningar utmed Södra Vägen
som tangerar området är av särskild vikt och särskilt hänsyn bör tas till dessa.
Eventuella undanflyttningar som krävs bekostas av exploatören.
Kommentar:

Synpunkterna noteras.

Lantmäterimyndigheten
Lantmäteriet har ett antal detaljerade synpunkter på formuleringar och planbeskrivningen och utformning av plankarta.
Kommentar:

Planhandlingarna justeras i enlighet med synpunkterna.

Sakägare
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har
inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.
23. BRF Johannebergsgatan 30

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubrikerna: Gatukoppling, Parkering.
24. BRF Näckrosen

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubrikerna: Gatukoppling, Parkering.
Utöver ovan framförs även synpunkter så som:
Föreningen anser det positivt att gamla Hovrätten och parkmiljön runt denna skyddas i
detaljplanen.
Föreningen framför en oro kring den stora mängden byggarbeten som kommer pågå i
närområdet under lång tid framöver, och pekar exempelvis på det pågående bygget av
Humanisten där en stor gräsyta tagits i anspråk under flera år.
Kommentar:

Ett flertal större projekt pågår och är planerade i området och det kommer precis som
föreningen påpekar innebära en påverkan på boende i området under flera år framåt.
Tidplaner för byggnation och etableringsplatser och påverkan under byggtid är frågor
som dock inte hanteras i detaljplan. Gemensam planeringen av kommande byggnationer
kommer ske mellan staden, Trafikverket och Akademiska Hus, för att området ska
kunna fungera under byggtiden. Trafikverket informerar därutöver löpande om kommande arbeten för Västlänkens uppgång.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse

22(37)

Notera att befintlig etableringsplats för bygget av Humanisten är privat mark som ägs av
Akademiska Hus, där staden alltså inte har någon rådighet. Gräsytan är i dagsläget inte
allmän park, även om det på plats uppfattas så.
25. BRF Lorensberg 33:1

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubrikerna: Exploatering i landeriparken, Utökad byggrätt för universitetsbiblioteket.

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende
26. Boende på Lundgrensgatan 2

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubrikerna: Gatukoppling, Exploatering i landeriparken, Utökad byggrätt för universitetsbiblioteket.
27. Boende på Lundgrensgatan 2

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubrikerna: Gatukoppling, Exploatering i landeriparken, Utökad byggrätt för universitetsbiblioteket.
Utöver ovan framförs även synpunkter så som:
Boende framför kritik över den arkitektoniska utformningen av föreslagen nybyggnation mot Götaplatsen.
Kommentar:

Angående byggnationen vid dagens parkeringshus, d.v.s. ”Nya Konst”, anser stadsbyggnadskontoret att föreslagen gestaltning innebär ett positivt tillskott till Götaplatsen, och
att byggnaden är väl inpassad med omkringliggande kulturmiljövärden. Notera dock att
det endast är ett förslag. Slutlig bedömning görs vid bygglov. Planbestämmelse angående gestaltning har införts för att säkra att hänsyn tas till kulturmiljövärden vid bygglovsskedet.
28. Boende på Johannebergsgatan 30

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubrikerna: Gatukoppling.
29. Boende på Johannebergsgatan 30

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubrikerna: Gatukoppling, Parkering.
Utöver ovan framförs även synpunkter så som:
Boenden anser att planen på det stora hela är positiv, med undantag för planerad gatukoppling samt den trottoar som tar befintlig boendeparkering i anspråk.
30. Boende på Lundgrens Trappor 4

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubrikerna: Gatukoppling, Exploatering i landeriparken.
Utöver ovan framförs även synpunkter så som:
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Boenden anser att planen präglas av många goda idéer som ligger i linje med de grundläggande målen att öppna området för allmänheten och förstärka de stråk som finns, inte
minst en tydligare linje mellan Götaplatsen och Humanisten. En plan för ett nytt universitetsbibliotek skulle säkerligen också kunna bidra positivt till den akademiska miljön
liksom den nya byggnaden mot Götaplatsen skulle kunna bidra till en större rumskänsla
för denna viktiga plats.
31. Boende på Eklandagatan 1

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubrikerna: Exploatering i landeriparken, Utökad byggrätt för Universitetsbiblioteket.
Den boende har även skickat in synpunkter i enlighet med Föreningen Trädplans yttrande.
32. Boende på Johannebergsgatan 34

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubrikerna: Gatukoppling, Exploatering i landeriparken, Utökad byggrätt för Universitetsbiblioteket, Parkering.
Utöver ovan framförs även synpunkter så som:
Den boende framför en omfattande beskrivning av befintliga kultur- och naturvärden i
området omkring Renströmsparken, och understryker vikten av att förhålla sig till platsens historia och av att ta fram ett planförslag som tar hänsyn till dessa värden. Den boende framför även att befintliga promenad- och cykelstråk i området inte bör förändras.
Vidare framförs att föreslaget bevarande av gamla Hovrätten och landeribyggnaderna är
positivt, och att det för dessa båda kulturmiljöer arbetas fram särskilda gestaltningsprogram för framtida bevarande- och restaureringsinsatser interiört och exteriört, inklusive
dess omgivningar, med stöd av sakkunnig expertis. Därutöver framför den boende att
restaureringen av Asplunds Göteborgska rådhus skulle kunna stå som vägledande exempel. Den boende förutsätter vidare att det i detaljplanen införs tydliga bevarandebestämmelser för de båda byggnaderna med omgivningar. Valet av användning/nyttjande bör
också anpassas till de båda byggnadernas förutsättningar för att undvika olyckliga kollisioner mellan bevarande och förnyelse.
Vad gäller nybyggnationen längs Johannebergsgatan och mot Götaplatsen, önskar den
boende även peka på behovet av en skalmässig anpassning av de båda byggnaderna till
områdets befintliga förutsättningar och att frågan om dess form och gestaltning ägnas
vederbörlig omsorg, och pekar på nybyggnaden som gjorts i anslutning till Carlanderska
sjukhuset som möjlig inspiration.
Vidare önskar den boende hänvisa till de synpunkter som framförts i det samrådsyttrande som lämnats av de boende på Johannebergsgatan 16-22 (yttrande 52).
Kommentar:

Gång- och cykelstråket som löper mellan Carlandersplatsen, genom Renströmsparken
och Fågelsången, Götaplatsen och vidare norrut kommer behållas.
Gamla Hovrätten och landeribyggnaderna hanteras i del 2 av detaljplanen, se kommentar om delning av detaljplan på sida 2.
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Utformningen av de nya byggnaderna inom Artisten-kvarteret har varit en av huvudfrågorna i planarbetet. Frågor som fasadutformning och volymer hanteras genom planbestämmelser, och ska säkerställa att nybyggnationen anpassas i karaktär och kvalité till
omkringliggande byggnader.
33. Boende på Eklandagatan 1

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubrikerna: Gatukoppling, Exploatering i landeriparken.
Utöver ovan framförs även synpunkter så som:
Boende anser att informationen angående samrådsmötet som hölls i januari 2019 var
bristfällig, och att enbart annonsera i dagstidning inte är tillräckligt.
Kommentar:

Information om samråd av detaljplanen skedde genom brevutskick till fastighetsägare i
området. För adressen Eklandagatan 1 skedde utskick till bostadsrättsföreningen BRF
Lorensberg 33:1. I utskicket ombads fastighetsägare meddela hyresgäster, inneboende,
eller ny ägare etc. om handlingarna. Därutöver skedde kungörelse i GP. I den fortsatta
planprocessen kommer information skickas även direkt till de som har yttrat sig under
samrådet.
34. Boende på Eklandagatan 1

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Exploatering i landeriparken.
35. Boende på Johannebergsgatan 30

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling.
36. Boende på Johannebergsgatan 30

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling, Parkering.
37. Boende på Eklandagatan 1

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Exploatering i landeriparken.
38. Boende på Eklandagatan 1

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling, Exploatering i landeriparken.
39. Boende på Lundgrens trappor 4

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Exploatering i landeriparken.
40. Boende på Lundgrensgatan 2

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling, Exploatering i landeriparken.
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41. Boende på Johannebergsgatan 34

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling, Utökad byggrätt för Universitetsbiblioteket.
42. Boende på Eklandagatan 1

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Exploatering i landeriparken.
43. Boende på Johannebergsgatan 30

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling, Parkering.
44. Boende på Lundgrensgatan 2

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling, Exploatering i landeriparken.
45. Boende på Lundgrensgatan 2

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling, Exploatering i landeriparken.
46. Boende på Lundgrens trappor (inget gatunummer angivet)

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Exploatering i landeriparken, Utökad byggrätt för Universitetsbiblioteket.
Utöver ovan framförs även synpunkter så som:
Den boende anser att det som är bra i planen är nybyggnationen av konstfakulteten som
blir ett fint blickfång från Götaplatsen och utmed Fågelsången. Ett ytterligare tillskott
till institutionsmiljön utmed fågelsången upp till Humanisten i Renströmsparken.
Den boende framför att utöver träden i landeriparken, så är det viktigt att i möjligaste
mån även bevara de gamla vuxna träden längs Johannebergsgatan och Olof Wijksgatan.
Johannebergsgatan och Olof Wijksgatan är det viktigt att behålla de gamla uppvuxna
träden.
Den boende tror inte på visionen om att ett ”cityuniversitet” kommer att brukas av
många olika typer av människor utan i stort sett bara av studenter och verksamma.
Kommentar:

Byggnationen av Västlänkens entré vid Olof Wijksgatan som kommer påverka ett antal
av träden längs gatan. Planbestämmelser anger att dessa träd ska flyttas eller ersättas.
Övriga synpunkter noteras.
47. Boende på Johannebergsgatan 32A

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling, Exploatering i landeriparken, Utökad byggrätt för Universitetsbiblioteket.
Utöver ovan framförs även synpunkter så som:
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Den boende menar att planförslaget endast fokuserar på Västlänkens behov av uppgång
samt Universitetets behov av nya lokaler, och inte tar hänsyn till de som bor och arbetar
i området. Det framförs att en mer omfattande och inkluderande samrådsprocess borde
ha genomförts, där representanter för de boende kunna medverka löpande vid framtagandet av planförslaget.
Vad gäller nybyggnationen mot Götaplatsen framför den boende vikten av en utmärkt
arkitektonisk utformning för att anpassa den till befintliga byggnaderna Konstmuséet,
Konserthuset och Stadsteatern.
Den boende ifrågasätter rivningen av gamla Flickläroverket, i en tid när samhället allt
mer inriktas på att hushålla med resurser. Att då riva en fullt fungerande byggnad och
ersätta den med ny byggnad förefaller vara ett resursslöseri av stora mått. Akademiska
Hus som är ett samhällsägt företag borde väl också omfattas av värderingar som innebär
att bidra till ett resurssnålt samhälle.
Kommentar:

Samrådsprocessen har genomförts i enlighet med kraven i Plan- och bygglagen och med
stadens rutiner. Planprocessen ger möjlighet till att ge synpunkter under flera skeden under planarbetets gång, varav samrådet är första steget. För aktuellt område har detaljplanearbetet även föregåtts av ett så kallat stadsutvecklingsprogram, ”Stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet”, där en omfattande medborgardialog med boende, fastighetsägare och verksamma genomfördes år 2014 till 2016, med dialogmöten, workshops,
informationsmöten, enkäter samt en samrådsremiss.
Utformningen av den nya byggnaden mot Götaplatsen har varit en av huvudfrågorna i
planarbetet. Planbestämmelse anger att nybyggnationen ska anpassas i kulör, karaktär
och kvalité till omkringliggande byggnader.
Stadsbyggnadskontoret har gjort en avvägning mellan att behålla gamla Flickläroverket
genom rivningsförbud, mot att möjliggöra en utveckling av Universitetets verksamhet
och att kunna integrera Västlänkens entré i byggnaden. Ett mål är även att möjliggöra
för lokaler i bottenvåningen längs med Johannebergsgatan för att skapa ett mer stadsmässigt aktivt stråk, som aktiverar stråket mellan Västlänkens uppgång och Berzeliigatan/Götaplatsen. Ekonomin i nybyggnationen är en fråga för fastighetsägaren, i detta
fallet Akademiska Hus.
48. Boende på Johannebergsgatan 30

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling, Parkering.
49. Boende på Lundgrensgatan 2

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Exploatering i landeriparken.
50. Boende på Johannebergsgatan 32A

Boende är djupt oroad över hur Göteborgs stad behandlar stadens träd, med anledning
av trädens stora värden ur klimatsynpunkt, bland annat avseende koldioxidutsläpp, luftföroreningar och översvämningshantering. Den boende menar att staden borde ta mer
hänsyn till träd vid nybyggnation av bebyggelse och infrastruktur.
Den boende ansluter sig även till Föreningen Trädplans yttrande (yttrande 63).
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Kommentar:

I enlighet med stadens rutiner för kompensationsåtgärder ska träd som är på stadens
mark kompenseras. I aktuell detaljplan, d.v.s. del 1, finns träd framförallt längs Olof
Wijksgatan utmed Artistens fasad. Dessa är biotopskyddade, men några av dem kommer att påverkas vid byggandet av tunneln som leder fram till Västlänkens västra uppgång. Planbestämmelse anger att dessa träd ska flyttas eller ersättas.
51. Boende på Eklandagatan 1

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling, Exploatering i landeriparken, Utökad byggrätt för Universitetsbiblioteket.
Utöver ovan framförs även synpunkter så som:
Boenden har inget att anmärka gällande de delar av förslaget som berör det så kallade
Artistenkvarteret.
52. Boende på Johannebergsgatan 16

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling.

Övriga
53. Boende på Samuel Bagges väg 2

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling.
54. Boende på Lundgrensgatan 12

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling.
55. Boende på Lundgrensgatan 16

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling, Parkering.
56. Skrivelse utan angiven adress

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling.
57. Skrivelse utan angiven adress

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Exploatering i landeriparken.
58. Boende på Olof Wijksgatan 2A och 2B

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling, Exploatering i landeriparken, Utökad byggrätt för Universitetsbiblioteket.
Utöver ovan framförs även synpunkter så som:
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Boende framför att om stadens ambitioner, om ett väsentligt ökande antal cyklister, förverkligas kommer det att krävas ett stort antal ”parkeringsplatser” för cyklar. Detta
måste lösas på ett estetiskt tilltalande sätt.
Kommentar:

Detaljplanen möjliggör för cykelparkering både på kvartersmark och allmän plats, men
hanterar inte hur detta ska lösas i detalj. Cykelparkeringen ska täcka både Universitets
och Västlänkens västra uppgångs behov.
59. Boende på Lundgrensgatan 4

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling.
60. BRF Carlandersplatsen 123

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling, Exploatering i landeriparken, Utökad byggrätt för Universitetsbiblioteket, Parkering.
61. Skrivelse utan angiven adress

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling, Exploatering i landeriparken, Utökad byggrätt för Universitetsbiblioteket.
Utöver ovan framförs även synpunkter så som:
Den boende menar att Universitetsbiblioteket är en felskrivning, då byggnaden inrymmer Humanistiska biblioteket. Biblioteket är ett av 7 bibliotek som tillsammans bildar
universitetsbiblioteket (UB).
Den boende framför detaljerade synpunkter om Universitetsbibliotekets befintliga utformning och kulturhistoriska värden, och ifrågasätter att den gamla delen ska rivas, då
den nyare delen förefaller vara i betydligt värre skick en den gamla.
Kommentar:

Se kommentar om delning av detaljplan på sida 2.
62. Kommittén för Stadskulturparken Näckrosdammen

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling, Exploatering i landeriparken, Utökad byggrätt för Universitetsbiblioteket.
Utöver vad Kommittén framför angående dess tveksamheter gällande gatukopplingen,
exploateringen i landeriparken och nybyggnationen av Universitetsbiblioteket, framförs
även synpunkter såsom:
Som kommittén konstaterade i samband med samrådet kring stadsutvecklingsprogrammet 2016 är det glädjande att se att stadsbyggnadskontoret arbetar för en kvalitativ utveckling av miljöerna väster om Korsvägen och att detaljplanen i många avseenden strävar efter att säkerställa de kvaliteter och den betydelse som parkområdet och kulturmiljön runt Näckrosdammen har för kringboende, verksamma, studenter och besökare. Det
är en styrka att en särskild kulturmiljöutredning samt en antikvarisk konsekvensbedömning nu har tagits fram som underlag för planförslaget (Kulturmiljörapport, Göteborgs
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Stadsmuseum, 2017:07 och Antikvarisk konsekvensbedömning, Mats och Arne Arkitektkontor AB 2018-11-23). Utredningen och konsekvensbedömningen framhåller och
värderar på ett förtjänstfullt sätt de många kvaliteter som kommittén tidigare har lyft
fram i dialogen med stadsbyggnadskontoret, universitetet och Akademiska hus.
Planförslaget har i många avseenden beaktat de slutsatser som utredningen presenterat,
bl.a. avseende den f.d. hovrätten och parkmiljön runt densamma, vilket sammantaget är
av stor vikt för stadsmiljön som helhet. Kommittén tillstyrker planförslaget i denna del
men vill dock framhålla att nya entréer till byggnaden bör utformas med stor återhållsamhet då de annars riskerar att bidra till att byggnadens karaktär förvanskas.
Kommittén tillstyrker på samma sätt en uppgång från Västlänken i korsningen mellan
Olof Wijksgatan och Johannebergsgatan. Vi har tidigare framhållit att detta läge ger
både en god orienterbarhet och en god tillgänglighet till de olika målpunkter som finns
inom och utom området. Det är dock angeläget att närområdet till entrén, med bl.a. cykeluppställning, utformas på ett omsorgsfullt sätt då det samtidigt utgör både en entrépunkt till parkmiljön och en närmiljö för många kringboende.
Kulturmiljöutredningen redovisar det viktiga samspelet mellan den öppna gräsytan
framför universitetsbiblioteket (pelousen), området kring Näckrosdammen samt
Högåsberget (av närboende oftast kallat Trollspisberget). Det är helt i linje med vad
kommittén vid ett flertal tillfällen tidigare har framhållit. Det är dessa tre olika delområden som sammantaget ger Renströmsparken dess stora värden, varför alla dessa delar
fortsatt bör värnas och hållas fria från ingrepp av olika slag. Pelousen utgörs i planförslaget, liksom i gällande plan, av kvartersmark som inte får bebyggas. Dess värde som
parkmiljö är dock så stort att det bör övervägas om inte denna del bör säkerställas som
allmän plats, park. Alternativt bör den ges en egenskapsbestämmelse som definierar
området som en öppen gräsyta. Vi ser en risk i att universitetet i framtiden återkommer
till byggnadsnämnden för att få möjlighet till fortsatt expansion inom området. Pelousen
måste därför få ett långsiktigt starkt skydd.
Kommittén framför därutöver en oro över att den nu etablerade byggarbetsplatsen på
pelousen inte kommer att avvecklas när nya Humanisten är färdigställd om två år. En
om- och nybyggnad av universitetsbiblioteket kommer att kräva liknande etableringsytor. Byggnadsnämnden måste verka för att pelousen återställs snarast efter att bygget av
nya Humanisten har avslutats så att parken återfår sitt fulla värde. Nya byggplatsetableringar måste ske med större hänsyn till parkmiljön än vad som skett hitintills. Sättet som
byggarbetsplatsen utformats har medfört att stora delar av parken avgränsats och fått
bristande insyn. Antalet personer som rör sig naturligt igenom parken har dessutom begränsats eftersom passagen till och från Carlandersplatsen är stängd. Det har inneburit
att vi idag ser alltmer av droghandel och -missbruk kring Näckrosdammen, en situation
som vi inte sett sedan sjuttiotalet. Detta kan motverkas om parken åter blir en öppen
plats och dessutom frekvent trafikeras av gående och cyklister som stör den ljusskygga
och oönskade verksamheten.
Kommentar:

Planläggning av pelousen hanteras i del 2 av detaljplanen, se kommentar om delning av
detaljplan på sida 2.
Planförslaget för Humanisten, som nu byggs ut, innehåller en gång- och cykelpassage
igenom nybygget. Stråket kommer att återställas då byggnationen är färdigställd.
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63. Föreningen Trädplan

1. Yrkande
Föreningen yrkar på att detaljplanen för Korsvägen omarbetas så att ett genomförande
inte innebär någon betydande miljöpåverkan på varken kultur- eller naturmiljön.
Föreningen yrkar att följande förändringar skall göras i detaljplanen: - att ädellövskogen
och parkmiljön runt Korsvägen bevaras
- att EUs habitatdirektiv följs, särskilt vad gäller skydd av ”blandädellövskog” och
”blandädellövsträd i brant sluttning”
- att de skyddsvärda stora träden upp mot Landeriet bevaras och naturminnesförklaras
- att de skyddsvärda träden på och runt Lisebergs mark bevaras
- att de grova träd som hamnar på allmän plats (park eller natur) skyddas genom särskild
skyddsbestämmelse
- att kännbara viten utdöms i de fall träd skadas
- att kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer bevaras
- att viktiga siktlinjer inte förstörs
- att kännbara viten utdöms i de fall kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer skadas
- att områden med högt naturvärde klassas som naturskyddsområde enligt miljöbalken
- att artskyddsförordningen gäller och inga undantag görs
- att fortsatt fragmentisering av Korsvägens grönområden undviks
- att Göteborgs Grönplan samt nya Trädpolicy följs
2. Grunder
Naturområdet från Korsvägen mot Näckrosdammens park och skog är ett uppskattat rekreationsområde, och en viktig grön lunga för denna del av staden. Väsentliga delar av
denna park och skog har stora naturvärde och är en del av den sammanhängande och avgörande gröna lunga i staden, med biotoper och skyddade arter av växt och djurliv.
Detta bör Göteborgs Kommun värna och inte låta förstöras. Närområdet omfattar både
land- och vattenmiljöer och är en hotspot för naturmiljö och rekreation. Några av de exploateringsytor som angetts i detaljplanerna ligger inom områden med höga naturvärden. Exploatering inom dessa områden kan därför ge stora negativa konsekvenser för
naturen i området. Detta går tydligt emot Göteborgs Stads Grönplan, samt ny Trädpolicy för Göteborgs Stad.
Planen innebär en oåterkallelig påverkan av värdefull stadsnära natur och den medför
stora ingrepp i områdets speciella natur- och kulturmiljö vilket strider både mot PBL:s
generella varsamhetsbestämmelser och förvanskningsförbud (området är upptaget i Göteborgs bevaringsprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse) och Miljöbalken
(området är ett riksintresse för kulturmiljövården).
Områdets värden är höga och knutna till kulturmiljön, parkmiljöerna, träden med blandad lövskog i sluttning (som är särskilt skyddad av EU-lagstiftining). Området har stor
betydelse för skyddsvärda träd, lavar, sannolikt vedsvampar, mindre hackspett, turkduva, fåglar i allmänhet liksom för fladdermöss. Området har även stor betydelse för rekreation och kan sägas vara ett (utav flera) kärnområde för Göteborgs själ.
Flera olika planer finns för området, och de kumulativa effekterna av planerad utveckling i hela området har inte utretts tillräckligt.
”De kumulativa effekterna av planerad utveckling i området kring Korsvägen, i form av
till exempel utveckling av Universitetsområdet vid Näckrosdammen och nya byggnader
kring Korsvägen, kan innebära stora negativa konsekvenser för naturmiljöerna i området.” (planbeskrivningen för Station Korsvägen, sid 83)
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De kompensationsåtgärder som föreslås för grova träd och förlusten av tätortsnära natur
är inte är tillräckliga. De gamla skyddsvärda träden som fälls går inte att ersätta. Kopplingen mellan landeriernas park /trädgård kan endast ”förnimmas” om de föreslagna
byggrätterna i öster utnyttjas och de förslagna byggnaderna på platsen är för höga, de
stör siktlinjen mot kulturhistorisk värdefull bebyggelse.
Den förslagna detaljplanen bör omarbetas så att ett genomförande inte innebär någon
betydande miljöpåverkan av natur- eller kulturmiljön.
I samrådsredogörelser sägs att det gröna sambandet ska tillvaratas så långt som möjligt
genom nya trädplanteringar över stora delar av platsen och nyanlagd parkmiljö som
fortsätter upp mot Liseberg samt genom att östra byggrätten begränsats ”både i höjd och
utbredning”. Enligt Föreningen Trädplan är detta inte tillräckligt. Hela det öppna hörnpartiet som idag leder in mot Lisebergs park kommer att byggas för och även om den
föreslagna byggnaden är lägre än i det tidigare förslaget blir påverkan stor och effekten
förödande på denna del av miljön.
Planen som föreslås, innebär att en stor mängd träd avverkas i ett viktigt grönstråk (från
Lisebergs träd via Renströmska, Näckrosdammen och Carlanderska och vidare), som
redan kraftigt decimerats, från alla håll. Detta ersätts inte på samma plats, då byggnader
och en genomfartsgata kommer att ligga på platsen. Byggnaderna stör också sikten mot
fondbyggnaden i kvarteret Turmalinen. De påverkar även vyn mot Johannebergs landeri
från öster eftersom den nya byggnadernas övre del kommer att skymma den bergsslänten ovanför den gamla landeribyggnaden.
Ett genomförande av detaljplanen innebär en mycket stor negativ påverkan på områdets
värdefulla natur- och kulturmiljö. Föreningen upprepar därför sina tidigare framförda
yrkanden, att planen omarbetas så att ett genomförande inte innebär någon betydande
påverkan på natur- eller kulturmiljön.
3. Slutsats
Universitetet och Staden har tidigare utlovat att projektet inte ska medföra betydande
påverkan på miljö- och bevaringsintressen. Det vore då självklart att detta också följs
upp i de detaljplaner som skyddar värdefull natur kultur.
Föreningen yrkar på att detaljplanen omarbetas så att ett genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan på varken kultur- eller naturmiljön.
Detaljplanen bryter mot regleringar i bl.a. EUs Habitatdirektiv, PBL och miljöbalken på
ett flertal punkter. Alternativ plan bör utredas och nya planer tas fram i samverkan med
de boende i området, samt med större respekt för de natur- och kulturvärden som finns i
detta unika område. Föreningen vill att Göteborgs stad tar bättre ansvar för framtiden.
Även kommande generationer bör få möjlighet att uppleva gamla träd och unika väl bevarade stadsmiljöer med tätortsnära natur.
Kommentar:

Se kommentar angående delning av detaljplan på sida 2.
Huvuddelen av trädmiljöerna som Trädplan hänvisar till ligger utanför detaljplan för
Universitetet i Renströmsparken, del 1. Inom planområdet, längs med Olof Wijksgatan,
finns dock en biotopskyddad trädrad. Ett antal av dessa träd kommer påverkas då Västlänkens västra uppgång byggs. Planbestämmelser anger att dessa träd ska flyttas eller
ersättas.
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Delar av Trädplans synpunkter gäller detaljplanen för Västlänken, station Korsvägen.
För kommentarer angående dessa synpunkter, se granskningsutlåtande för den detaljplanen. Granskningsutlåtandet och övriga planhandlingar finns på stadens hemsida.
Frågor kring EU:s Habitatdirektiv, skydd av rödlistade arter och dispenser, tillståndsgivningar och kompensationsåtgärder för att flytta eller ersätta skyddsvärda träd, bevakas
och handläggs av Länsstyrelsen.
Planförslaget följer artskyddsförordningen, EU:s Habitatdirektiv, PBL och Miljöbalken
64. Skrivelse utan angiven adress

Se synpunkter och kommentarer under tematisk sammanfattning av inkomna yttranden
under rubriken: Gatukoppling.
65. 24 personer har skickat in yttrande i enlighet med Trädplan:
Boende på Victoriagatan 16A
Boende på Haråsgatan 3
Boende på Doktor Sydows gata
Boende på Andra Långgatan 18
Boende på Kungsportsavenyn 45
Boende på Richertsgatan 8
Boende på Södra vägen 32
Boende på Tegnérsgatan 11A
Boende på Fridkullagatan 18 G
Boende på 909 5th Ave
Boende på Långefjällsgatan 8
Boende på Stenhyddegatan 3
Boende på Långefjällsgatan 8
Boende på lindomevägen 62
Boende på Andra Långgatan 18
Boende på Hugo Hammarsgata 8
Boende på Hugo Hammarsgata 8
Boende på Södra vägen 32
Boende på Södra Vägen 43
Boende på N. Fogelbergsg. 9A
Boende på Haga Kyrkogata 16A
Boende på Sanatoriegatan 50B
Boende på Rosengatan 3B
Skrivelse utan angiven adress
Kommentar:

Se kommentar till yttrande 63, Föreningen Trädplan.

Synpunkter som inkommit efter samrådstidens slut
Följande har inkommit med synpunkter men efter granskningstidens slut, vilka inte har
bemötts men registreras som inkomna enligt nedan.
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66. Boende på Lundgrensgatan 8

Ändringar
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare
med förslaget.
Utöver mindre justeringar föreslås följande:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detaljplanen har delats i två delar, där denna del omfattar området nordväst om
Olof Wijksgatan
Planbestämmelse angående skydd mot översvämning vid skyfall för Västlänkens
öppningar har införts
Infört E-områden för transformatorstationer
Infört planstöd för luftintag vid parkeringsplats utanför gamla Hovrätten
Utökat planområde för att inkludera Karin Kavlins plats
Användningen av Fågelsången har ändrats till ”Allmän plats - Gata”
Rivningsförbud har införts för Artisten
Justerat planbestämmelse för utformning av Nya Konst (nybyggnationen vid befintlig p-garage)
Infört planbestämmelse som möjliggör att tekniska anläggningar, lanterniner
m.m. kan sticka upp ovanför angiven nockhöjd
Ökat nockhöjder med 0,5 meter för att möjliggöra gröna tak
Plushöjder för allmän plats har införts

Fredric Norrå
Planchef

Christian Bruce
Planarkitekt

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse

34(37)

Bilaga 1 – Lista över samrådskrets
Kommunala nämnder och bolag m.fl.
Fastighetskontorets tillgänglighetsavd
Fastighetsnämnden
Förskoleförvaltningen
Grundskoleförvaltningen
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme)
Göteborg Energi Gasnät AB
Göteborg Energi GothNet AB
Göteborg Energi Nät AB
Göteborgs Stads Parkerings AB
Kretslopp och Vatten
Kulturnämnden
Lokalnämnden
Lokalsekretariatet
Miljö- och klimatnämnden
Namnberedningen
Park- och naturnämnden
Räddningstjänsten Storgöteborg
Stadsdelsnämnden i Centrum
Stadsledningskontoret
Trafiknämnden
Utbildningsnämnden

Statliga och regionala myndigheter m.fl.
Business Region Göteborg AB
Göteborgsregionen (GR)
Lantmäterimyndigheten
Länsstyrelsen
Skanova Nätplanering D3N
Statens geotekniska institut
Trafikverket
Vattenfall Eldistribution AB
Västtrafik AB
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Sakägare
Utsänt enligt fastighetsförteckningen

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende
Hyresgästfören. Region V Sverige

Övriga
Akademiska Hus
E.ON
Higab
Naturskyddsföreningen Göteborg
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Bilaga 2 – Länsstyrelsen Västra Götalands läns
yttrande
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Yttrande
2019-01-29

Samhällsbyggnadsenheten
Anna Hendén Wedin
planarkitekt
010-224 43 65
anna.henden.wedin@lansstyrels
en.se

Diarienummer
402-46487-2018

Göteborgs Stad
sbk@sbk.goteborg.se

Förslag till detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken i
Göteborgs Stad, Västra Götalands län
Handlingar daterade november 2018 för samråd enligt 5 kap 11§ plan- och bygglagen
(PBL 2010:900), utökat förfarande

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och
bygglagen (PBL 2010:900).
Länsstyrelsen bedömer att föreslagen byggnation i landeriparken innebär en
påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövård. Att utveckla
landeriparken i övrigt är möjligt men ett förslag på en sådan utveckling
behöver grunda sig i befintliga kulturmiljövärden på platsen.
Landeriparken utgör också en fornlämning inklusive dess
fornlämningsområde som behöver hanteras i föreslagen utveckling av
parken.
Länsstyrelsen vill vidare framhålla att det stadsutvecklingsprogram för
Korsvägenområdet som detaljplaneförslaget grundar sig på saknar ett
kulturmiljöperspektiv, vilket vi också påtalat inom ramen för den processen.
Förutom kulturmiljön behöver dagvatten och översvämning till följd av
skyfall hanteras i planen. Anpassningar behöver också ske till riksintresset
Västlänken. Säkerställande av de krav på översvämningsnivå som finns
inom projektet Västlänken behöver hanteras för stationsentrén då denna inte
finns med i järnvägsplanen.
Ni behöver redogöra för miljökvalitetsnormer för vatten. Geotekniken
behöver också utredas mer.
Slutligen behöver ni se över miljökonsekvensbeskrivningens
överensstämmelse med miljöbalkens krav.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion, riksintresse och
miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med
vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av
Länsstyrelsen.
Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

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

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas
för att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och
synpunkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla
lagstiftningens krav.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens
antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas
strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.
Riksintresse
Kulturmiljövård, Göteborgs innerstad (O 2:1-5)
Landerierna är utmärkande för kulturmiljöer för Göteborg och har få
motsvarigheter på nationell nivå. Landerierna är kulturmiljöer som är
samtida med Göteborgs tidigaste historia och Göteborgs anläggande.
Som en konsekvens av stadens utvidgande i början på 1900-talet revs många
landerimiljöer. Johannebergs landeri är därför en av få bevarade
landerimiljöer med tillhörande parkområde som finns kvar och är därmed
unik i sitt slag.
En antikvarisk konsekvensbeskrivning för detaljplanens påverkan på
kulturmiljö har sammanställts av Mats & Arne arkitektkontor på uppdrag av
Göteborgs stad. Konsekvensbeskrivningen bedömer att föreslagen
exploatering i södra delen av landeriparken kommer medföra mycket stora
negativa konsekvenser för kulturmiljön. Länsstyrelsen instämmer i de
bedömningar som gjorts i denna.
Länsstyrelsen bedömer med utgångspunkt i framtaget underlag att
föreslagen exploatering och ingrepp i landeriparken medför en påtaglig
skada på riksintresset för kulturmiljövård. Landeriet utgörs av såväl
byggnaden som tillhörande park/trädgårdsområde vilka är beroende av
varandra för att förmedla en förståelse av landerimiljön. Föreslagen
exploatering i parkområdet tar en stor del av parken i anspråk och medför att
förståelsen och läsbarheten av landerimiljön kraftigt försvåras för all
framtid.
Johannebergs landeri är även en registrerad fornlämning (RAÄ Göteborg
500) som därmed har ett starkt lagskydd genom kulturmiljölagens
bestämmelser. Utöver den fysiska lämningen tillkommer också ett så stort
område kring fornlämningen som behövs för att bevara fornlämningen och
ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess betydelse. Detta område
benämns fornlämningsområde och har samma lagskydd som själv
fornlämningen. Utöver den mycket stora visuella effekt som planförslaget
bedöms leda till i landeriparken så kommer det även medföra ett fysiskt
ingrepp i fornlämningen som orsakar irreversibla skador.
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Ni anger att Planen ska ta tillvara på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
platser, samtidigt som avvägningar behöver göras för att möjliggöra en
utveckling av området i enlighet med de övergripande målen. Länsstyrelsen vill
vara tydlig med att en avvägning mellan dessa mål och riksintresset för
kulturmiljövård inte är möjligt. Riksintresset ska skyddas mot påtaglig skada,
vilket vi inte anser att föreliggande förslag gör.
Med föreslagen exploatering (B1CS) i parkområdet bedömer Länsstyrelsen
att planförslaget inte kan tillgodose riksintresse för kulturmiljövård oavsett
utförande och storlek. Därmed är denna exploatering i parkområdet inte
genomförbar. Huruvida trappor/gångar för att utveckla parken är möjliga
och på vilket sätt, behöver studeras vidare och säkerställande av parkens
värden i planen är nödvändigt. Som utgångspunkt för utveckling av parken
hänvisar vi till Göteborgs stadsmuseum som har tagit fram underlag som
redogör för åtgärder som syftar till att förstärka och utveckla landerimiljön.
Göteborgs stadsmuseum har också tagit fram en övergripande handlingsplan
för alla landerier i staden i syfte att stärka denna typ av utmärkande
kulturmiljöer för Göteborg. I samband med utvecklingen av parken behöver
en föreslagen skyfallsyta hanteras ur ett kulturmiljöperspektiv.
Kommunikation-Västlänken
Anpassningar av planen behöver ske för riksintresset för kommunikation,
Västlänkens behov. Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande i sin
helhet (daterat 2019-01-17) som bifogas.
Hälsa och säkerhet
Översvämning/Skyfall
En skyfallsutredning är genomförd. Den utgår ifrån dimensionerande
scenarion och krav enligt TÖP (100 årsregn). I korsningen Olof Wijksgatan
och Johannebergsgatan ska nedgång till hållplats för tåg anläggas. Enligt
skyfallsutredningen finns här en flödesväg som är viktig att bibehålla,
nedgången får inte hindra denna flödesväg och byggnationen får inte
förändra lutningsförhållandena. Det är bra att denna skyfallsutredning är
genomförd. Länsstyrelsen vill dock upplysa om vikten av att denna
stationsentré inte heller ska påverkas negativt av flödet. Denna öppning är
en del av Västlänken och ska utformas med hänsyn till dimensionerande
regn för översvämningssäkring enligt järnvägsplanen för Västlänken. Alla
öppningar till Västlänken ska enligt järnvägsplanen ha en marginal på minst
0,5 meter över bedömd vattennivå som en regnvolym på 180 mm på två
timmar ger. Eftersom denna öppning inte omfattas av järnvägsplanen är det
Länsstyrelsens uppfattning att öppningen måste översvämningssäkras i
denna aktuella detaljplan. Hur detta säkerställs måste framgå av
planhandlingarna.
Geoteknik
Ni behöver säkerställa att den översiktliga stabilitetsutredningen omfattar
hela planområdet. Vidare behöver ni redovisa er bedömning av stabiliteten
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för det som detaljplanen medger. Se vidare i yttrande från SGI daterat 201901-29, som bifogas.
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Vatten
En förstudie med fokus på dagvatten har tagits fram. Denna behöver
fördjupas till granskningen så att föroreningshalter och flöden före och efter
exploatering framgår. Planerade dagvattenlösningar ska beskrivas och
planens inverkan på miljökvalitetsnormer för vatten i berörd recipient ska
framgå av utredningen och sammanfattas i planbeskrivningen. För att inte
orsaka översvämningar eller ökad breddning till Mölndalsån bör
fördröjningsmagasin utöver Göteborgs Stads generella krav på fördröjning
anläggas vid behov. Det är viktigt att hantera dessa placeringar med hänsyn
till kulturmiljön i området.

Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i
lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt.
Överensstämmelse med Översiktsplanen och stadsutvecklingsprogrammet
Göteborgs Stads översiktsplan 2009 anger en pågående markanvändning för
området ”bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor”. Länsstyrelsen
kan inte se att förslaget ur denna aspekt strider emot gällande översiktsplan.
Däremot står det exempelvis i Översiktsplanen att ” I områden av
riksintresse för kulturmiljövården ska särskild hänsyn tas så att värdena
inte skadas eller bebyggelsemiljöerna förvanskas” (sid 10 del 1) Vidare står
”I en alltmer tätbebyggd stad finns det ännu mer behov av att lyfta fram de
här miljöerna (kulturmiljöerna) samt minska eller mildra ingreppen i
kulturmiljön. För att slå vakt om våra kulturmiljöer krävs att vi aktivt
använder planeringens olika verktyg för att öka medvetenheten om dessa
och värnar dem som oersättliga resurser och inspirationskällor (sid 95 del
1). Just dessa delar av Översiktsplanen kan vi inte se harmonierar med
nuvarande utformning av detaljplanen.
I planhandlingarna anges att planområdet utvecklas efter målen i
Stadsutvecklingsprogrammet för Korsvägenområdet (Förslag till
stadsutvecklingsprogram 1.0). Länsstyrelsen deltog i samrådet för detta
program och kunde då konstatera att handlingen inte hade riksintresset för
kulturmiljövård som utgångspunkt, vilket är en stor brist. Det medför också
att förslag kopplade till målen i stadsutvecklingsprogrammet inte tar
avstamp i värden för riksintresset för kulturmiljövård, som aktuell detaljplan
delvis är ett exempel på. I vårt yttrande framförde vi följande:
”Länsstyrelsen vill göra Göteborgs stad uppmärksam på att ytterligare
påverkan på riksintresset kulturmiljö genom kumulativa effekter kan
innebära en påtaglig skada. Stora delar av programområdet omfattar
riksintresse för kulturmiljö och beskrivningen av dess värde och uttrycken
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för riksintresset behöver ingå som en självklar grund för stadsutvecklingen i
området.”
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Kulturmiljö
Artisten
Artisten har bedömts ha kulturhistoriska och arkitektoniska värden och
försetts med k1-bestämmelse. Vi anser även att byggnaden ska skyddas med
rivningsförbud.
Universitetsbiblioteket
I den antikvariska konsekvensbeskrivningen bedöms en eventuell rivning av
Universitetsbiblioteket medföra mycket stor konsekvens. UB uppfördes på
1950-talet efter ritningar från 1940-talet. Byggnaden har inslag av
klassicerande stilelement och är resultatet av en arkitekttävling som utlystes
1939. Byggnadens arkitektur- och kulturhistoriska värden har inte närmare
utretts. Ett sådant vägledande underlag bör tas fram i samband med den
fortsatta planprocessen.
Förorenad mark
Planområdet ligger i huvudsak i parkmark och befintliga gator, inga
förväntade föroreningar finns inom området förutom eventuella föroreningar
i gatorna. Skulle markföroreningar påträffas vid exploateringen får detta
anmälas till tillsynsmyndigheten (Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad).
Bostäder
Vi avstyrker helt förslaget att lägga bostäder i landeriparken. Om ni vid
omarbetning av förslaget vill föreslå bostäder på annan plats inom
planområdet så behöver buller- och luftutredning utföras.
Dagvatten och dikningsföretag
Länsstyrelsen bedömer det som mycket angeläget att dagvatten i så hög grad
som möjligt utformas och ansluts till separata dagvattenledningar för att
minska risken för breddning av avloppsvatten till Mölndalsån och till Göta
älv. Om skada på dikningsföretaget riskeras på grund av ökat flöde i
Mölndalsån ska omprövning av dikningsföretaget ske. Information om
andra alternativa hanteringar av markavvattningsföretag finns bland annat i
Miljösamverkan Sveriges rapport 2015:2 Markavvattningsföretag,
vägledning för tillsyn, omprövning och avveckling.
Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för
att uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken,
enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen
(1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande
miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta beskrivs i
detaljplanen.
Miljökonsekvensbeskrivningen
Ni har tagit fram en Antikvarisk konsekvensbeskrivning för kulturmiljö
2018-11-23 som utgör er miljökonsekvensbeskrivning i ärendet. Ur
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kulturmiljösynpunkt håller handlingen en hög kvalitet och avgränsningen av
kulturmiljöfrågan har vi inget att invända emot. Ni behöver dock se över hur
miljökonsekvensbeskrivningen stämmer överens med 6 kap 11 §
miljöbalken. Exempelvis finns ingen redovisning av olika alternativ eller
redogörelse om planerad uppföljning.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Kulturmiljölagen
Åtgärder som berör fornlämningar inklusive deras fornlämningsområden
och som riskerar att ändra eller skada fornlämningar kräver tillstånd enligt
kulturmiljölagen. Därmed behöver arkeologiska frågor hanteras i samband
med utveckling av landeriparken.
Biotopskydd
Länsstyrelsens tidigare besked om att allén längs med Artistens södra fasad
inte omfattas av biotopskyddet gäller inte längre. Ny rättspraxis i frågan har
uppstått efter dom i Mark- och miljööverdomstolen 2018-06-21, M 1153917. I denna dom fastlås det att träden behöver påverka den befintliga
bebyggelsen negativt eller utgöra ett hinder för fortsatt ändamålsenligt
nyttjande av bebyggelsen för att den ska betraktas vara i omedelbar
anslutning av bebyggelse. Nya ledningsdragningar som det rör sig om i
detta fallet omfattas därmed inte av definitionen för befintlig bebyggelse.
Göteborgs stad behöver därför i god tid innan detaljplanen översänds till
Länsstyrelsen för granskning inkomma med en ansökan om
biotopskyddsdispens för de aktuella träden. Av ansökan behöver det framgå
vilka särskilda skäl som är tillämpbara för att motivera en dispens samt
varför inte detaljplanen kan anpassas för att bevara den befintliga allén.
Vattenverksamhet
Ledningar kan bitvis komma att förläggas på 11 meters markdjup. Om
grundvattenbortledning krävs i bygg eller driftsskede vill vi informera om
att åtgärder som kan innebära bortledning av grundvatten innebär en
vattenverksamhet som regleras i 11 kap miljöbalken. Bortledning av
grundvatten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart att varken allmänna
eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på
vattenförhållandena.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget innebär betydande påverkan på miljön.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. Samråd har hållits om
miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning i samband med möte om
behovsbedömningen 2018-06-08.

Sida
7(8)

Yttrande
2019-01-29

Diarienummer
402-46487-2018

Detta yttrande har utvecklingsledare Christina Gustafsson beslutat
och planhandläggare Anna Hendén Wedin föredragit. I den slutliga
handläggningen har även kulturmiljöenheten, enheten för skydd
och säkerhet, miljöavdelningen, naturavdelningen och
vattenavdelningen medverkat.
Christina Gustafsson
Anna Hendén Wedin
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Trafikverket, daterat 2019-01-17
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2019-01-29
Kopia till: Trafikverket, SGI
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Stadsbyggnadskontoret

Granskningsutlåtande
Utfärdat: 2020-07-10
Diarienummer: 0548/11
Aktbeteckning: 2- 5518

Christian Bruce
Telefon: 031-368 19 14
E-post: christian.bruce@sbk.goteborg.se

Detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1,
inom stadsdelen Lorensberg i Göteborg

Granskningsutlåtande
Handläggning
Byggnadsnämnden beslöt den 21 maj 2019 att skicka ut detaljplaneförslaget för
granskning. Förslaget har sänts för granskning under tiden 12 juni 2019 – 3 juli
2019.
Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.
Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.
Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida:
www.goteborg.se/planochbyggprojekt.

Sammanfattning
Inkomna yttranden berör i huvudsak parkeringsplatser och utformning av ny
bebyggelse.
Kontoret har bedömt att planförslaget, med kompletterade utredningar och
justeringar i förslaget, bedöms lämpligt och genomförbart.
Kvarstående erinringar finns från boende i området samt från Föreningen
Trädplan.
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret,
fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid
planens genomförande.
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Inkomna synpunkter och
stadsbyggnadskontorets kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte.
Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.
Kommunala nämnder och bolag m.fl.
Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.
Trafikkontoret

Trafikkontoret tillstyrker förslaget till detaljplan under förutsättning att framförda
synpunkter beaktas. Kontoret lyfter att Fågelsången behöver ges tillräcklig yta för
allmän plats så att nödvändiga funktioner får plats. Detta bör visas genom ett
gestaltningsförslag. Vidare föreslår kontoret förstärkningar i gångnätet med
anledning av tillkommande uppgång från Västlänken. Kontoret pekar även ut
vikten av befintligt cykelstråk genom Fågelsångens som ett huvudstråk samt
behovet av att säkerställa god sikt i korsningar. Kontoret efterfrågar även en
mobilitets- och parkeringsutredning. Slutligen framför kontoret att ombyggnad av
allmän plats förutsätts bekostas av exploateringen.
Kommentar:

Ett trafikförslag har tagits fram i samarbete med trafikkontoret, som innehåller ett
detaljerat förslag för bland annat Fågelsången. Trafikförslaget innebär bland annat
förbättringar i gångnätet omkring den föreslagna uppgången för Västlänken.
Befintligt cykelstråk genom Renströmsparken och Fågelsången bibehålls. En
mobilitets- och parkeringsutredning har tagits fram och stämts av med
trafikkontoret. Exploatören behöver dock redovisa tänkta parkeringslösningar mer
i detalj i bygglovsskedet, vilket har förtydligats i planbeskrivningen.
Kostnadsfrågor behandlas i genomförandeavtalet.
Stadsdelsnämnden Centrum

Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan och ser positivt på de
förändringar som föreslås.
Lokalförvaltningen

Förvaltningen har inga synpunkter på förslaget till detaljplan.
Räddningstjänsten Storgöteborg

Räddningstjänsten har inga synpunkter på förslaget till detaljplan.
Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen har inga ytterligare synpunkter på förslaget till detaljplan.
Göteborg Energi AB

Bolaget framför information omkring hur transformatorer stationer bör utformas
med avseende på bland annat utrymmeskrav, tillgänglighets- och säkerhetsfrågor.
Vad gäller fjärrvärme, fjärrkyla, gas samt fiber har bolaget inga synpunkter.
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Kommentar:

Planering av flytt av transformatorstationer, med uppfyllande av framförda krav,
har skett ihop med Göteborg Energi. Notera att tidigare föreslaget E-område vid
parkeringsytan framför gamla Hovrätten har tagits bort. Miljöförvaltningen och
Park- och naturförvaltningen är negativa till denna placering, och
stadsbyggnadskontoret har även bedömt att placeringen är olämplig ur bland annat
natur- och kulturmiljöhänsyn.
Kretslopp och Vatten

Som beskrivits i Kretslopp och vattens samrådsyttrande för planen så kommer
utbyggnaden av Artistens västra del att innebära att en kombinerad ledning
behöver flyttas för en ca 60 meter lång sträcka. Detta behöver inkluderas i
Planbeskrivningen.
- Följande text ska finnas som allmän bestämmelse i plankartan: ”För att
anslutning med självfall ska tillåtas, ska lägsta golvnivå vara minst 0,3 meter över
marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dagoch spillvattensystem.”
Kommentar:

Planbeskrivning och plankarta justera i enlighet med synpunkterna.
Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen delar stadsbyggnadskontorets bedömning om att luftutredning
och bullerutredningen inte behöver tas fram för aktuell detaljplan. Förvaltningen
har synpunkter på placeringen av en ny transformatorstation vid befintlig
parkeringsyta vid Olof Wijksgatan. Vidare framför förvaltningen synpunkter att
eventuell påverkan av att lägga ett u-område på trädraden längs Olof Wijksgatan
bör beskrivas i planbeskrivningen.
Kommentar:

Möjlighet till transformatorstation på parkeringsytan har tagits bort. U-området
finns i gällande detaljplan och där finns en befintlig fjärrvärmeledning.
Trafikverket har 2020-01-16 beviljats dispens för att ta bort alléträden längs Olof
Wijksgatan, inom planområdet där u-området är placerat, med villkoret att
Trafikverket ska - genom att flytta och/eller nyplantera träd - skapa en ny
biotopskyddad allé om 6 träd. Informationen har lagts till i planbeskrivningen.
Park- och naturförvaltningen

Förvaltningen ser positivt på en utveckling av universitetsverksamheterna i
området samt att kollektivtrafiken utvecklas i form av stationsuppgången.
Förvaltningens synpunkter på förslaget handlar om att det gröna parkstråket
Fågelsången, som kopplar samman Götaplatsen med Renströmsparken, regleras
som Gata i planförslaget. Idag är det planlagt som Park. Planbeteckningen Gata
möjliggör biltrafik. Intentionerna för stråket är att det även fortsatt ska utgöra en
grön länk, för främst fotgängare, mellan Götaplatsen och Renströmsparken.
Regleringen Gata stämmer dåligt överens med denna intention.
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Förvaltningen har även synpunkter på det föreslagna läget framför gamla
Hovrätten för en ny transformatorstation, då denna placering riskerar att inverka
negativt på såväl kulturmiljövärden som parkmiljö. Denna placering riskerar även
att skapa otrygghet under kvälls- och nattetid då transformatorstationen skulle
skymma sikten i en miljö där få människor rör sig under dessa tider.
Förvaltningen förordar istället det föreslagna läget längs Fågelsången för
placering av en ny transformatorstation.
Kommentar:

Fågelsången planläggs som Gata efter diskussion med trafikkontoret. Fågelsången
måste fortsatt vara tillgänglig för angöringstrafik och leveranser. Användningen
Gata ger trafikkontoret en större flexibilitet vad gäller möjliga regleringar.
Bestämmelsen Gata innebär samma grad av flexibilitet som gäller för i stort sett
samtliga gator i innerstaden, där trafikkontoret har rådighet att utforma och reglera
gatorna på ett sätt som anses lämpligt. I framtaget trafikförslag utformas
Fågelsången som ett gaturum för i huvudsak gång- och cykel.
Föreslagen placering av transformatorstationen har tagits bort.
Göteborgs Stads Parkering AB

Bolaget tillstyrker förslaget till detaljplan. Bolaget vill dock framföra följande
synpunkter:
Bolaget anser det olyckligt att en mobilitets- och parkeringsutredning, som tar
hänsyn till och bedömer framtida behov av parkeringsplatser för såväl
tillkommande verksamheter som för boende och besökare till
evenemangsområdet, ännu inte har genomförts inom ramen för planarbetet.
Parkeringsbolaget konstaterar att de nuvarande parkeringsplatserna i Gösta Rahms
parkeringshus behöver ersättas för att bibehålla god tillgänglighet till
evenemangsområdet samt för att hantera parkeringsbehovet för de som bor i
området. Det är, enligt bolagets uppfattning, viktigt att detta framgår av slutlig
planhandling. Även gatuparkering, som idag fungerar som boendeparkering, på
Johannebergsgatan kommer att påverkas till viss del. Det finns i och med planen
möjlighet att göra en förflyttning av parkering från gatumark till parkeringshus.
Samtidigt bedömer bolaget att föreslagen planhandling medger en flexibel
utformning av parkeringsanläggningen, vilket innebär att exakt antal
parkeringsplatser kan beslutas i senare skede, t o m i samband med projektering.
Situationen, att ingen parkerings- och mobilitetsutredning är genomförd, går
därmed att hantera enligt bolagets bedömning.
Kommentar:

En mobilitets- och parkeringsutredning har tagits fram. Som bolaget påpekar
medger detaljplanen en flexibilitet vad gäller storleken på nytt parkeringsgarage.
Higab

Bolaget framför vikten av att den nya byggnationen vid Götaplatsen inte
inskränker eller har en negativ påverkan på Göteborgs Konstmuseum och
Göteborgs Stadsteaters verksamheter. Konstmuseet har sin inlastning mot
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Fågelsången och en tillgänglig entré mot Karin Kavlis plats. Stadsteatern har sitt
lastintag mot Karin Kavlis plats. Dessa funktioner måste säkerställas under och
efter byggnation.
Kommentar:

Framförda funktioner har tagits hänsyn till och säkerställts i detaljplanen.
Statliga och regionala myndigheter m.fl.
Länsstyrelsen

Anser att Göteborgs stad på ett tillfredställande sätt har tillgodosett Länsstyrelsens
synpunkter från samrådet som berörde aktuellt planområde. Länsstyrelsen
välkomnar att Artisten nu även har fått rivningsförbud i planen. Statens
geotekniska institut har fortfarande erinringar angående bedömningen av
planområdets stabilitet. Stabiliteten för planområdet måste bedömas i enligt het
med SGI:s synpunkter för att planen ska kunna bedömas som lämplig för
människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion. Förutsatt att dessa synpunkter tillgodoses bedömer Länsstyrelsen med
hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att
planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den
antas.
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts.
Kommentar:

Den geotekniska utredningen har kompletterats i enlighet med yttrande från
Statens Geotekniska Institut.
Statens Geotekniska Institut

Anser att stabilitetsförhållanden och bergteknik ska beskrivas tydligare i upprättad
geoteknisk utredning.
Kommentar:

Den geotekniska utredningen har kompletterats i enlighet med yttrandet.
Trafikverket

Trafikverket har inga kvarvarande synpunkter på förslaget till detaljplan.
Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten vill upplysa om att ändamålet ”S” är ett ändamål som
avser annat än enskilt bebyggande. Kommunen är enligt PBL 14 kap 14
§skyldighet att lösa in marken eller anläggningen på fastighetsägarens begäran.
Myndigheten vill vidare upplysa om vikten av att avtal angående placering av
transformatorstationer är på plats innan detaljplanen vinner laga kraft. Därutöver
framför Lantmäteriet ett antal detaljerade synpunkter på formuleringar i
planbeskrivningens fastighetsrättsliga avsnitt.
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Kommentar:

Planbeskrivningen justeras. Avtal angående genomförande av detaljplanen har
tagits fram inför antagandet. Övriga synpunkter noteras.
Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende
Boende på Johannebergsgatan 22

Johannebergsatan består av bostäder på ena sidan, Stadsteatern, större garage och
Universitetetslokaler på andra sidan. Johannebergsgatan är också en smal gata
med parkeringar på båda sidor samt ett antal garage i bottenvåningarna, till det två
trottoarer. Gatan är så smal att det är svårt för två bilar att passera varandra i olika
riktningar när det står bilar parkerade på båda sidorna. I husen finns ett antal 1
bilsgarage som man måste backa ur och på vintern när det är snövallar så stoppas
trafiken i båda riktningar när bilarna backar ut. Parkeringshuset på
Johannebergsgatan/Gösta Rahms gata har 105 fasta platser med 306 sökande och
en kötid på ca 12 år i dagsläget. Parkeringen ovanpå garaget som är
besöksparkering med ca 50 platser (utanför boendeparkeringen) är full nästan
varje kväll i veckan. I området finns det bibliotek, två teatrar, två biopalats,
Konserthuset, Götaplatsen, Universitetet, Universum, Världskulturmuseum,
Liseberg, Svenska mässan, Valhalla, Scandinavium, Gamla Ullevi, Heden, flera
mycket stora hotell, Avenyn, Korsvägen (en av stadens största trafikknutpunkter)
och ett otal restauranger samt caféer. Vid evenemang på Scandinavium så
parkerar man långt upp i Johanneberg för att få plats. Det duger inte att säga att
det finns platser på Heden till oss boende, man måste ta ansvar i projektet och lösa
parkeringsproblemet även under byggtiden. Ja det är utan tvekan en av de mest
besökstätaste områdena i staden och samtliga utbudspunkter påverkar oss som bor
här, positivt och negativt. De ständiga köerna på Södra vägen från Berzeliigatan
samt Götaplatsen och vidare mot Korsvägen gör att många som kommer uppifrån
Götaplatsen genar med hög fart förbi på Johannebergsgatan. Detta gäller både
bilister och cyklister. Det är bara att stå vid farthindret utan för Johannebergsgatan
20 och lyssna när spoilers skrapar i asfalten på grund av hög fart. Det sker hela
tiden! Johannebergsgatan är kanske en av de mest kända smitgatorna i staden. När
man ser hur nära gatan Universitetet tänkt bygga, och med den höjd som tidigare
beskrivits, så kommer det inte bara bli en av de trängsta gatorna, det kommer även
att mörka ner den kraftigt. Det är illa igenomtänkt och man har inte tagit hänsyn
till verkligheten utan utgått från en volymskiss och arkitektritning. Jag ställer mig
frågande till om man ens gjort solstudier? Med tanke på hur arbetena för
Västlänken påverkar Korsvägen Södra vägen. I arbetet så har man stängt ett
körfält utanför Liseberg men det orsakar köer från strax efter Heden/Götaplatsen
till Korsvägen.
Sammanfattningsvis
Att bygga så nära Johannebergsgatan som Universitetet skissat på är fel av flera
anledningar: Gatan är för trång i dag och detta skulle cementera problemen för all
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framtid. Huset är för högt i dess nuvarande utformning och man har inte tagit
hänsyn till de boende som kommer att få en betydligt mörkare/skuggigare gata.
Den mängd evenemang som ständigt är på gång, och att då ta bort
parkeringsplatser ca 150 parkeringsplatser/besöksplatser (även under byggtid),
skulle skapa ett kaos inte bara för de boende som redan idag har problem, men
också för alla besökare i området. Till det den nya tänkta ombyggnaden av
Korsvägen där man stryper trafiken ytterligare till endast ett körfält påverka inte
bara oss på Johannebergsgatan utan även Södra vägen med kraftigt försämrad luft
i hela området. Jag kan personligen leva med att min vackra utsikt mot
Götaplatsen försvinner för det är något man får leva med i en stad som växer, men
det är inte med glädje. Detta är ett dåligt igenomtänkt förslag där man inte tagit
hänsyn till boende, förstått trafikenslagens olika flöden. och är dåligt insatt i
problematiken runt ett så kraftigt besökt område, som man vill belasta ytterligare
utan att ta ansvar för trafiksituationen. Det man missat är att se helheten, alla kör i
sina egna projektöar. Boende, evenemang, trafik gör området extremt komplext
och pillar man i ett hörn så påverkar det hela området. Till sist, det är av vikt att
man arkitektoniskt tittar vidare på utformningen av huset så man inte misshandlar
Götaplatsen med dålig och direkt ful klossismarkitektur.
Kommentar:

Inriktningen är att samtliga parkeringsplatser i befintligt parkeringsgarage på
Gösta Rahms gata ska ersättas i ett nybyggt underjordiskt parkeringsgarage inom
kvarteret. Detaljplanen möjliggör för detta. Hur parkeringssituationen löses under
byggtiden kan inte regleras i detaljplan utan det är en fråga för parkeringsbolaget
och exploatörerna att planera för och hantera. Detaljplanen hanterar inte heller
frågan om eventuell smit-trafik förbi Johannebergsgatan. Johannebergsgatan
planläggs som gata, precis som den är planlagd idag. Trafikkontoret är ansvarig
för reglering av gatan och anläggande av eventuella farthinder.
Trafikanalyser som har tagits fram i samband med detaljplaneringen av
Korsvägen visar att trafiken bedöms minska i området till följd av minskningen av
antal körfält och förändring av möjliga körvägar. Förbi Korsvägen bedöms
biltrafiken minska kraftigt med en halvering jämfört med idag. Genomförda
luftmiljöutredningar för Korsvägen visar att luftföroreningarna i området minskar
till följd av ombyggnaden av Korsvägen, med anledning av den kraftiga
minskningen av biltrafik.
Den planerade byggnaden mot Johannebergsgatan föreslås få en nedtrappning mot
gatan, där de tre översta våningarna trappas ner i höjd, bland annat i syfte att
anpassa skalan till gatan och omkringliggande bebyggelse. Skuggpåverkan ökar
dock jämfört med idag, men utmärker sig inte särskilt jämfört med övriga delar av
innerstaden. Stadsbyggnadskontoret har bedömt att skalan är väl anpassad till sin
omgivning, och liknar skalan i den omkringliggande stenstaden. Solstudier togs
fram i samrådet och fanns i planbeskrivningen i samrådshandlingarna. Inför
antagandet har solstudierna utvecklats ytterligare.
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Övriga
BRF Carlandersplatsen 123

Föreningen har inget att tillägga beträffande granskningen av "Del 1". Betr. den
södra delen av planområdet "Del 2" kvarstår våra synpunkter lämnade i yttrande
daterat 2019 01 28.
Kommentar:

Tidigare framförda synpunkter hanteras inom del 2 av detaljplanen.
Boende på Flötevägen 6

Kul med lite förtätning här, och att en rätt trist gata öppnas upp mer mot
Johannebergsgatans västra sida och på Gösta Rahms. Jag vet inte om
illustrationsbilderna visar den arkitektur som man valt. Jag hade gärna önskat lite
mer kontur i byggnaden. Något som ramar in fasad, tak och fönster. Husen
bredvid har en tegelstensrad eller plåtkant som sticker ut lite utanför fasaden högst
upp. Kanske att tegelstenar placeras på annan ledd runt fönster, eller att
tegelstenar monteras så att de sticker ut några extra centimeter, eller att olika färg
på tegelstenar används. Det ger lite liv - blir inte lika platt och monotont. * Stora
fönster. Helt OK. Men kanske de kan delas upp i mindre fönster, eller med spröjs.
Sadeltak?
Kommentar:

Framtagen utformning som visas i illustrationerna i planhandlingarna är inte en
slutgiltig utformning. Detaljer kommer att bearbetas och behandlas inför
bygglovsskedet.
Boende på Eklandagatan 1

Det är med stor bestörtning jag tar del av att arbetet med att bebygga Landeriparken med ytterligare stort fult fyrkantigt hus. Landeriparken är en oas i en
stenöken - en lunga för staden. Här finns ett rikt fågelliv, ekorrar och även harar
har etablerat sig här. Parken gör det möjligt för solen att skina ned på Södra
Vägen och Universum. På våren blir kullen alldeles blåfärgad av blomman Scilla,
ingen annan kulle i staden är så vacker! Först gick ryktet att det skulle byggas ett
bibliotek på fastigheten alldeles norr om Lundgrens Trappor. Nu verkan man
planera för boende för anställda i stället. Det är väldig svårt att få besked. Att
ytterligare förtäta staden runt Korsvägen är vansinnigt. Här är parkerings
situationen reda kaosartad. Det bor mängder med folk runt Korsvägen, Södra
Vägen och Eklandagatan. Att det skall flytta in ytterligare familjer här är ren
idioti. Var skall man hitta parkeringsplatser för de familjerna? Folk kommer att ha
fordon även i framtiden. Elcyklar kan man drömma om i Haga och Majorna!
Tomten har även dålig luftkvalitet redan innan bygget, och är mycket störande
oljud från trafik, spårvagnar och Liseberg. Det är dessutom lite solljus som
kommer ned pga Universitets Biblioteket. Huset kommer att förmörka för
befintliga hus ytterligare och dessutom så spolierar en underbar utsikt ända till
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Backa kyrka. Jag föreslår att man bygger bostäder som det planerades i början: i
backarna moot Vattentornet söder on ”Näckrosdammen”
Kommentar:

Landeriparken ingår inte i aktuell detaljplan. Efter samrådet delades detaljplanen
för Universitetet i Renströmsparken upp i två delar. Del 1, aktuell detaljplan,
innehåller Artisten. Del 2 av detaljplanen innehåller Universitetsbiblioteket och
Landeriparken. I del 2 pågår arbete med att ta fram ett förslag för granskning.
Byggnaden i Landeriparken som yttrandet hänvisar till är inte längre aktuell.
Landeriparken ska säkerställas och hållas fri från byggnation.
Föreningen Trädplan

Om detaljplanen genomförs innebär det enligt Föreningen Trädplan Göteborg en
mycket stor påverkan på kvarteret och den anslutande miljön. Föreningen
Trädplan Göteborg anser därför att planen bör omarbetas så att mer av den
värdefulla natur- och kulturmiljön kan behållas.
Ett minsta krav är att de kvarvarande grova träden vid Johannebergsgatan
(framför fd Flickläroverket, som nu hotas av fällning), bevaras på plats samt
skrivs in i detaljplanen. Då skulle även den arkitektoniska aspekten bli
intressantare och mindre fyrkantig. Även kommande generationer bör få möjlighet
att uppleva väl bevarade och utvecklade stadsmiljöer med gamla träd i tätortsnära
natur.
Föreningen yrkar på:
-

att de stora skyddsvärda stora träden utanför fd Flickläroverket på
Johannesbergsgatan bevaras och naturminnesförklaras
att de träd som finns på allmän plats (park eller natur) skyddas genom
särskild skyddsbestämmelse
att kännbara viten utdöms i de fall träd skadas
att kännbara viten utdöms i de fall kulturhistoriska byggnader och
kulturmiljöer skadas
att områden runt Näckrosdammen och Renströmsparken med högt
naturvärde klassas som naturskyddsområde enligt miljöbalken
att artskyddsförordningen gäller och inga undantag görs
att ytterligare fragmentering (fällning) av grönstråk med stora träd
förhindras

Kommentar:

Flera av de värden som Trädplan pekar ut ligger utanför planområdet. Det finns en
framtagen naturvärdesinventeringen som sammanfattas i planbeskrivningen. Inom
planområdet finns endast begränsande naturvärden. Inventeringen har pekat ut ett
fåtal trädmiljöer i planområdet och bedömt naturvärdet av dessa till 4, visst
naturvärde, på en 4-gradig skala. De två utpekade träden längs Johannebergsgatan
bedöms inte vara särskilt skyddsvärda. Samtliga påtagliga naturvärden ligger
utanför planområdet. Vad gäller alléträden längs Olof Wijksgatan inom
planområdet har Trafikverket har 2020-01-16 beviljats dispens för att ta bort flera
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av dessa, med villkoret att Trafikverket ska - genom att flytta och/eller nyplantera
träd - skapa en ny biotopskyddad allé om 6 träd.
Kommittén för Stadskulturparken Näckrosdammen

Nedanstående huvudfrågor bedömer Kommittén som särskilt viktiga
för ett framgångsrikt detaljplanearbete där Renströmsparkens behov och
möjligheter uppmärksammas och tillvaratas i ett större samlat miljö – och
helhetsperspektiv.
Den första handlar om hållbarhet. Detaljplanearbetet bör enligt Kommitténs
mening är att detaljplanen bör ta bäring på att behandla stadskulturparken och
dess omgivningar på ett sätt som är bärkraftigt på sikt. Av
planen bör m.a.o. framgå hur arbetet för hållbar utveckling på natur-och
kulturarvsområdena är sammanvävda med hållbar utveckling också inom andra
samhällssektorer som t.ex. stads- och trafikplanering. I kungörelsen av planen
(november 2018) saknas överhuvudtaget uppgifter om att ett av planens
syften borde vara att slå vakt om den riksintressanta miljön. En samladstrategi
för områdets uthålliga bevarande och utveckling bör följaktligen vävas in som
en grundläggande utgångspunkt i plandokumentet.
En annan konkret fråga handlar om Västlänkens stationslösning i anslutning till
Artisten (gamla flickläroverket) och dess konsekvenser för
de boendesparkeringsmöjligheter på Johannebergsgatan.
I en redan ansträngd parkeringssituation löser det föreliggande planförslaget inte
denna fråga utan skapar endast ytterligare oklarheter och frågetecken bland de
boende. Planen bör sålunda på ett tydligare sätt avisera hur förlusten av eventuella
parkeringsplatser skall kompenseras.
I Universitets och Akademiska Hus utvecklingsplan ”Näckrosen 20182040” aviseras som kompensation den utopiska visionen att i området skapa ett
parkeringshus avsett för el - och poolbilar, ett inte helt okontroversiellt förslag i en
tid när fordonsindustrin entydigt pekar på att över hälften av alla nya fordon år
2040 kommer att drivas av bensin och diesel, eller med hybridmotorer med dessa
bränslen.
Enligt planförslaget aviseras ytterligare utredningar
beträffande Johannebergsgatans framtida utformning. Varför lyfter SBK i
dagsläget fram denna fråga när man inom sig inte själva rett ut ämnet på ett
förtroendeskapande vis? Frågan måste följaktligen vidarestuderas med
målsättningen att bibehålla de befintliga boendeparkeringarna på
Johannebergsgatans båda sidor.
Planförslaget aviserar redan i nuläget också ett bevarande av landerimiljön och
gamla Hovrätten vilket är positivt. Kommittén vill därmed framhålla att det för
dessa båda kulturmiljöer arbetas fram särskilda gestaltningsprogram för framtida
bevarande-och restaureringsinsatser med stöd av sakkunnig expertis. Så
får t.ex. station Korsvägens västra uppgång i den ämnade nybyggnaden vid den
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tidigare flickskolan inte tillåtas påverka park-och kulturmiljön vid den
intilliggande gamla Hovrättsbyggnaden med omgivningar.
Skilda förutsättningar gäller för de båda byggnadernas restaurering. När det gäller
gamla Hovrättens interiöra renovering torde bl.a. restaureringen
av Asplunds Göteborgskarådhus kunna stå som vägledande exempel. Kommittén
förutsätter vidare att det i nuvarande och kommande detaljplaneförslag (del 1 och
2) införs tydliga bevarande – och skyddsbestämmelser för den värdefulla
bebyggelsen. Valet av nyttjande (verksamheter) bör också anpassas till de båda
byggnadernas karaktär i syfte att undvika irreversibla kollisioner mellan
bevarande och förnyelse. Begreppet ”varsam ombyggnad” är här högst relevant.
Avslutningsvis noterar Kommittén att förslaget om nybyggnation av den
konstnärliga fakultetens institutionsbyggnad vid f.d. flickläroverket ännu befinner
sig i ett programskede. Kommittén anser följaktligen att det inte är tillfyllest att i
planförslaget enbart ange skisser av den ämnade
nybyggnadens utformning samt två alternativa val av kulör
på byggnadens fasadtegel.
Viktigt för Johannebergsgatans framtidsbild är också att vidarestudera byggnaden
gestaltning, våningshöjd och skalasamt att frågan om byggnadens anpassning
till Johannebergsgatans befintliga gatubredd ägnas vederbörlig omsorg bl.a med
ljusförhållanden i åtanke ävensom de boendes in-och utsikter. Den nu föreslagna
nybyggnadens dominans i gatubilden och relationen till angränsande äldre
bebyggelse bör följaktligen vidarestuderas i syfte att uppnå största möjliga
anpassning till befintliga byggnaders karaktär och kvaliteter.
Kommittén anser slutligen att frågan om boendeparkeringar liksom lokaliseringen
av byggarbets-platsens bodar, förråd, maskiner etc. under byggnadstiden bör
framgå av planförslaget. Att fortsatt ockupera Renströmsparkens grönytor i
åratal är enligt Kommittén och allmänheten oacceptabelt.
Kommentar:

Stadsbyggnadskontoret delar flera av kommitténs framförda ambitioner och
tankar. Även om inte riksintresset för kulturmiljö nämns uttryckligen i syftet så
har det varit en mycket viktig aspekt under planarbetet. En
miljökonsekvensutredning specifikt inriktad på konsekvenser på riksintresset har
tagits fram och finns som bilaga till planhandlingarna. I planhandlingarna anges
att syftet med detaljplanen bland annat är att ta tillvara på kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och platser, och säkerställa att ny bebyggelse i sin
utformning ansluter till omgivande byggnaders karaktär och kvalité. Detta
reflekteras även i de planbestämmelser som har införts i plankartan. Kulturmiljön
och anpassning till denna har även varit en viktig fråga i framtagandet av
gestaltningsförslaget för allmän plats.
Vad gäller frågan om boendeparkeringar på Johannebergsgatan så bör det först
påpekas att detaljplan inte reglerar boendeparkeringar på allmän plats. Gatan
planläggs likt i gällande plan som allmän plats – gata, vilket ger möjlighet till
parkeringar, men garanterar inte ett visst antal platser eller möjlighet att påverka
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villkoren för uthyrning. Hur gatan och parkeringar på denna regleras är en fråga
för trafikkontoret. Det kan komma nya riktlinjer för boendeparkeringar eller
omregleringar av gatan under detaljplanens långa livstid. Ett förslag på
utformning av Johannebergsgatan, ett trafikförslag som finns som bilaga till
planhandlingarna, har dock tagits fram under planarbetet. Av förslaget framgår att
befintliga längsgående parkeringar längs gatans norra sida inom planområdet kan
behållas. På södra sidan tas ca fyra parkeringsplatser i anspråk av föreslagen
inlastningsyta till nybyggnationen, medan breddad gångyta framför
Västlänksuppgångens entré tar i anspråk ca två parkeringsplatser. Detaljplanen ger
möjlighet att ersätta parkeringsplatser i ett underjordiskt parkeringsgarage som
planeras att uppföras under den nya byggnaden. Parkeringsbolaget har i sitt
yttrande lyft möjligheten att ersätta boendeparkeringar genom detta garage.
Detaljplanen reglerar dock inte hur många platser som ska ordnas i garaget, eller
hur dessa ska förvaltas. Det bör även understrykas att framtaget trafikförslag är
just ett förslag, det är endast plankartan som utgör en juridisk handling. Det kan ta
flera år innan hela detaljplanen genomförs och tills dess kan förändringar ske av
hur gatan i detalj avses byggas om.
Större delen av parkmiljön omkring gamla Hovrätten ligger utanför planområdet.
Enda förändringen som föreslås är ett litet, högst en meter högt, ventilationsschakt
i anslutning till den befintliga parkeringsytan. Gamla Hovrätten och parkmiljön
omkring denna ingår i del 2 av detaljplanen. Avsikten är att parkmiljön ska
bevaras.
Artisten har i plankartan försetts med rivningsförbud och
varsamhetsbestämmelser. Gamla Hovrätten ingår i en separat detaljplan, del 2, där
den förses med rivningsförbud, skyddsbestämmelser och
varsamhetsbestämmelser.
Stadsbyggnadskontoret anser att föreslagna regleringar av bebyggelsen, genom
detaljerad angivelse av nedtrappande byggnadshöjder, krav på öppen
bottenvåning mot Johannebergsgatan samt krav på fasadsmaterial för att anpassa
till omkringliggande bebyggelse, är en rimlig nivå av reglering.
Den planerade byggnaden mot Johannebergsgatan föreslås få en nedtrappning mot
gatan, där de tre översta våningarna trappas ner i höjd, bland annat i syfte att
anpassa skalan till gatan och omkringliggande bebyggelse. Skuggpåverkan och
även insyn ökar dock jämfört med idag, men utmärker sig inte särskilt jämfört
med övriga delar av innerstaden. Stadsbyggnadskontoret har bedömt att skalan är
väl anpassad till sin omgivning, och liknar skalan i den omkringliggande
stenstaden.
Frågor som gäller påverkan under byggtid såsom parkeringar, byggbodar m.m.
hanteras inte i detaljplan.
Skrivelse utan angiven adress

Bra att kvarteret nu äntligen ser ut att bli av. Idag ser det inget vidare ut på platsen
med ett tråkigt utformat P-hus strax intill Götaplatsen. Förvisso ryker min egna P-
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plats men det är bättre med ett (förhoppningsvis) stilfullt ! "riktigt kvarter" än ett
söndertrasat. Ersättningsplatserna är dock inget att sukta efter med nuvarande Ppolicy o resulterande avgiftsnivåer. De kommer nog kosta ca 3000kr/mån. Mycket
pengar för en som alltid går o cyklar året runt i staden men behöver EGEN bil för
andra transporter. Tänk så fel "miljöpendeln" slår i praktiken idag...
Befintliga parkeringsplatser på Olof Wijksgatans södra sida, väster om
Johannebergsgatan är redan idag ett intrång på fd Hovrättstomten o detta
förstärker ni nu genom att placera/ge utrymme för byggnad för
ventilationsanläggning på denna plats. Inte bra ! Sök en annan plats !
Föreslagen fasad längs Johannebergsgatan !? Jag hoppas det är ngn sorts
"volymbilder" ni visar i planhandlingen? Om inte så är det en arkitektur som ni får
jobba mer med, (lite kan ju även ni på SBK-plan påverka...). Huset påminner en
hel del om det närmast katastrofala byggnadsschabraket vid Holländareplatsen i
Gamlestan som kontoret släppte igenom för några år sedan. En unik plats med
landshövdingehus som förstörts. Visserligen har väl annat förstörts i området
under 60-talet men varför fortsätta med det..... Byggnaden i sig är det väl inget fel
på (alltså den på era bilder från Johannebergsgatan och på Holländareplatsen
nedan) men det finns ju en omgivande arkitektur att beakta/samspela med ! Det
räcker inte med liknande färg på tegelstenarna.... Ta ett snack med "bygglov" och
berörd arkitekt när ni kommit så långt i processen o lyssna på vad vanligt folk
tycker, tack !
Kommentar:

Placeringen av ventilationsanläggningen beror på gångtunnelns läge i redan
gällande detaljplan för Västlänkens västra uppgång. Det är ett mindre schakt,
högst en meter högt, som kan integreras i den mur som finns på platsen idag, för
att minimera den visuella påverkan.
Slutlig utformning av byggnaden längs Johannebergsgatan är inte fastställd ännu
utan hanteras i bygglovsskedet. Stadsbyggnadskontoret anser att föreslagna
regleringar av bebyggelsen, genom detaljerad angivelse av nedtrappande
byggnadshöjder, krav på öppen bottenvåning mot Johannebergsgatan samt krav på
fasadsmaterial för att anpassa till omkringliggande bebyggelse, är en rimlig nivå
av reglering.
Övriga frågor, såsom uthyrning av parkeringsplatser, hanteras inte i detaljplan.

Revideringar
Planförslaget har reviderats enligt följande:
-

Underbyggnadsrätt tillagd under prickad mark

-

Möjlighet till dagsljusinsläpp (lanterniner) till plan under mark tillagt
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-

Användningsgräns för Västlänkens uppgång justerad för att
överensstämma med användningsgräns i gällande detaljplan för
uppgången

-

Beteckning E1 tillagd för att möjliggöra integrering av transformatorstation
i bebyggelsen

-

E-område för transformatorstation vid befintlig parkeringsyta vid Olof
Wijksgatan har tagits bort

-

Ett antal angivna plushöjder för allmän plats har tagits bort

-

Trafikförslag har tagits fram

-

Planbeskrivningen har kompletterats med solstudier

Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen
inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny
granskning.

Arvid Törnqvist
Planchef

Christian Bruce
Planarkitekt

Bilagor
•

Lista över samrådskrets

•

Länsstyrelsens yttrande

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande

14 (14)

Lista över samrådskrets
Kommunala nämnder och bolag m.fl.

Fastighetskontorets tillgänglighetsavd
Fastighetsnämnden
Förskoleförvaltningen
Grundskoleförvaltningen
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme)
Göteborg Energi Gasnät AB
Göteborg Energi GothNet AB
Göteborg Energi Nät AB
Göteborgs Stads Parkerings AB
Kretslopp och Vatten
Kulturnämnden
Lokalnämnden
Lokalsekretariatet
Miljö- och klimatnämnden
Namnberedningen
Park- och naturnämnden
Räddningstjänsten Storgöteborg
Stadsdelsnämnden i Centrum
Stadsledningskontoret
Trafiknämnden
Utbildningsnämnden
Statliga och regionala myndigheter m.fl.

Business Region Göteborg AB
Göteborgsregionen (GR)
Lantmäterimyndigheten
Länsstyrelsen
Skanova Nätplanering D3N
Statens geotekniska institut
Trafikverket
Vattenfall Eldistribution AB
Västtrafik AB

Sakägare

Utsänt enligt fastighetsförteckningen
Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster,
boende

Övriga
De som tidigare yttrat sig i ärendet,
samt

Akademiska Hus
E.ON
Higab
Naturskyddsföreningen Göteborg

Yttrande
2019-07-03

Samhällsbyggnadsenheten
Torun Signer
Planhandläggare
010-2245494
torun.signer@lansstyrelsen.se

Diarienummer
402-24382-2019

Göteborgs stad
sbk@sbk.goteborg.se
Ert diarienummer: 0548/11

Granskningsyttrande över detaljplan för Universitetet
vid Renströmsparken del 1, i Göteborgs kommun,
Västra Götalands län
Handlingar daterade maj 2019 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Göteborgs stad har på ett tillfredställande sätt tillgodosett Länsstyrelsen
synpunkter från samrådet som berörde aktuellt planområde. Länsstyrelsen
välkomnar att Artisten nu även har fått rivningsförbud i planen.
Statens geotekniska institut har fortfarande erinringar angående
bedömningen av planområdets stabilitet. Stabiliteten för planområdet måste
bedömas i enligt het med SGI:s synpunkter för att planen ska kunna
bedömas som lämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för
olyckor, översvämning eller erosion. Förutsatt att dessa synpunkter
tillgodoses
bedömer Länsstyrelsen med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
 Riksintresse kommer att skadas påtagligt
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
Geoteknik

Stabiliteten för planområdet måste bedömas i enlighet med SGI:s
synpunkter för att planen ska kunna bedömas som lämplig för människors
Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:

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

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Sida
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Yttrande
2019-07-03

Diarienummer
402-24382-2019

hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
SGI:s yttrande bifogas i sin helhet.

Detta beslut har fattats av funktionschef Nina Kiani Janson efter
föredragning av planhandläggare Torun Signer.
Nina Kiani Janson
Torun Signer
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Bilaga för kännedom
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2019-07-03
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Inledning

Flygvy visade stora delar av utredningsområdet. Planområdets ungefärliga utbredning
markerat med gult. Foto från SBK.

Riksintresseområde för kulturmiljövård markerade med rött. Planområdets ungefärliga
utbredning markerat med gult. Karta hämtad från Länsstyrelsens karttjänst på nätet.

Bakgrund

Underlag för bedömning:

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken i Göteborg. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra
en utveckling av univesitetsområdet och att samla alla de konstnärliga ämnena i
samma område. I planen ingår också en exploateringmöjlighet i parken tillhörande Johannebergs landeri. Detaljplanen medger ca 10 000 kvm bostäder inklusive
bottenvåningar där dock bostäder ej tillåts. Därtill medges 60 000 kvm verksamheter,
vilka i huvudsak avsätts för universitetet. Planområdet ingår i samt angränsar även
till riksintressen för kulturmiljövården.

•

Plankarta inkl. illustrationskarta, Detaljplan för Universitetet vid
Renströmsparken, daterad 2018-11-09

•

Planbeskrivning, Detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken,
daterad 2018-11-09

•
•

Detaljplaner för Västlänken och Humanisten.

Miljökonsekvensbeskrivningens syfte, avgränsning
och medverkande

•
•

Egna kompletterande platsbesök under oktober 2018 med miljöundersökningar

Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning för kulturmiljö är att belysa hur ett
genomförande enligt föreslagen detaljplan påverkar riksintresset för kulturmiljövården. Konsekvensbeskrivningen har avgränsats till att endast hantera kulturmiljön
ovan mark. Arkeologiska lämningar har inte behandlats.

Konsekvensbeskrivningen är upprättad av Kristina Wallman och Daniel Eriksson,
bebyggelseantikvarier på Mats & Arne Arkitektkontor AB. Från Stadsbyggnadskontoret har plan- och byggantikvarie Sören Holmström deltagit. Planarkitekterna
Sofia Älfvåg och Christian Bruce har utgjort referensgrupp.
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Kulturmiljöutredning inför detaljplan för Universitetet, Göteborgs Stadsmuseum
och Liljewall Arkitekter, daterat 2017-10-26
Vybilder

Inledning
Läsanvisning

Tidigare ställningstaganden

Miljökonsekvensbeskrivningen inledningsavnitt innehåller en kort redogörelse av
den bedömningsmetod som används, varefter följer beskrivning av planförslaget,
samlad bedömning av planförslagets konsekvenser på riksintresset för kulturmiljö
samt förslag till åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna på riksintresset.

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården enligt Miljöbalken kap.
3 - Göteborgs innerstad [O 2:1-5]. Att ett område är av riksintresse enligt Miljöbalken
innebär att det bedöms ha så höga kulturvärden att det är av vikt för hela landet.
Riksintressen får inte påtagligt skadas. Riksintresset motiveras på följande vis:

Motiveringen för riksintresset Göteborgs innerstad presenteras och de av riksintressegrundens uttryck som identifierats i anslutning till planområdet redovisas i
tabellform med tematisk indelning.

”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 universitetsstad,
präglad av tre seklers handelsaristokrati. Ett av de förnämsta exemplen på 1600-talets stadsanläggnings- och befästningskonst, och på stadsbyggandet under 1800och 1900-talen. Den göteborgska byggnadstraditionen med dess olika stadsdelskaraktärer. (Skolstad, Univeristetsmiljö, Stiftsstad)”.

Därefter följer en extrahering ur ”Renströmsparken Kulturmiljöutredning inför detaljplan för universitetet” som tagits fram av Göteborgs stadsmuseum och Liljewall
arkitekter. Extraheringen presenteras dels i form av punkter med centrala värden
för utredningsområdet som helhet, dels i form av en uttolkning som presenteras för
repsektive riksintressetema (tidsepok). Varje tema/epok har en tillhörande illustration och en lista med kritiska punkter som visar identifierade uttryck för riksintressegrunden.

Delar planområdet utgör fornlämningsområde och området ingår som helhet i kommunens bevarandeprogram, där flera av de ingående objekten och miljöerna pekas
ut som kulturhistoriskt värdefulla.

Riksintressets uttryck i och i anslutning till planområdet sammanfattas i text och med
en illustration över de fysiska uttrycken. Riksintressets tematiska utvärderingsgrunder presenteras och utvärderingsområdets fysiska berättarinnehåll samt den visuella
läsbarheten beskrivs.

År 2017 upprättade Göteborgs Stadsmuseum, på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, en kulturmiljöutredning för området vid Renströmska parken med syfte att
belysa de kulturmiljövärden som finns att ta vara på och utgå ifrån i det pågående
detaljplanearbetet med ny detaljplan för Universitetet.

Därefter följer en kort genomgång av planförslaget, vilken utgör inledningen till den
antikvariska konsekvensbedömningen av detsamma. Åtgärder enligt planförslaget
samt dess fysiska och visuella effekt på riksintresset beskrivs och bedöms med avseende till konsekvenserna för riksintressegrunden. Också en bedömning av nollalternativet görs. Bedömningarna sammanfattas i en matris och därefter görs en samlad
bedömning av planförslagets konsekvenser på riksintresset för kulturmiljövården.
Detta avsnitt följs av en genomgång av kumulativa effekter, exempelvis från intilliggande detaljplaner/byggprojekt, som på olika sätt kan påverka utredningsområdet
och/eller upplevelsen av det.
Rapporten avslutas med ett antal strategiska vyer. Vyerna kan ses som ett slags strategiska citat ur stadsbilden, som tillsammans ger en bild av hur och var riksintressets
teman är läsbara i området samt hur de påverkas av ett urval av tänkbara åtgärder
som planförslaget medger.
Johannebergs landeri och landeripark är inringad med blå streckad linje. Stora delar
av parken runt Johannebergs landeri är fornlämning (röd skraffering). Karta hämtad
från Informationskartan Västra Götaland på Länsstyrelsens hemsida.
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Inledning
Metod och bedömningsgrunder

Utvärderingsytor

Motivering och beskrivning av uttryck för riksintresset Göteborgs innerstad (O 2:1-5)
har hämtats från RAÄ:s Riksintressen för kulturmiljövården – Västra Götalands län
(O). Beskrivningstexten har för att bli tydligare, och operativt användbar i denna
konsekvensutredning, brutits ned i ett antal tematiskt åtskilda riksintressegrunder
som beskrivs ur två perspektiv: 1) fysiska egenskaper och 2) visuella egenskaper. De
bägge nivåerna för egenskaper ger, såväl enskilt som i rumsligt sammanhang, kulturmiljön dess samlade berättarpotential.

Utgångspunkten vid beskrivning och bedömning av riksintressegrundens uttryck har
varit att det är de kulturhistoriska värdena som utgör riksintresset och att den fysiska
avgränsningen därmed är sekundär. Gränsen relateras till där värdena identifierats,
vilket således kan inbegripa rumsliga sammanhang med miljöer utanför den formella
administrativa avgränsningen. I Riksantikvarieämbetets handbok för Kulturmiljövårdens riksintressen (RAÄ 2014-06-23) står följande:
”Avgörande för om en exploateringsåtgärd innebär påtaglig skada på ett riksintresse
är inte om åtgärden vidtas inom det avgränsade riksintresseområdet utan åtgärdens
påverkan på de värden som ligger till grund för riksintresseutpekandet. Exploateringsåtgärder utanför det utpekade riksintresset kan påverka förståelsen och läsbarheten av riksintressets värden och innebära en påtaglig skada. Förarbeten till hushållningsbestämmelsen uttrycker tydligt att även åtgärder utanför den geografiska
avgränsningen kan påtagligt skada ett riksintresse. Åtgärder som visuellt dominerar
landskapet eller ändrar kulturlandskapets karaktär kan ha en betydande påverkan på
en riksintressant kulturmiljö även då åtgärden genomförs utanför området.”

I det av stadsmuseet framtagna kunskapsunderlaget Kulturmiljöutredning inför detaljplan för Universitetet beskrivs och analyseras kulturmiljön inom och i anslutning
till det aktuella planområdet. Utredningen inbegriper såväl allmänna kulturmiljökvaliteter som specifika uttryck för riksintresset Göteborgs innerstad O 2:1-5. Samtliga i
uredningen belysta kulturmiljökvaliteter har analyserats och extraherats till ett antal
punkter med centrala värden för utredningsområdet som helhet. Samtliga extraherade kulturmiljökvaliteter analyseras i relation till de tematiskt indelade riskintressegrunder som de facto uttrycks i dagens miljö. Detta är av stor vikt för att särskilja
de kvaliteter som är av betydelse för förståelsen och upplevelsen av riksintresset å
ena sidan från de kvaliteter som är av mer allmän kulturmiljökaraktär å andra sidan.
Därtill har information ur utredningen bearbetats för att tillsammans med information i Göteborgs bevarandeprogram, i länsstyrelsens egna fördjupningsskrift ”Svarta
Boken” samt i kunskapsunderlag inbegripande Johannebergs landeri, kunna användas i uttolkningen av riksintressegrunden i anslutning till planområdet. Den tematiska indelning som valts vid uttolkningen relaterar direkt till RAÄ:s riksintressebeslut.

Strategiska vyer
I samråd med referensgruppen från SBK har ett antal strategiska vyer mot och inom
planområdet valts ut och beskrivits. Urvalet av vyerna har gjorts med utgångspunkt i
att de på olika sätt skall visa hur och var riksintressets olika teman är läsbara i området samt att de skall illustrera tänkbara åtgärder som planförslaget medger och vilka
fysiska och visuella effekter dessa får för riksintressegrundens uttryck i området.

Extraherade kvaliteter och övrig uttolkad information har strukturerats med syfte att
kunna användas som spårbara och utvärderingbara bedömningsgrunder vid konsekvensbedömningen av planförslaget. Presenterade värden och kvaliteter har valts
med utgångspunkt i att de skall återspegla för området relevanta uttryck i riksintressebeskrivningen.

För respektive vy presenteras nuläget med ett fotografi som visar hur det ser ut
idag. De av riksintressgrundens uttryck som identifieras inom respektive vys nuläge
beskrivs i punktform med tematisk indelning.

Platsbesök med fotografering inom utredningsområdet har utförs under hösten 2018
med syfte att undersöka om/hur de i kulturmiljöunderlaget beskrivna kulturmiljökvaliteterna kommer till uttryck och upplevs på plats idag.

Därtill presenteras en, och för vissa vyer två, illustrationer som visar exempel på
åtgärder i form av byggnadsvolymer som planförslaget medger. Principen är att de
illustrerade vyerna skall visa samma utsnitt som vyerna med nuläge. De illustrerade konsekvenserna av planförslagets tänkbara åtgärder för respektive vy beskrivs i
punktform med tematisk indelning.

Utgångspunkten i konsekvensbeskrivningen har varit planförslagets möjliggörande av
rivningar och de tillkommande byggrätternas volym, skala och placering. Utformning,
material och liknande har således inte varit föremål för bedömning i detta skede, då
planförslaget saknar konkretion på dessa punkter. Denna avsaknad representerar
samtidigt ett icke oväsentligt osäkerhetsmoment i den samlade bedömningen.

De utvalda vyerna bedöms vara av strategisk betydelse för upplevelsen av riksintresset och hur man läser kulturmiljön i anslutning till det aktuella planområdet. Att ett
urval gjorts innebär inte att det endast är de presenterade vyerna som påverkas av
planförlsaget - de planerade förändringarna påverkar även, i olika omfattning, andra
vyer, utblickar och miljösammanhang i och i anslutning till planområdet.
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Inledning
Bedömningsmetod

•

Möjligheten att utläsa (fysiskt) eller uppleva (visuellt) riksintresset förblir
intakt eller förstärks.

I rapporten beskrivs och bedöms planförslaget samt ett nollalternativ avseende
deras konsekvenser för riksintressegrunden. Redovisad bedömning av planförslagets
konsekvenser för kulturmiljöns riksintressegrunder har skett utifrån nuvarande kunskap om projektets olika delar och med följande bedömningssystem:

•

Marginell konsekvens
Åtgärden påverkar endast en mindre betydande del av riksintressegrunden
och bedöms innebära att möjligheten att utläsa (fysiskt) eller uppleva 		
(visuellt) riksintresset försvagas i mindre utsträckning.

I steg 1 beskrivs planförslagets konsekvenser på riksintresset genom de fysiska ingrepp den medför i planområdet.
I steg 2 beskrivs planförslagets konsekvenser genom dess visuella påverkan på riksintresset – dvs hur riksintressegrundens läsbarhet som en upplevelsebaserad del av
miljöns historiska berättarinnehåll påverkas.

•

Måttlig konsekvens    
Åtgärden påverkar mindre strategiskt viktiga delar av riksintressegrunden
och bedöms innebära att möjligheten att utläsa (fysiskt) eller uppleva 		
(visuellt) riksintresset delvis försvagas.

Effekter:
Graden av fysiska/visuella ingrepp bedöms i skalan:

•
•
•
•

Ingen eller positiv konsekvens

•

Ingen effekt (fysisk/visuell

Stor konsekvens
Åtgärden påverkar strategiskt viktiga och centrala delar av riksintressegrunden och bedöms innebära att möjligheten att utläsa (fysiskt) eller 		
uppleva (visuellt) riksintresset försvagas på ett betydande vis.

Liten effekt (fysisk/visuell)
Måttlig effekt (fysisk/visuell)

•

Stor effekt (fysisk/visuell)

Mycket stor konsekvens
Åtgärden påverkar strategiskt viktiga och centrala delar av rriksintressegrunden och bedöms innebära att möjligheten att utläsa (fysiskt) eller 		
uppleva (visuellt) riksintresset försvinner eller försvåras på ett grundläggande sätt.

Konsekvenser
För de miljöaspekter där det finns negativa konsekvenser som är stora eller mycket
stora stora kan ett fullständigt genomförande av planen komma att bedömas medföra risk för påtaglig skada på riksintressegrunden. Dessutom kan flera måttliga konsekvenser sammantaget och/eller tillsammans med redan skedd skada också medföra
påtaglig skada. Prövningen av detta görs av Länsstyrelsen.
Angreppssättet där konsekvenserna beskrivs som 1) fysisk påverkan och 2) visuell
påverkan medför att vissa åtgärder kan bedömas få ingen konsekvens ur ett fysiskt
perspektiv – dvs den fysiska riksintressegrunden förblir intakt då inget fysiskt ingrepp
sker – medan samma åtgärd kan bedömas få mycket stor visuell påverkan – t ex
genom att viktiga visuella kopplingar bryts vilket gör att möjligheten att uppleva
riksintressegrunden försvinner.
Planförslagets konsekvenser relativt riksintressegrunden bedöms enligt en femgradig
skala:
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Inledning
Planförslaget: Bakgrund och innebörd
Planområdet omfattar ca 5,5 ha och är beläget mellan Götaplatsen och Korsvägen.
Området kännetecknas av stora höjdvariationer med kraftig sluttning från öst till
väst. Planområdet består av parkområden i form av träd, buskar och gräs, befintliga
byggnader (UB, gamla Hovrätten, Artisten och f.d Kjellbergska flickskolan) parkeringsgarage och hårdgjord gatumark.
Detaljplanen medger en utveckling av området med nya och utökade byggrätter för
Akademiska Hus fastigheter, samt ny bebyggelse i södra delen av Johannebergs landeriområde. Förslaget ger möjligheter för universitetet att utvecklas, samtidigt som
området öppnas upp mer mot allmänheten genom en förbättring av allmänna stråk
och platser. Syftet med detaljplanen är att utveckla planområdet utifrån framtagna
mål och strategier inom stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet samt fördjupade mål inom detaljplanearbetet. Universitetet vid Renströmsparken är tänkt att bli
en kreativ mötesplats för humaniora, kultur och konst i Göteborg. Göteborgs universitet ska samlokalisera hela Konstnärliga fakulteten (HDK, Akademin Valand, HSM)
med Humanistiska fakulteten och universitetsbiblioteket som redan finns i området.
Syftet är också att öppna sig mer mot göteborgarna och olika aktörer i området. I
detta inbegrips utveckling och renodling av park, natur- och kulturmiljöer i samspel
med befintlig och tillkommande bebyggelse för i huvudsak universitet samt bostäder,
verksamheter och service i strategiska lägen. Vidare skall detaljplanen möjliggöra
skapande av en mer finmaskig och levande gatustruktur samt en variation av stadsrum. Kopplingar och samband i närområdet (Korsvägen, Renströmsparken, Götaplatsen, Avenyn, Heden, Johanneberg, Örgryte) skall tydliggöras.
2-

Detaljplanen medger ny- eller ombyggnation av Universitetsbiblioteket, ny- och
ombyggnation av Artisten samt nybyggnation i landeriområdets södra del. Detta
förväntas innebära BTA 10 000 kvm bostäder samt BTA 60 000 kvm verksamheter.

Planillustration ur detaljplaneförslaget, 2018-11-09.

Därutöver möjliggörs genom detaljplanen en ny gatukoppling mellan Johannebergsgatan och Lundgrensgatan. Planen föreskriver även ett bevarande av landeribyggnaden och gamla Hovrätten. Planen skapar också förutsättningar för den västra
uppgången i Västlänkens station Korsvägen att integreras i ny- och ombyggnationen
av Artisten.

G
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Samlad bedömning av planförslaget
Konsekvenser på riksintresset för kulturmiljövården

Det tidiga 1900-talets terränganpassade hyreshuskvarter vid                       
Nedre Johanneberg

Genomförande av delar av planförslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan
på riksintresset för kulturmiljön med avseende på landerimiljön, det tidiga 1900-talets stadsbygge, institutionskomplexet och Johannebergsgatan, vilket sammantaget
kan innebära risk för bedömningen påtaglig skada på riksintresset.

Planförslagets byggrätt för tät stadsbebyggelse i landeriparkens södra del har bedömts innebära stora negativa konsekvenser för upplevelsen av det tidiga 1900-talets terränganpassade hyreshuskvarter vid Nedre Johanneberg genom att:

Landerimiljön
Planförslaget har bedömts innebära mycket stora negativa konsekvenser för upplevelsen och förståelsen av landerimiljöns historiska sammanhang med landeribyggnader och tillhörande marker i form av terrasserad trädgårdsanläggning och grönskande parkliknande omgivningar. Dessa lämningar utgör, var och en och tillsammans,
bärande beståndsdelar för riksintresseuttrycket med ”rester av donationsjordarnas
landerier”. Exploatering där delar av landeriparken bebyggs med tät stadsbebyggelse
och en ny gatusträckning mellan Lundgrensgatan och Johannebergsgatan dras fram
innebär att:

•

den historiska läsbarheten och upplevelsen av Johannebergs landeri som en av
de ytterst få bevarade sammanhängande landerimiljöerna i staden undergrävs,

•

upplevelsen av den historiska funktionen hos Johannebergs landeri som en
landeriegendom vilken under lång tid fungerat som ett lantligt beläget sommarviste förminskas,

•
•

siktlinjerna mellan bebyggelsen vid Eklandagatan och landeriet bryts helt eller
till betydande delar,

•

den tidstypiska gestaltningen på Eklandagatan där den klättrande tegelbebyggelsen på ett medvetet vis möter landeriparken med den bergiga terrängen
inte längre kan upplevas från landeriets gamla trädgård och dess inramade
gårdsmiljö

Institutionskomplexet och Johannebergsgatan
Planförslaget har bedömts innebära stora till mycket stora negativa konsekvenser
för riksintresseuttrycket ”institutionskomplex i parkmiljö”. Genom rivningar förloras
viktiga delar av den befintliga institutionsbebyggelsen från 1900-talet som speglar
olika epokers syn på utbildningslokaler enligt följande:

•
•
•

landeriparkens gröna karaktär reduceras väsentligt,

F.d. Kjellbergska flickskolan (1930-tal)
Gamla Universitetsbiblioteket (1950-tal)
Nya Universitetsbiblioteket (1980-tal)

Härutöver innebär byggrätten för nytt universitetsbibliotek en betydande skalförhöjning som bryter mot den samlade takfotshöjden sett från Renströmsparken, och som
utgör ett karaktäristiskt drag i institutionsmiljön.

landeriparkens påtagligt långsträckta, nord-sydliga utbredning med lång historisk kontinuitet förändras.

Byggrätten för nytt universitetsbibliotek på bergskrönet ovan landeriet innebär att:

•

•

ett ytterligare dominant inslag tillförs som försvagar landerimiljöns småskaliga
och lantliga prägel
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Sammanfattande matris över planförslagets konsekvenser

Konsekvenser kopplade till
nya etableringar

Konsekvenser kopplade till
befintlig miljö

Åtgärd

Tema 1) 1600- och
1700-talens fästningsstad (landeriepoken)

Tema 2) Det sena
Tema 3) 1900-talets
1800-talets storstads- stadsbyggande
omdaning

Tema 4) Göteborgska
särdrag i stadsbilden

Fysisk

Fysisk

Fysisk

Visuell

Visuell

Fysisk

Visuell

Visuell

Rivning av f.d. Kjellbergska
flickskolan
Rivning av P-hus i
hörnet Gösta Rahms gataFågelsången
Rivning av Universitetsbiblioteket
Ny gata mellan Lundgrensgatan och Johannebergsgatan

Tillkommande bebyggelse i
landeriparkens södra del
Tillkommande bebyggelse
längs Johannebergsgatan
Nytt universitetsbibliotek
Tillkommande universtetsbyggnad i hörnet Gösta
Rahms gata-Fågelsången

Mycket stor konsekvens. Åtgärden påverkar strategiskt viktiga och centrala delar av
riksintressegrunden och bedöms innebära att möjligheten att utläsa (fysiskt) eller
uppleva (visuellt) riksintresset försvinner eller försvåras på ett grundläggande sätt.

Marginell konsekvens. Åtgärden påverkar endast en mindre betydande del av riksintressegrunden och bedöms innebära att möjligheten att utläsa (fysiskt) eller uppleva
(visuellt) riksintresset försvagas i mindre utsträckning.

Stor konsekvens. Åtgärden påverkar strategiskt viktiga och centrala delar av riksintressegrunden och bedöms innebära att möjligheten att utläsa (fysiskt) eller uppleva
(visuellt) riksintresset försvagas på ett betydande vis.

Ingen eller positiv konsekvens. Möjligheten att utläsa (fysiskt) eller uppleva (visuellt)
riksintressegrunden förblir intakt eller förstärks.

Måttlig konsekvens. Åtgärden påverkar mindre strategiskt viktiga delar av riksintressegrunden och bedöms innebära att möjligheten att utläsa (fysiskt) eller uppleva
(visuellt) riksintresset delvis försvagas.
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Kumulativa effekter
Till planförslagens konsekvenser vägs tidigare skador på värdena in liksom förväntade effekter av tillkommande åtgärder. Det handlar om hur en åtgärd (i antagen plan)
tillsammans med andra pågående, tidigare och framtida verksamheter/åtgärder
(i antagna planer) påverkar miljön. De kumulativa effekterna kan innebära en
förstärkning av de bedömningar som gjorts för kulturmiljökonsekvenserna, relativt
planförslaget.

Västlänken
Arbetena inför och under byggandet av Västlänken kommer innebära att arkeologiska lämningar i landeriparken grävs ut och tas bort samt att åldriga träd ut mot Korsvägen fälls. Detta innebär en försvagning av landeriets historiska spår och lämningar
samt att landeriparkens gröna miljöskapande värde minskar, vilket förstärker den
samlade negativa påverkan på riksintressegrunden. Därtill kan Station Korsvägens
västra uppgång, beroende på var den placeras och hur den utformas, komma att
innebära ytterligare negativ påverkan på riksintressegrunden.

Humanisten
All byggrätt i gällande plan är redan utnyttjad men den pågående ombyggnaden av
Humanisten medför att den befintliga institutionsbebyggelsens enhetlighet i material
och skala örminskas, vilket förstärker den samlade negativa påverkan på riksintressegrunden.

Liseberg
Arbetena inför och under byggandet av Västlänken och den planerade ombyggnaden
av Liseberg med fällning av träd ut mot Korsvägen medför att betydande delar av de
gröna visuella sambanden mellan de gamla landerierna Johanneberg och Liseberg
går förlorade, vilket förstärker den samlade påverkan på riksintressegrunden.
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Riksintresset Göteborgs innerstad
Riksintresset Göteborgs innerstad [O 2:1-5]

Identifierade riksintressegrunder

Riksintresset Göteborgs innerstad innefattar ett antal uttryck för stadens utveckling
och olika karaktärer. Motiveringen lyder:

Tabellerna här intill redovisar de i utredningsområdet identifierade riksintressegrunderna i riksintressebeskrivningen 02:1-5. Totalt är fyra av de sex teman som riksintressegrundens uttryck finns uppdelade i representerade i utvärderingsområdet.

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 universitetsstad, präglad av tre seklers handelsaristokrati. Ett av de förnämsta exemplen på 1600-talets
stadsanläggnings- och befästningskonst, och på stadsbyggandet under 1800- och
1900-talen. Den göteborgska byggnadstraditionen med dess olika stadsdelskaraktärer. (Skolstad, Univeristetsmiljö, Stiftsstad).

Sammantaget bedöms att området i och kring det aktuella planområdet representerar flera av riksintressegrundens strategiska delar. Det är en informationstät kulturmiljö med lager på lager av historia - tydligt formad av flera olika tidsepoker som
präglat Göteborg sedan den befästa kanalstaden anlades 1621 fram till 1900-talets
storskaliga stadsexpansion. Särskilt väl representerat är 1900-talets stadsbyggande
med såväl tidstypiska bostadsområden som institutioner och parkmiljöer.

Riksintressegrunder med representation inom och i
anslutning till planområdet

Tema 3: 1900-talets stadsbyggande och fortsatta utvidgning av staden
1900-talets stadsbyggande och fortsatta utvidgning av staden, med de inledande
decenniernas terränganpassade, orgelbundna planmönster, men även fullföljande av rutnätsstaden.

(referens Bilaga 1, Riksintressebeslut)

... anläggningar för idrott, rekreation och nöjesliv.

Tema 1: 1600-1700-talens fästningstad

Övre Vasastaden-Lorensberg med institutionskomplex i parkmiljö och stenstadskvarter ...

... spridda rester av donationsjordarnas landerier.

Lorensbergs villastad och Nedre Johannesbergs slutna hyreshuskvarter.
Götaplatsen med omgivande kulturinstitutioner.

Tema 2: Det sena 1800-talets storstadsomdaning

Tema 4: Göteborgska särdrag i stadsbilden

Det sena 1800-talets storstadsomdaning och -utbyggnad med anläggningar, områden och bebyggelse som visar på ny samfärdselteknik.

... det gula ”Göteborgsteglet”
Gatukaraktären med gatsten och gånghällar i bohusgranit samt de rikliga inslagen
av grönska i stadsbilden.

Kommunaltekniska anläggningar som ... spårvägarna.
De stora utvidgningsområdena med planmönster, tät stenstadsbebyggelse, gator
av olika bredd och karaktär, bestämda hushöjder, parker och trädplanteringar.

Drag som visar på de livliga kontakterna med Storbritannien och Europas västra
delar.
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Riksintresset Göteborgs innerstad – tematiska utvärderingsgrunder
Riksintressets utvärderingsgrunder i utvärderingsområdet
Sammanställningen av riksintressegrundens olika identifikationskoder (se tabell
sid 10) för utredningsområdet visar en översikt av de uttryck för riksintresset som
kommer till synes i området. I utredningsområdet representeras flera av riksintressegrundens strategiska delar. Det är en informationstät kulturmiljö med lager på
lager av historia - tydligt formad av de olika tidsepoker som präglat Göteborg sedan
den befästa kanalstaden anlades 1621.
Totalt är fyra av de sex teman som riksintressegrundens uttryck finns uppdelade i väl
representerade i utvärderingsområdet.
För en sammanfattande illustration av riksintressets fysiska uttryck i det aktuella
området, se nästa uppslag.

Utvärderingsområdets fysiska berättarinnehåll
Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad
Johannebergs landeri är en av få bevarade landerimiljöer i staden, där byggnaderna
ännu omges av en del av de odlings- eller trädgårdsanläggingar som tidigare brett
ut sig runt om. Landeriet berättar om ett lantligt förflutet, då Johanneberg låg en
bra bit utanför stadskärnan och var omgivet av stora odlingar och även flera andra
närliggande landerier med likaledes stora anläggningar för odling och rekreation. Av
dessa finns i dag få spår, vilket gör att Johannebergs landeri och dess park är än mer
betydelsefulla som bärare av en viktig del av Göteborgs historia. Byggnaderna och
parken har också stora miljöskapande värden och utgör ett blickfång vid Korsvägen,
inte minst som landeribyggnaderna är exteriört välbevarade.

Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning
Detta tema illustreras i det aktuella området bland annat i miljön kring Götaplatsen,
som även om byggnaderna tillkom under 1900-talet planerades under 1800-talets
andra hälft. Den monumentala platsen utformades som en avslutning på den nya,
trädkantade paradgatan Kungsportsavenyn, och här manifesteras tidens ideal om
bildning, kultur och ordning på ett nästan övertydligt sätt. Platsen kom att symbolisera Göteborgs storstadsmässighet, helt i linje med anläggandet av stenstaden med
rutnätsplan och regelbundenhet.
Planmönster och byggnadsideal kommer även till synes i de täta kvarteren öster om
Södra vägen, där byggnaderna har en enhetlig höjd och där miljön som helhet tydligt
präglas av 1800-talets stadsplaneideal med regelbundna kvarter och tydligt definierade gaturum. Miljön är stadsmässig och ...
Också anläggandet av spårvägen mot Mölndal är ett uttryck för det sena 1800-talets stadsbyggnande, som band ihop kringområdena med staden och möjliggjorde
stadens expansion.
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Riksintresset Göteborgs innerstad – tematiska utvärderingsgrunder
Tema 3, 1900-talets stadsbyggande

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden

Kvarteren runt Korsvägen speglar på ett tydligt sätt 1900-talets stadsbyggande - här
finns både byggnader uppförda på 1910-talet, i 1920-talets nyklassicism och byggnader med drag av funktionalism. Bebyggelsen, som är uppförd i rött tegel, har en sammanhållen karaktär och fint utförda dekorer i sten och smide. Också många portar är
detaljerat utförda i hög kvalitet. Stor omsorg har lagts vid att anpassa byggnderna till
terrängen, som i delar av området är mycket brant. Här finns även flera stentrappor
med omsorgsfullt utförda smidesräcken och en genomtänkt gestaltning. Miljön är
som helhet väl sammanhållen och ger med sin höga kvalitet både i utformning och
utförande uttryck för det tidiga 1900-talets omsorg om såväl helhetsmiljön som om
detaljer. Bottenvåningarna har butikslokaler, vilket tillsammans med det näraliggande Liseberg och Carlanderska sjukhuset skapat en blandstad med flera olika typer av
verksamheter både för nytta och nöje.

Även den för Göteborg så typiska gatukaraktären med gatsten och gånghällar i bohusgranit återfinns i utredningsområdet, bland annat på Götaplatsen. Också det för
staden karakteristiska gula teglet är rikt företrätt runt Götaplatsen, där det signalerar
att byggnaderna är institutioner hörande till det offentliga rummet. Detta till skillnad
från grannkvarterens bostadsbebyggelse, som till stora delar är uppförd i rött tegel.

Renströmsparken utgör en karaktärsskapande och upplevelsemässigt central del i
utredningsområdet. Parken speglar tillkomsttidens ideal med rekreation och grönområden som viktiga delar i stadsplaneringen, och även idealen med institutionsbyggnader i parkmiljö.
Götaplatsen berättar om det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets ideal om
bildning och kultur och kan ses som en fysisk manifestation av de i den dåtida maktsfären rådande borgerliga värderingarna.

I området finns rikliga inslag av grönska, som i riksintressebeskrivningen anges som
ett särdrag för staden. Här är parken runt Johannebergs landeri och Renströmsparken av särskild betydelse, eftersom båda dessa grönområden har lång kontinuitet
och koppling till såväl andra riksintresseteman som till intressanta skeden i stadens
historia. Landeriparken har rötter ända till stadens tidigaste historia och Renströmsparken har kopplingar till såväl landeriepoken som till Göteborgsutställningen 1923,
och utgör en av få kvarvarande rester av alla de anläggningar som då uppfördes.

Riksintressets visuella läsbarhet
Riksintressets upplevelsemässiga innehåll i det aktuella området beskrivs mer
ingående i avsnittet med strategiska vyer på sidan 42 i föreliggande rapport.
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Sammanfattning: riksintressets fysiska uttryck i anslutning till planområdet
Sammanfattande illustration
Tema 1: 1600-1700-talens fästningsstad
Landeri helhetsmiljö
Landeri: Byggnader
Landeri: Tillfartsväg
Tema 2: Det sena 1800-talets storstadsomdaning
Planmönster, tät stenstadsbebyggelse,
bestämda hushöjder, gator av olika bredd
och karaktär
Förträdgårdar
Kommunaltekniska anläggningar - spårväg
Tema 3: 1900-talets stadsbyggande och
fortsatta utvidgning av staden
1900-talets stadsbyggande och fortsatta
utvidgning av staden
Byggnader 1900-tal
Institutioner 1900-tal
Götaplatsen
Nöjesliv och rekreation
Tema 4: Göteborgska särdrag i stadsbilden
Rikliga inslag av grönska
Drag med inspiration västerifrån
Det gula Göteborgsteglet
Gatsten och gånghällar i bohusgranit
Kvarter med avspegling av topografin
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Extrahering ur kulturmiljöutredning - centrala värden
Utredningsområdet som helhet
•

Utredningsområdet är mycket variationsrikt och innehållsrikt ur stadsbyggnadsperspektiv där det sker tydliga möten mellan olika stadsbyggnadsepoker från
1700-talet fram till idag

•

Den södra utkanten av staden innehåller det största antalet bevarade eller delvis
bevarade landerimiljöer i staden och Johannebergs landeri utgör en närmast
unik miljö, då bebyggelsen med rötter i 1700-talet omgiven av f.d. anlagd park
med inramande, friväxande grönska

•

Berättelsen om stadens expansion söderut vid början av 1900-talet. Mötet mellan landsbygd och stad är tydligast vid Korsvägen där Johannebergs landeri med
omgivande park inramad av friväxande grönska, möter stadsbebyggelse från
1900-talets början och framåt.

sekvens som speglar sin respektive tillkomsttid men som också förhåller sig till
denna miljö som sekvens

•

Flickskolan är karakteristisk för 1930- 40-talets skolbebyggelse och relaterar, som
den första institutionsbyggnaden i anslutning till parkmiljön, till Götaplatsens
arkitektoniska uttryck med gult tegel

•

Hovrätten speglar 1950-talets byggande med en övergång mot ”hus i park” men
ändå som en tydligt avgränsad enhet med individuellt utformad grönska

•

Universitetsbiblioteket är verkligt placerat ”i park” och saknar individuellt anpassad omgivning

•

Såväl i de nationalromantiska som i de funktionalistiskt präglade kvarteren vid
Renströmsparken, har den höga materialkvaliteten och omsorgsfulla gestaltningen stor betydelse för upplevelsen

•

Stadsrummens samband med varandra som är medvetet gestaltade och samkomponerade med struktur och bevarade miljöer från 1920-talet

•

Massivt tegel som fasadmaterial är rådande inom hela området (bortsett från
landeriet)

•

Korsvägen som historiskt vägskäl och den södra infartsleden till Göteborg, har
lång kontinuitet och gör stadens utveckling avläsbar i den fysiska miljön. Vägoch spårvagnsnätet skapar en triangulär platsbildning med lång kontinuitet

•

•

De topografiska skillnaderna i området möjliggör vida utblickar och siktlinjer

Miljön vid gamla Hovrätten, som både utgör en del i den samlade institutionsbebyggelsen placerad ”i park” men som också är gestaltad för sig med inramande
element, med en tidstypisk karaktär med hög kvalitet i gestaltning, material och
detaljutformning

•

Johannebergsgatan som en tydlig brytpunkt mellan 1920-talets kvartersstad och
institutionsbebyggelsen

Bebyggelsen
•

Berättelsen om jubileumsutställningen 1923 med flera bevarade miljöer
(Götaplatsen, Fågelsången, Renströmsparken med Näckrosdammen vidare till
Liseberg)

•

Bebyggelsen inom utredningsområdet har en enhetlig stadsbyggnadsskala och
en lågmäld prägel, bortsett från Götaplatsen som är gestaltat som stadens högtidliga, storslagna finrum. Förtätningar i området har skett på ett medvetet sätt
och anpassats till topografi och till befintlig bebyggelsekaraktär

•

Götaplatsen som ett stadens finrum med monumentalt utformade institutionsbyggnader runt ett tydligt avgränsat torg och en gestaltad helhet med hög
kvalitet i utförande och material.

•

Sekvensen av institutionsbyggnader från Götaplatsen via Flickskolan med Artisten vidare till Hovrätten, UB och Humanisten utgör en pedagogisk arkitektonisk

Grönstrukturer
•
•

Utredningsområdet innehåller ett till stor del offentligt grönt stadslandskap

•
•

Fågelsången har en tydlig karaktär av grön, intim och smal passage

•

Parkens diffusa gränser som ”flyter ut” i omgivningarna
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Den sammanhängande grönskan inom utredningsområdet, från Fågelsången till
Renströmsparken med Högåsberget och Lorensbergs villastad vidare till Johannebergs landeri över till Liseberg har en lång historisk kontinuitet
Renströmsparken som öppen, grön oas välbevarad sedan 1920-talet med en
inramning av bebyggelse runtom som underordnat sig parken och anpassat sig
till topografin med placering och låga höjder

Uttolkning: Fästningsstaden (Johannebergs landeri)
1790

1888

Kulturhistoriskt sammanhang

De norra och östra byggnaderna sammanlänkades någon gång före 1860, varpå
dagens vinkelbyggnad fick huvuddragen av sitt nuvarande utseende. Den övre trädgårdsterrassen hade troligen redan 1822 uppförts som en avgränsning och nivåupptagning mot väster och söder. På murkrönet anlades en smal väg och en rad med
lindar planterades närmast krönet. Ytterligare murar och trappor samt ett staket tillkom efter hand under 1800-talet och vid seklets slut fanns en fullt utbyggd landeripark med bl.a. slingrande gångar, odlingsbäddar, exotiska växter, stora trädbestånd
och en orangeribyggnad.

Platsen där Renströmsparken idag återfinns nyttjades under lång tid som betes- och
odlingsmarker på donationsjord tillhörande staden. Delar av donationsjorden arrenderades från och med stadens grundläggande ut till enskilda personer för att nyttjas
som jordbruksmark i form av s.k. landerier.
Redan på 1600-talets mitt bebyggdes Lyckan som det första landeriet beläget
söder om stadskärnan. Från 1700-talets slut tillhörde de bergiga markerna i det här
aktuella området i huvudsak de tre närbelägna landerierna Lyckan, Johanneberg och
Götaberg.
På kartan från 1790 ovan anges ett relativt stort område som ”Johannæ Bergs
ägor”. Egendomen sträckte sig längs delar av Södra vägen till ett stycke söder om
nuvarande Eklandagatan, och i väster inbegreps stora delar av nuvarande Renströmsparken. Under perioden 1777-1790 uppfördes tre byggnadslängor på Johannebergs
landeri och därmed lades grunden till anläggningens utbyggda landerikaraktär, med
manbyggnad och två separata flygelbyggnader.

I början av 1900-talet löstes landeriet in av staden och på det tidigare privata
sommarvistet kom en handelsträdgård att etableras. Omkring 1920 anlades Eklandagatan och stora delar av den nedre trädgården togs i anspråk, och då var det inte
längre möjligt med kommersiell odling. Återstoden av nedre trädgården gavs under
1900-talets gång en allt mer publik karaktär med prydnadsplanteringar, en staty,
sittbänkar och en kioskbyggnad. Avgränsningen ut mot Korsvägen har med tiden
kommit att utgöras av en öppen grässlänt samt en stödmur av betong längst åt norr.
Dagens trädgårdsanläggning präglas av den övre trädgårdsterrassens stenmur, solitära äldre träd samt flera naturstenstrappor, varav en trappa har samma läge som
1820-talets huvudgång till övre terrassen.
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Uttolkning: Fästningsstaden (Johannebergs landeri)
Landeriets samlade träbebyggelse har stora associativa värden och minner om den
lantliga struktur med friliggande trähus och det agrara nyttjande av donationsjorden utanför vallgraven som pågick från stadens grundande fram till mitten/slutet
av 1800-talet. Landeribyggnaderna med deras exponerade läge i stadsbilden är ett
pedagogiskt och starkt uttryck för en morfologisk struktur som likt en gräns tydligt
illustrerar det historiska mötet mellan stad och omland, en gräns som i takt med
stadens expansion och förtätning blivit allt svårare att uppfatta.

2018

Landeri helhetsmiljö
Landeri: Byggnader
Landeri: Tillfartsväg

Uttryck för riksintressegrunden
Inom planområdet i finns mycket välbevarade lämningar efter Göteborgs historiska
landeriepok vilka utgör en stark exponent för en strategisk värdegrund för riksintresset med avseende på 1600-1700-talets fästningsstad, väl exponerad i det kringliggande stadsrummet. Johannebergs landeriområde med dess bevarade träbyggnader
och den gröna parkmiljön åskådliggör, som ett av mycket få bevarade exempel, på
ett unikt, upplevelserikt och tillgängligt vis den historiska berättelsen om lantligt
präglade landerier på donationsjord utanför vallgraven som efter hand kommit att
införlivas i den växande staden.
Landeribyggnader: Den välbevarade vinkelbyggnaden med dess herrgårdskaraktär
har bland annat ett stort arkitekturhistoriskt värde med utmärkande detaljer i form
av kraftigt utskjutande takfot, stor glasveranda och dekorativa fasaddetaljer i trä.
Vinkelbyggnaden på Johannebergs landeri är också den enda äldre träbyggnad som
återfinns kring Korsvägen idag och den utgör ett unikt och tydligt läsbart historiskt
skikt med rötter i 1700-talet som i övrigt inte är representerat i närområdet.

Landeripark/trädgårdsanläggning: Den långsmala nord-sydliga strukturen hos
dagens tomt är en rest av den äldre landeriegendomens utbredning som sträckte sig
längs Södra vägen och in på nuvarande Eklandagatan. De bevarade terrasseringarna
berättar om hur den bergiga topografin med sluttningar ut mot Korsvägen hanterades för att skapa plana ytor lämpade för större trädgårdsodlingar, i kontrast mot
friare grönska i omgivande parkmiljö åt väster. Strukturen med en övre terass intill
landeribyggnaderna och resterna av en nedre terrass intill Södra vägen härrör från
den tidiga park och trädgårdsanläggning som för första gången kan ses på 1820 års
karta. De bevarade terrasmurarna i sten kan tänkas ha uppförts redan vid denna tid.
Andra element som minner om landeriets äldre historia finns också kvar idag som
stora, uppvuxna träd. Alla dessa fysiska lämningar bidrar, var för sig och gemensamt,
till att Johannebergs landeri fortsatt kan upplevas som ett lantligt sommarviste
omgivet av parkliknande grönska. Detta värdefulla inslag i stadsbilden är centralt
för riksintressegrunden avseende berättelsen om hur delar av stadens marker med
donationsjord var disponerade och nyttjades under den långa landeriepoken
Historiska grönstrukturer och vägar: Norr om vinkelbyggnaden på Johannebergs
landeri återfinns rester av den ursprungliga infartsvägen som sträckte sig mellan
Södra vägen och landeriet. Infarten är försedd med en allé av grova lindar som
tillsammans med andra solitära åldriga träd på det tidigare landeriområdet utgör
delar av en utbredd grönstruktur som härrör från landeriepoken. Grönskan ger också
ett visuellt samband mellan Johannebergs landeri och flera tidigare närbelägna
landerier, i synnerhet med gamla landeriet Liseberg som är beläget på andra sidan
Södra vägen. Landsvägen Södra vägen är en av Göteborgs äldsta vägar och har varit
en betydelsefull infartsväg till staden sedan 1600-talet och den berättar om hur
den befästa stadskärnan angjordes söderifrån via en huvudväg som ledde fram till
Kungsporten. Det var via denna väg som de odlade produkterna från de många landerierna i söder fraktades in till staden. Nuvarande Örgrytevägen tillkom vid slutet av
1700-talet varpå en ”korsväg” bildades i mötet med Södra vägen. Detta lade grunden
till den triangulära plats som utgör dagens Korsvägen. Södra vägen och Korsvägen
är betydelsefulla bevarade historiska morfologiska strukturer från Göteborgs tidiga
historia på 1600- och 1700-talet.
18

Uttolkning: Fästningsstaden (Johannebergs landeri)
Kritiska punkter
Riksintressegrunden
Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad

•

Johannebergs landeri som ett lantligt sommarviste med byggnader omgivna
av lummigt grönskande bergsluttningar är en välbevarad och unik helhetsmiljö
som på ett pedgogikt vis berättar om stadens långa landeriepok som inleddes
då Göteborg grundlades 1621.

•

Landeriets träbebyggelse med rötter i 1700-talet och resterna av en stor trädgårdsanläggning är ett exponerat huvudmotiv och representerar ett ovanligt
tidsskikt i området kring Korsvägen.

•

Historiska lämningar av den tidigare landeriparkens struktur i form av den utsträckta nord-sydliga utbredningen, den stora topografiska variationen ned mot
Korsvägen, den övre terrassmuren och spåren av gestaltad trädgård innanför i
kontrast mot friväxande grönska utanför, den äldre infarten med allé av åldriga
lindar i norr samt solitära äldre träd utspridda på den tidigare landerimarken.

•

De gröna visuella och funktionella sambanden mellan Renströmsparken, Johannebergs landerimiljö, Liseberg samt ”Cirkustomten” och Lorensbergsparken
finns ännu kvar som ett historiskt arv från tiden då hela detta område utgjorde
stadens södra utkant med ett stort antal landerier.

•

Bevarade vägstrukturer från 1600- och 1700-talen i form av Södra vägen och
Korsvägen, där Korsvägen ända sedan slutet av 1700-talet utgjort en knutpunkt
och korsväg invid den södra infarten mot den befästa stadskärnan.

Akvarell från 1850 där Johannebergs landeri avbildas sett från Korsvägen.

Allmänna kulturhistoriska aspekter

•

Den sammanhängande grönskan inom utredningsområdet är väsentlig för upplevelsen av mötet mellan omland och stad.

•

Korsvägen är ett historiskt vägskäl och den södra infartsleden till Göteborg som
illusterar mötet mellan landsbygd och stadsbebyggelse.

Johannebergs landeri med allén i norr, fotograferat ca 1890.
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Uttolkning: Det sena 1800-talets storstadsomdaning
1906

Den pågående stadsexpansionen söderut till trots, området vid den södra infarten
till staden kring Korsvägen var vid 1800-talets slut fortsatt ett minst lika lantligt som
stadsmässigt miljösammanhang. De nya ”stenstadskvarteren” längs den gamla landsvägen/Södra Vägen och längs Skånegatan var endast delvis utbyggda och områdets
södra utkanter präglades av ett flertal landerier med stora jordbruks och odlingsytor
samt grönskande parkmilöer. Tillsammans med friliggande, småskaliga trähus vid
vägkanterna längs bl.a. delar av Södra Vägen och dåvarande Getebergsängen bidrog
landerimiljöerna starkt till den pastorala karaktären vid mötet mellan stadens ytterkanter och det i huvudsak agrara omlandet.
Den moderna storstaden kan trots den förhållandevis långsamma utbyggnadstakten
söderut ändå sägas ha gjort ett tydligt avtryck i området i början av 1880-talet. Upplevelsen av att staden kom allt närmare bör ha tilltagit för såväl landeriägare som
övriga invånare kring Korsvägen, då en spårvagnslinje från 1881 passerade mellan
ändhållplatserna Drottningtorget och Getebergsäng. Spårvagnsinjerna i Göteborg
trafikerades vid denna tid med hästdragna spårvagnar vilket fortsatte fram till att
hela spårvägsnätet elektrifierats några få år in på 1900-talet.

Kulturhistoriskt sammanhang
I anslutning till utredningområdet finns flera exponenter för riksintresset med
avseende på Det sena 1800-talets storstadsomdaning. Det här aktuella området har
alltid hört till stadens mark, och likt stora delar av denna s.k. donationsjord utanför
vallarna har marken under lång tid nyttjats i form av landerier, vilka återfanns i stort
antal utanför stadskärnan. Markområdet söder om vallgraven ned mot Korsvägen var
ännu vid 1800-talets andra hälft i huvudsak landerimark som brukades, där mestadels glest utspridd träbebyggelse återfanns.

Stenstadskvarteren söder om Excersisheden byggdes huvudsak ut från och med
slutet av 1800-talet fram till 1900-talets första decennium, enligt den rutnätstruktur som etablerades med 1866 års utvidgningsplan. I ett och samma område finns
exempel på byggnader i såväl nyrenässans som jugend och nationalromantik där
majoriteten av byggnaderna är uppförda med gatufasader av tegel. Det kilformade,
slutna stenhuskvarteret utmed Södra Vägen som i söder gränsar direkt mot Korsvägen inbegriper flera jugendpräglade hus med ljusa putsfasader och dekorer i svag
relief. Hörnhuset ut mot Korsvägen utmärker sig i kvarteret då det är utfört i nationalromantisk stil i rött tegel, och med sin placering och imposanta karaktär är huset
av stort miljöskapande värde för stadsbilden i närområdet.

Utvidgningen av staden utanför vallarna inleddes på marken direkt närmast utanför
vallgraven, och byggandet tog fart på 1870-talet efter att en stadsplanetävling resulterat i 1866 års utbyggnadsplan. De flacka landerimarkerna öster och direkt söder
om Exercisheden hade redan i 1866 års plan reserverats för flera kvarter med villabebyggelse. Vid 1880-talets början kom tre kvarter längs Sten Sturegatan att bebyggas,
främst med landshövdingehus i villastil. Därefter bedömdes det lämpligare att vid
den fortsatta exploateringen uppföra ordinär stenstadsbebyggelse med förträdgårdar, och en ny plan upprättades som medgav tät bostadsbebyggelse med stenhus i
slutna kvarter avgränsade med räta gator.
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Uttolkning: Det sena 1800-talets storstadsomdaning
Det bevarade planmönstret med rätvinkliga kvarter om indelas av raka och relativt
breda gator illustrerar tidens stadsplaneideal och det sena 1800-talets storstadsomdaning som genomfördes på den förhållandevis plana marken söder om vallgraven
i enlighet med 1866 års utvidgningplan. Ut mot Södra Vägen återfinns idag ett fåtal
bevarade förträdgårdar som utgör viktiga lämningar av det sena 1880-talets stadsplanering där gestaltad grönska i form av parker, trädplanteringar och förträdgårdar
och trädrader var av stor betydelse. Enligt 1906 års karta var samtliga byggnader
inom ovan nämnda kvarter planerade med förträdgårdar ut mot Södra Vägen.

2018

Planmönster. tät stenstadsbebyggelse, bestämda hushöjder, gator av olika bredd
och karaktär
Förträdgårdar
Kommunaltekniska anläggningar - spårväg

Uttryck för riksintressegrunden
I anslutning till det aktuella planområdet finns flera bevarade exponenter för riksintressetemat Det sena 1800-talets stadsomdaning. Vid sidan av den angränsande
Kungsportsavenyn med dess storslagna inramning av täta kvarter med påkostade bostadshus återfinns även bostadskvarteren längs Södra Vägens östra sida. Kvarterens
slutna stenstadsstruktur med rätlinjiga gator är ett tydligt uttryck för den expansion
söderut som verkställdes utifrån 1866 års utvidgningsplan och som utgjorde grunden
för den storstadsomdaning som tog fart under slutet av 1800-talet.

Kvarteren närmast öster om Södra Vägen åskådliggör stadens utvidgning med tät
stenstadsbebyggelse med en mycket sammanhållen skala med bestämda hushöjder
men i varierande stiluttryck. Kv Turmalinen, Granaten och Agaten speglar den specifika stadsutbyggnadsepok som pågick i området från 1800-talets andra hälft och
fram till 1900-talets början, och som inbegriper skiftande arkitektoniska ideal med
både nyrenässansens ljusare fasader och nationalromantikens mörkare murverk.
Kvarteren är som helhet tämligen välbevarade och präglas av relativt småskalig fastighetsindelning, enhetliga hushöjder samt välarbetade och utrycksfulla fasader där
olika tiders byggnader omsorgsfullt placerats intill varandra och bildat slutna gårdsrum. De bergigare områdena väster om Södra Vägen, närmare Johannebergs landeri,
kom inte att inbegripas i det sena 1800-talets stadsutvidgning vilket lade grunden till
hela Korsvägenområdets karaktär av en brytpunkt mellan ett rutnätsplanerat äldre
stadsområde och ett senare införlivat omland med andra bebyggelsemönster.
Storstadsomdaningen med stenstadskvarter och den nya samfärdseltekniken
med spårväg kommer tydligt till uttryck vid det historiskt viktiga vägskälet Korsvägen vars funktion som knutpunkt för kollektivtrafik på spårväg har kontinuitet ända
sedan 1881. Detta år invigdes Göteborgs näst första spårvägslinje, linjen gick mellan
Drottningtorget och Getebergsäng och trafikerade såväl Södra Vägen som Korsvägen
mellan ändstationerna.

Exercisheden, Johannebergs landeri och resterna av Lorensbergsparken är värdefulla
i relation till det sena 1800-talets utbyggda stenstad i egenskap att dessa bevarade
strukturer vittnar om områdets tidigare markanvändning från tiden innan 1870-talet.
Korsvägenområdet med de direkt angränsande kvarteren i norr speglar på ett innehållsrikt vis tidens stadsplaneideal med rutnätsstad, de skiftande arkitektoniska strävandena och den nya samfärdsteknikens genombrott med spårvägens utbyggnad.
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Uttolkning: Det sena 1800-talets storstadsomdaning
Kritiska punkter
Riksintressegrunden
Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning

•

Det bevarade planmönstret norr om Korsvägen med rutnätsstad i form av
slutna kvarter med tät stenstadsbebyggelse i enlighet med 1866 års utvidgningsplan

•

Stenstadskvarteren norr om Korsvägen präglas av relativt småskalig fastighetsindelning, bestämda hushöjder och höga arkitektoniska anspråk med välarbetade och utrycksfulla fasader i puts och tegel där det sena 1800-talets olika
arkitektoniska ideal kommer till uttyck

•

De fåtaliga bevarade förträdgårdarna utanför stenhusen längs Södra Vägen är
viktiga uttryck för det sena 1800-talets stadsplanering av stenstaden i Göteborg
som präglas av rika inslag av gestaltad grönska med förträdgårdar, parker och
träplanteringar

•

Korsvägen är ett historiskt vägskäl och som knutpunkt för spårvägstrafiken har
platsen lång kontinuitet

Vy söderut fotograferad 1910 från adressen Södra Vägen 22 i Kv. Agaten. Johannebergs landeri kan skymtas i fonden, bakom grönskan. Byggnaden i mitten i bildens
övre del är en av landeriets ekonomibyggnader. Till vänster skymtar tidstypiskt staketförsedda förträdgårdar ut mot Södra vägen.

Allmänna kulturhistoriska aspekter

•

Den sammanhängande grönskan och de skilda planstrukturer och bebyggelsemönster som återfinns inom utredningsområdet är väsentliga för dagens upplevelse av mötet mellan den tidigare gränsen mellan stad och omland.

Vy norrut längs Södra Vägen fotograferat från Korsvägen i början av 1900-talet.
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Uttolkning: 1900-talets stadsbyggande
1923

Kulturhistoriskt sammanhang
Utbyggnaden av staden söderut genomfördes under relativt lång tid, med betoning
på perioden mellan 1890-1930. I början av sekelskiftet 1900 hade stadsexpansionen
nått fram till det här aktuella utredningsområdet i anslutning till Korsvägen. Den
utdragna utbyggnadsfasen innebär att det aktuella miljösammanhanget är mycket
variationsrikt ex. avseende olika tiders planideal och arkitekturstilar. Gemensamt för
majoriteten av bostadsbebyggelsen som uppfördes under 1900-talets första decennier är dock att den utgörs av stenhus om 5-6 våningar och präglas av enhetliga
hushöjder och genomgående nyttjande av rött fasadtegel.
Stadens fortsatta utbredning söderut vid början av 1900-talet innebar att det blev
uppenbart att den pastoralt, ostörda tillvaron med lantbruk och odlingar på Johannebergs landeri inte kunde fortsätta. Som många andra landerier i området så
löstes även Johannebergs landeri in av staden i början av 1900-talet och stadsexpansionen kunde fortsätta efter att ett flertal olika stadsplaner upprättats för utbyggnad
av bostadskvarter i de dittills mycket glest bebyggda södra utkanterna av staden.

Den planerade stadsdelen Johanneberg, som namngavs efter landeriet, fick sin första
stadsplan redan 1904 men planen omarbetades på 1910-talet av Albert Lilienberg
varpå den nya stadsplanen fastställdes 1917. Planmönstret är typiskt för Lilienberg
och inbegriper flerbostadshus i form av slutna och halvslutna storgårdskvarter med
oregelbundna gatu- och gårdsrum som anpassats till den kuperade terrängen.
Utbyggnaden av det sammanhållana tegelkvarteret Drottningholm mellan Johannebergsgatan och Södra Vägen tvingade fram en ändrad sträckning av den gamla huvudangöringen till landeriet från norr, och en helt ny infartsväg ordnades även från
söder diagonalt genom den nedre delen av trädgården.
Nedre Johannebergs östra delar med det 14 kvarteret, angränsande mot landeriparken södra del, byggdes ut mellan 1927-35. Kvarteret bebyggdes med hyreshus i form
av ett slutet storgårdkvarter. Byggnaderna är om 6-7 våningar, försedda med röda
tegeltäckta sadeltak och gatufasader av rött tegel samt terränganpassade, markerade sockelvåningar. De äldre husen är sparsmakat, men omsorgsfullt, utformade med
1920-tals dekorer och de yngre husen är mer funktionalistiskt präglade med tegelfasader utan direkta utsmyckningar. Då Eklandagatan, som första steg av utbyggnaden
i området, anlades i början på 1920-talet togs en stor del av landerits södra parkmark i anspråk. Detta innebar att den handelsträdgård som funnits på Johannebergs
landeri sedan början av 1900-talet då fick läggas ned och den sista av landeriets
jordbruksrelaterade funktioner upphörde därmed.
I anslutning till Korsvägen fortsatte utbyggnaden av de påkostade stenstadskvarter
som börjat bebyggas under 1800-talets senare delar. Där de äldre husen vanligen
uppförts i mer eller mindre tydlig nyrennäsansstil och i 1890-talets mer eklektiska
stil så kom husen i början av 1900-talet att få mindre dekorerade fasader i jugend
och nationalromantiskt influerad stil. Efter att såväl östra som västra sidan av Södra
Vägen nu bebyggts med nya kvarte med flervåningshus i sten så kom det gamla vägskälet Korsvägen att bli en kringbygd och integrerad del i den expanderande stadens
södra utkant. I takt med att kollektivtrafiken med spårväg och bussar byggts ut så har
Korsvägens betydelse som knutpunkt ökat. Som en följd av privatbilismens ökning
under 1900-talets andra hälft kom Korsvägen att byggs om till en ”modern” cirkulationsplats i början av 1950-talet, och successivt efter detta har Korsvägen blivit allt
mer av en hårdtrafikerad ”trafikapparat” där en vänthall med toaletter och kiosk har
uppförts i mitten av den triangulära platsen för det stora antalet resenärer.
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Stadsdelen Lorensbergs östra delar inbegriper tre bostadskvarter belägna såväl
norr som söder om Johannebergs landeri. Kvarteren byggdes ut 1914-27 i form av
storgårdskvarter med hus uppförda i nationalromantisk och framförallt tjugotalsklassicistisk stil i dess göteborgska tegelvariant. Husen ritades av framstående arkitekter
som E Torulf, C Hj Zetterström, K M Bengtsson, A Bjerke, R O Swensson, N Olsson och
E Holmdal. Husen är om 6 våningar med branta sadeltak täckta med rött tegel samt
välstuderade fasader av rött tegel. Rustikmurade, terränganpassade, sockelvåningar
med hörnkedjor och stora rundbågiga fönster- och dörröppningar tillsammans med
arbetade portomfattningar av natursten förekommer på så gott som alla byggnaderna.
Stadsplanen för Lorensbergs villastad fastställdes 1913 och även denna utarbetades av Lilienberg. Stadsplanen är ett av Göteborgs främsta exempel på 1910-talets
stadsbyggnadskonst och den är tidstypiskt utformad i Camillo Sittes anda med en
organisk planstruktur som är väl anpassad till den kuperade terrängen med mjukt
svängda gator och trappor i de brantaste passagerna. Den absoluta majoriteten av
bostadsbyggnaderna i området, ursprungligen avsedda för ”mer burgna personer”,
uppfördes mellan 1913-25. Arkitekten Arvid Bjerke ritade de flesta byggnaderna och
de gavs i huvudsak utpräglad nationalromantisk eller 20-tals klassicerande gestaltning i påkostat utförande med fasader i rött tegel samt socklar, trappor och murar i
välarbetad granit.
Götaplatsen fick sitt namn redan 1914 och två år efter detta utlystes en arkitekttävling om utformningen av Kungsportsavenyns avslutning i söder. Tävlingen avslutades
1918 och därefter godkändes en plan som bl.a. omfattade en rektangulär torgplats
omgiven av offentliga byggnader. Götaplatsen ritades av arkitekterna Sigfrid Ericson och Arvid Bjerke och bygget påbörjades 1921 för att färdigställas till Göteborgs
300-årsjubileum. I samband med Jubileumsutställningen 1923 stod Göteborgs
Konstmuseum, Göteborgs Konsthall samt torgyta med terrasser och trappor i sten
färdiga. Ingången till utställningsområdet under Jubileumsutställningen var placerad
i en kollonförsedd tillfällig byggnad placerad mitt emot Konsthallen, byggnaden revs
på slutet av 1920-talet. Poseidonstatyn i brunnskaret samt Stadsteatern och Konserthuset tillkom alla på 1930-talet. De breda, långa trapporna upp mot Konstmuseets
valvgång fungerade under lång tid som storslagen entré till museet, 1996 invigdes
den nuvarande ingången som är insprängd i berget under museets trappor, närmare
gatuplanet, där Hasselblad center och två restauranger är inrymda idag.

Jubileumsutställningen 1923 var uppdelad i ett antal huvudavdelningar som organiserades platsmässigt inom fem olika utställningsområden belägna inom och kring
Lorensbergstrakten: Götaplatsen med Skandinaviska Konstutställningen och huvudentrén, Historiska minnesutställningen, Exportutställningen, Nöjesfältet Liseberg
samt Lantbruks- Luftfarts- och Trädgårdsutställningen. På samtliga områden uppfördes flera tillfälliga paviljong- och utställningsbyggnader i utrycksfull tjugotalsklassicistiskt anda, inspirerat av grekisk, romersk och pompejansk arkitektur men också med
inslag av empire och österländska, främst kinesiserande stildrag.
Vid sidan av det centrala området med konstutställningen och entrén vid Götaplatsen så upptogs hela området söder om Götaplatsen av den historiska minnesutställningen. Inom det här aktuella utredningsområdet anlades inför utställningen 1923
en naturromantiskt präglad parkmiljö inbegripande Näckrosdammen på kuperad
obebyggd mark som hört till landeriet Johanneberg. Landeriets huvudbyggnader
nyttjades som värdshus och utställningskontor och delar av den tidigare landeriparken omvandlades till det s.k. Barnens paradis, ett slags nöjesområde som bl.a
inbegrep Barnens vaktparad, Pepparkakshuset, Galoschgungan och Sago-Greta.
Passagen Fågelsången förband Götaplatsen med den historiska utställningen med
parkområde, Barnens paradis och den stora Minneshallen.
Institutionsbebyggelsen som utgörs av f.d. Flickskolan, Artisten, f.d. Hovrätten, Universitetsbiblioteket (UB) och Humanisten utgör ett särpräglat miljösammanhang i
form av en ensemble med tegelbyggnader som sträcker sig från Götaplatsen fram till
Renströmsparkens sydligaste delar. Flickskolans sakliga tegelvolym med sadeltak är
karakteristisk för 1930- 40-talets skolbebyggelse och relaterar, som den första institutionsbyggnaden i direkt anslutning till parkmiljön, till Götaplatsens arkitektoniska
uttryck med dess gula fasadtegel. Gamla Hovrätten är arkitektoniskt i brytpunkten
mellan regelbunden kvartersbebyggelse och friare placering ”i park”. Den friliggande byggnadskroppen upplevs som en delvis avgränsad enhet gentemot parken då
den försetts med individuellt utformade stenmurar och grönska. Gamla Hovrätten
har en tidstypisk, välbevad karaktär som speglar 1940-talets ideal med hög kvalitet
och omsorg i hantverk, material och gestaltning. Nuvarande UB uppfördes ursprungligen som en friliggande byggand i början av 1950-talet enligt ritningar från 1940.
Bygganden gavs ett för sin tid lite otidsenligt ”gammalmodigt” arkitektoniskt uttryck
med klassicerande drag. I början av 1980-talet uppfördes det nya ”humanisthuset”
med utbredda volymer i rödbrunt tegel vilket byggdes ihop med det äldre bibliotekshuset.
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Uttolkning: 1900-talets stadsbyggande
Uttryck för riksintressegrunden

2018

I anslutning till det aktuella planområdet finns ett stort antal bevarade exponenter
för riksintressetemat 1900-talets stadsbyggande. Med tanke på den stora ekonomiska och tekniska utveckling som 1900-talet har inneburit så inrymmer temat en
påtaglig bredd av fysiska uttryck som berättar om införlvning av nya stadsområden,
fortsatt utbyggnad av kvarter med flerbostadshus i sten, utbyggnad av exklusiv
villastad, jubileumsutställningen 1923, Götaplatsens manifestation av kulturlivet och
universitetsstadens avtryck med samlade institutioner invid Renströmsparken som
tillkommit under en lång tidsperiod.
Den fortsatta utvidgningen av staden vid början av 1900-talet kommer tydligt till uttryck i flera olika områden i direkt anslutning till planområdet. Nedre Johannebergs
slutna hyreshuskvarter i rött tegel utgör tillsammans med de liknande kvarteren i
Lorensbergs östra delar ett mycket enhetligt gestaltat sammanhang med bebyggelse
som ”klättrar” på bergen. Tillsammans med den nationalromantiskt präglade Lorensbergs villastad med påkostade villor i rött tegel och välarbetad granit så speglar
dessa områden det tidiga 1900-talets gedigna och hantverksmässiga bostadsbyggande med förkärlek för äkta material.
Den för Lilienberg typiska stadsplaneringen med oregelbundna planmönster med
variationsrika gatu- och gårdsrum som tar till vara på och anpassas till den kuperade terrängen kommer tydligt till utryck inom flera delar av utredningsområdet. Att
låta själva naturförutsättningarna styra planläggningen och stå i ett osökt sammanhang med den fritt byggda miljön, är kännetecknande för flera av Göteborgs stadsdelar, och i synnerhet då för Nedre Johanneberg och södra och östra Lorensberg.

1900-talets stadsbyggande och fortsatta
utvidgning av staden
Byggnader 1900-tal
Institutioner 1900-tal
Götaplatsen
Nöjesliv och rekreation

Utbyggnaden av Nedre Johanneberg och Lorensbergs villastad samt det fortsatta
byggandet i stenstadskvarteren norr om Korsvägen där rutnätsstaden fullföljdes
med nationalromantiska hus vid 1900-talets början, så åskådliggörs stadens utvidgning söderut under det nya århundradet. Byggnaderna i sig illustrerar tydligt tidens
skifte hos de arkitektoniska idealen där nationalromantiken och den göteborgska
tegelröda tjugotalsklassicismen successivt övergår i/efterträds av modernismen med
dess mer renodlat avskalade fasadgestaltning.
Jubileumsutställningen 1923 har avsatt ett stort antal spår i dagens miljösammanhang, tydligast i form av Götaplatsen med det monumentala Konstmuseet och den
tillhörande Konsthallen, bägge uppförda i gult tegel. Hela den utvändiga miljön
mellan Götaplatsen, Renströmsparken och Johannebergs landeri uppvisar en säregen
prägel med historiska strukturer utifrån kontexten med Jubileumsutställningen 1923.
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Den välbevarade parkstrukturen hos Renströmsparken vid Näckrosdammen i områdets centrala del berättar om hur tidigare agrart präglad landerimark omgestaltades
till en naturromantisk park att nyttja till nöjesliv och rekreation för jubileumsutställningens besökare. Kontrasten mellan Renströmsparkens västra del med uppbruten,
intim rumsstruktur och den storskaligare, öppnare och mer modernistiskt präglade
östra delen är en viktig del i parkens karaktär. Utifrån berättelsen om jubileumsutställningen 1923 i dagens miljö är även de fysiska kopplingarna med förbindelsestråk
mellan landeriet upp mot Renströmsparken och mellan Renströmsparken - Fågelsången - Götaplatsen mycket värdefulla då de utgör en bevarad grundstruktur från
utställningsområdet som berättar om hur utställningens besökare rörde sig över det
vidsträckta området 1923.
Götaplatsen med omgivande kulturinstitutioner är gestaltat som ett av stadens
”finrum” och är Göteborgs mest monumentalt utformade och samlat gestaltade
offentliga plats. Götaplatsens första färdigställda utbyggnadsetapp med en torgplats,
ett konstmuseum och en konsthall är direkt kopplad till jubileumsutställningen 1923,
då Götaplatsen utgjorde huvudentrén till utställningsområdet. Den storslagna miljön
vid dagens Götaplatsen omges av friliggande kulturinstitutioner som likt ”kulturpalats” vänder sina huvudfasader mot den öppna torgytan med Poseidonstatyn.
Byggnaderna med sinsemellan olika stiluttryck och för sin tid nyskapande gestaltning
är tydligt samkomponerade i gult tegel och natursten med hög kvalitet i material och
utförande. Byggnaderna illustrerar tidens skifte av arkitektoniska ideal där tjugotalsklassicismens successivt övergår i/efterträds av modernismen.
Institutionsomplexet i parkmiljö som sträcker sig från Götaplatsen via Flickskolan
med Artisten vidare till Gamla Hovrätten, UB och Humanisten utgör en pedagogisk
arkitektonisk sekvens som speglar sin respektive tillkomsttid men som också förhåller sig till denna miljö som sekvens. Universitetsbyggnaderna ger uttryck för framväxten av Universitetsstaden Göteborg och bebyggelsen närmast Renströmsparken
ramar in och underordnar sig den gröna, rofyllda parkmiljön. Flickskolan och Artisten
inordnar sig i Götaplatsens miljösammanhang med gult fasadtegel medan Gamla
Hovrätten, UB och Humanisten inordnar sig Johannebergsgatans och Eklandagatans
miljösammanhang med röda tegelasader. UB och övriga Humanisten är tillskillnad
mot Artisen och Gamla Hovrätten till fullo placerat ”i park” där byggnaderna stillsamt
inordnar sig i parksammanhanget och helt saknar individuellt anpassad utemiljö. Gestaltningsmässigt präglas denna sekvens av institutionsbebyggelse av låga volymer,
en sammanhållen taklinje, entréer som vänder sig mot parkmiljö samt fasader i gult
och rött tegel med lågmäld men välarbetad utformning.

Nybyggt tegelhus vid Johannebergsgatan/Olof Wijksgatan fotograferat i början av
1920-talet. I bakgrunden ses delar av stenstaden norr om Korsvägen.

Götaplatsen med Konstmuseet och Konsthallen samt den tillfälliga huvudentrén till
Jubileumsutställningen, fotograferat 1923.
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Uttolkning: 1900-talets stadsbyggande
Kritiska punkter
Riksintressegrunden
Tema 3, 1900-talets stadsbyggande

•

Fortsatt stadsutvidgning med fullföljande av rutnätsstaden norr om Korsvägen
och enhetligt ordnad, terränganpassad ”klättrande” kvartersbebyggelse i Nedre
Johanneberg och terränganpassade villakvarter i Lorensbergs villastad.

•

Hyreshusen i Nedre Johanneberg och den exklusiva villabebyggelsen i Lorensberg speglar tillsammans med institutionsbyggnader för kultur och utbildning
levnadsförhållandena i de mellersta och övre samhällsskikten.

•

Götaplatsen är gestaltat som ett av stadens ”finrum” och utgör huvudmoment i
närmiljön syftande till att skapa en storslagen miljö kantad av kulturinstitutioner.

•

Historiska strukturer utifrån kontexten med Jubileumsutställningen 1923 där
den naturromantiska parken vid Näckrosdammen avsedd att nyttjas till nöjesliv
och rekreation för utställningsbesökarna är av central betydelse.

•

Högre allmänna läroverket för flickor (Kjellbergska gymnasiet) den s.k. Flickskolan
fotograferat 1941.

Gestaltningsmässigt samband hos den samlade institutionsbebyggelsen vid
Renströmsparkens östra sida med låga volymer placerade ”i park”, med fasader
i rött tegel, lågmäld utformning, låg volym och sammanhållen taklinje. Universitetsbyggnaderna ger uttryck för framväxten av Universitetsstaden Göteborg.

Allmänna kulturhistoriska aspekter

•

Johannebergsgatan utgör en tydlig brytpunkt mellan 1920-talets kvartersstad
och institutionsbebyggelsen tillkommen från 1930-talet och framåt. Sammanhanget runt gatan visar även på mötet mellan rött respektive gult tegel som
fasadmaterial och arkitektoniska skillnader som speglar skilda tillkomsttider och
planeringssammanhang

•

Förbindelsestråken och sambanden mellan Korsvägen - Johannebergs landeriRenströmsparken - Fågelsången - Götaplatsen i dagens miljö är väsentliga både
för berättelsen om jubileumsutställningen 1923 och för rörelsen i stadsrummet.

Miljösammanhanget vid Korsvägen fotograferat 1935 från Eklandagatan/Södra Vägen.
Den lummiga nedre landeriparken har börjat få en mer offentlig karaktär ut mot gatan.
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Uttolkning: Göteborgska särdrag i stadsbilden

Stenstadens arkitektoniska anspråk &
sammanhållna skala
Det gula teglet
Engelska stildrag
hos bebyggelsen

Rika gröna
inslag

Rika gröna
inslag

Bebyggelsen följer
topografin
Rika gröna
inslag
Bebyggelsen följer
topografin

Kulturhistoriskt sammanhang
De bevarade historiska strukturer, mönster, platsbildningar, byggnadstraditioner,
byggnadsverk med mera som är en del av de historiska stadsbyggnadsmönstren
präglar än idag utredningsområdet. De är, förutom fysiska spår som speglar olika
skeeden, en central och upplevelserik del av riksintressetemat göteborgska särdrag i
stadsbilden. De många lager av historia som finns lagrade på varandra inom utredningsområdet gör att flera av de värdegrunder som pekas ut i riksintressets tematiska indelning finns representerade i miljön idag.
Det handlar bland annat om inspiration västerifrån i såväl arkitetktur som stadsplanering, rikliga gröna inslag med parkmiljöer och träd samt det i staden flitigt
använda gula Göteborgsteglet.

Foto: SBK
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2018

Uttryck för riksintressegrunden
Utredningsområdet inbegriper tydliga uttryck för värdegrunderna som avser byggnadstraditionen med det gula ”Göteborgsteglet”, de rikliga inslagen av grönska i
stadsbilden samt har en visuell koppling till områden med drag som visar på de
livliga kontakterna med Storbritannien. Vid den för området ovanligt raka Dicksonsgatan i Lorensbergs villstad uppfördes en påkostad radhuslänga enligt Arvid Bjerkes
ritningar, där engelska stilinfluenser kan anas i den muromgärdade tegelängan där
varje bostad har en egen avgränsad förträdgård.
Speciellt utmärkande för stadsbilden i Göteborg genom tiderna har varit de frikostiga inslagen av storslagna planteringar till stadens förskönande. Omfångsrika ”gröna
lungor” ligger som öar i stadsbebyggelsens hav.
Läget och utformningen på stadskvarteren har bestämts av topografin, och bergen
i staden har haft stor inverkan på stadsbilden. Bebyggelsen trappas ned från bergshöjderna mot Korsvägen och följer terrängen. Stadens lågpunkt invid Korsvägen och
Liseberg accentuerar de höjdskillnader som karakteriserar Göteborg.
I området är också den arkitektoniska utvecklingen från gult Göteborgstegel till
1920- och 30-talens röda tegel tydligt läsbar. Just det gula Göteborgsteglet har också
följt med in i det sena 1900-talet och tagits upp i bland annat Artisten.
Även den för Göteborg så typiska gatukaraktären med gatsten och gånghällar i bohusgranit finns representerad i området, framför allt utanför Artisten men också på
Götaplatsen.
Det gula teglet vid Götaplatsen och Renströmsparken är karakteristiskt för såväl
Göteborg som helhet som det här aktuella området.

Rikliga inslag av grönska
Drag med inspiration västerifrån
Det gula Göteborgsteglet
Gatsten och gånghällar i bohusgranit

Lorensbergs villastad med dess karaktär av trädgårdsstad uppvisar tydliga drag
med inspiration från det sena 1800-talets Storbritannien med ett tjugotal villor och
en radhuslänga uppförda i rött tegel. Särskilt det av A Bjerke ritade radhuset som
avslutar hela området i nordost upplevs som engelskpåverkat i sin karaktär med de
höga murade skorstenarna och de små förträdgårdarna ut mot gatan som omgärds
av höga röda tegelmurar.
Grönstrukturer De rikliga inslagen av grönska i stadsbilden är en betydelsefull del av
riksintresseuttrycket. Det gäller såväl Renströmsparken och landeriparken som de
mindre partierna med grönska längs gator och husfasader.

Kvarter med avspegling av topografin
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Uttolkning: Göteborgska särdrag i stadsbilden
Kritiska punkter
Riksintressegrunden
Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden

•

Det gula ”Göteborgsteglet” som återfinns vid Götaplatsen, Kjellbergska flickskolan och nya Artisten.

•

De bevarade resterna av den gröna landeriparken och trädgårdsanläggningen
med åldriga träd.

•

Renströmsparkens, vidsträckta, gröna parkmiljö med en intimt gestaltad del
kring Näckrosdammen i väster med bevarad struktur från 1923 samt en öppnare, mer modernistisk del i öster med den s.k. Pelousen och universitetsbyggnader placerade ”i park”.

•

Det gröna, obrutna sambandet mellan Renströmsparken och Högåsberget samt
mot Lorensbergs villastads trädgårdar.

•

Gröna visuella och funktionella samband mellan Johannebergs landeri- Renströmsparken - Fågelsången - Götaplatsen - Johannebergsgatan.

•

Den grönskande hörntomten bakom Gamla Hovrätten i korsningen mellan Olof
Wijksgatan-Johannebergsgatan med uppvuxna träd utgör en värdefull inramning
av byggnaden, och är en del av en helhetsgestaltning.

•

Lorensbergs villastad, i synnerhet radhusen, uppvisar tydliga influenser och
stildrag från engelsk tegelarkitektur.
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Uttolkning: Göteborgska särdrag i stadsbilden

Vy mot Eklandagatan från Södra Vägen strax söder om Korsvägen, fotograferat vid
okänd tidpunkt.

Vy söderut fotograferat 1933 från Södra Vägen strax norr om Korsvägen.
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Sammanfattning: uttryck för riksintresset i och i anslutning till planområdet
Identifierade riksintresseuttryck

Tema 3, 1900-talets stadsbyggande

Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad

•

1900-talets stadsbyggande och utvidgning av staden, med terränganpassade,
orgelbundna planmönster, samt fullföljande av rutnätsstaden. Tät, ”klättrande”
kvartersbebyggelse och terränganpassade villakvarter. Enhetligt ordnad bebyggelse inom respektive terrängavsnitt, efter naturförhållandena

•
•

Anläggningar för idrott, rekreation och nöjesliv

•

Den exklusiva Lorensbergs villastad och Nedre Johannesbergs slutna hyreshuskvarter.

•

Institutionsbebyggelse i parkmiljö

•

Spridda rester av donationsjordarnas landerier

Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning

•

Planmönster, tät stenstadsbebyggelse, bestämda hushöjder, parker och planteringar som präglas av höga arkitektoniska anspråk och illustrerar växlande
stadsbyggnadsideal 1870- 1930.

•

Hyreshus och villabebyggelse tillsammans med institutionsbyggnader för kultur
och utbildning speglar levnadsförhållandena i de övre samhällsskikten

Kvarter bebyggda i nationalromantisk stil och i 20-talsklassicismens göteborgska
tegelvariant, rödbrunt handslaget tegel med sparsmakad relief ger en arkitektonisk verkan av tung och kraftfull murmässighet

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden

•

De rikliga inslagen av grönska i stadsbilden.

•

Drag som visar på de livliga kontakterna med Storbritannien och Europas västra
delar
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Sammanfattning: riksintressets fysiska uttryck i anslutning till planområdet
Sammanfattande illustration
Tema 1: 1600-1700-talens fästningsstad
Landeri helhetsmiljö
Landeri: Byggnader
Landeri: Tillfartsväg
Tema 2: Det sena 1800-talets storstadsomdaning
Planmönster, tät stenstadsbebyggelse,
bestämda hushöjder, gator av olika bredd
och karaktär
Förträdgårdar
Kommunaltekniska anläggningar - spårväg
Tema 3: 1900-talets stadsbyggande och
fortsatta utvidgning av staden
1900-talets stadsbyggande och fortsatta
utvidgning av staden
Byggnader 1900-tal
Institutioner 1900-tal
Götaplatsen
Nöjesliv och rekreation
Tema 4: Göteborgska särdrag i stadsbilden
Rikliga inslag av grönska
Drag med inspiration västerifrån
Det gula Göteborgsteglet
Gatsten och gånghällar i bohusgranit
Kvarter med avspegling av topografin
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Miljökonsekvensbeskrivning
Nollalternativ

Bebyggelse -

Nollalternativet är ett referensalternativ som beskriver miljöns sannolika utveckling
i området om planförslaget inte genomförs. Nollalternativet är således inte en beskrivning av aktuella förhållanden eller ett antagande om oförändrat tillstånd, utan
inkluderar de åtgärder och förändringar som kan förväntas utan att planen genomförs. Syftet är att skapa en referensram som gör det lättare att särskilja konsekvenser som uppstår vid genomförandet av planen från de konsekvenser som är en följd
av områdets utveckling i övrigt.

Åtgärd enligt nollalternativ och effekt på riksintresset

Nollalternativets åtgärder och effekt på riksintresset
Nollalternativet för den aktuella detaljplanen har i huvudsak bedömts utgöras av
en situation som i stor utsträckning liknar dagens. Detaljplanen för Humanisten
samt detaljplan för Västlänken, Station Korsvägen bedöms dock kunna ha bäring
på kulturmiljön med avseende på riksintresset. De ur kulturmiljösynvinkel relevanta
åtgärderna, effekterna och konsekvenserna har strukturerats i kategorier lika planförslagets för att bli så tydliga och jämförbara som möjligt.
De planer som bedömts är:
K1480K-2-5392
II-4482 (1480K-II-4482)
II-5208 (1480K-II-5208)

Med undantag för detaljplan för järnvägstunneln Västlänken och detaljplan för Västra
uppgången finns inga outnyttjade byggrätter i området vilket bland annat innebär
att Universitetets lokaler inom planområdet inte kan utökas.
Vidare innebär nollalternativet att Västlänken, station Korsvägens västra uppgång
inte kan placeras vid korsningen Olof Wijkgatan/Johannebergsgatan, utan uppförs i
det ursprungliga läget vid Fågelsången där den integreras i Artisten.
Detaljplan för för Västlänken, Station Korsvägen medger en ny byggrätt vid
Korsvägens mitt. Den planerade byggnadens höjd understiger dock landeriets marknivå.

Fysisk effekt på riksintressegrunden

•
•
•
•

Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad: Bedöms inte påverkas.
Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning: Bedöms inte påverkas.
Tema 3, 1900-talets stadsbyggande: Bedöms inte påverkas.
Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: Bedöms inte påverkas.

Visuell effekt på riksintressegrundens läsbarhet och upplevelse

•

Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad: Måttlig effekt i och med att tillkommande byggnad riskerar att ge en barriäreffekt som försvagar upplevelsen av
sambandet mellan landerierna Liseberg och Johanneberg.

•
•

Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning: Bedöms inte påverkas.

•

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: Bedöms inte påverkas.
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Tema 3, 1900-talets stadsbyggande: Bedöms inte påverka.

Miljökonsekvensbeskrivning
Konsekvenser för riksintressegrunden tema 1 och 3

•

Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad: Måttlig konsekvens då befintliga
siktlinjer mellan områdena för landerierna Liseberg och Johanneberg riskerar att
påverkas av en ny byggnad på Korsvägen.

•
•
•

Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning: Ingen konsekvens.
Tema 3, 1900-talets stadsbyggande: Ingen konsekvens.
Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: Ingen konsekvens.
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Miljökonsekvensbeskrivning
Gatumiljö Åtgärd enligt nollalternativ och effekt på riksintresset
Fysisk effekt på riksintressegrunden

•
•
•

Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad: Bedöms inte påverkas.

•

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: Bedöms inte påverkas.

Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning: Bedöms inte påverkas.
Tema 3, 1900-talets stadsbyggande: Bedöms inte påverkas.

Visuell effekt på riksintressegrundens läsbarhet och upplevelse

•
•
•

Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad: Bedöms inte påverkas.

•

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: Bedöms inte påverkas.

Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning: Bedöms inte påverkas.
Tema 3, 1900-talets stadsbyggande: Bedöms inte påverkas.

Konsekvenser för riksintressegrunden tema 1 och 3

•
•
•
•

Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad: Ingen konsekvens.
Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning: Ingen konsekvens.
Tema 3, 1900-talets stadsbyggande: Ingen konsekvens.
Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: Ingen konsekvens.
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Friytor och naturmiljö Åtgärd enligt nollaternativ och effekt på riksintresset

Konsekvenser för riksintressegrunden tema 1 och 4

Fysisk effekt på riksintressegrunden

•

Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad: Mycket stor konsekvens i och med de
stora arbeten som kommer att göras i landeriparken, där murar, terrasseringar
och trappor kommer att påverkas. Också värdefulla träd med lång kontinuitet
på platsen kommer att avverkas, vilket bokstavligen kapar en direkt länk till
landeritiden.

•
•
•

Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning: Ingen konsekvens.

•

•
•
•

Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad: Stor effekt i och med de sprängningar som görs under och intill landeriet, och som påvekar murar, trappor och
terrasseringar i landeriparken. Stor effekt i och med avverkningen av träd, vilken
minskar förekomsten av grönska i stadsbilden och bryter kontinuiteten från landeritiden. Åtminstone ett av träden har stått på platsen i drygt 200 år.
Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning: Bedöms inte påverkas.
Tema 3, 1900-talets stadsbyggande: Bedöms inte påverkas.
Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: Stor effekt i och med avverkningen
av träd, vilken minskar förekomsten av grönska i stadsbilden.

•
•
•

Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad: Stor effekt med ny tunnelsträckning direkt invid landeriet. Ny tunnelsträckning förutsätter fällning av ett flertal uppväxta träd vilket innebär att den visuella gröna kopplingen mellan Renströmsparken
och Liseberg, som idag kan upplevas visuellt på platsen, minskas påtagligt.
Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning: Bedöms inte påverkas.
Tema 3, 1900-talets stadsbyggande: Bedöms inte påverkas.

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: Mycket stor konsekvens i och med
de stora arbeten som kommer att göras i landeriparken, där murar, terrasseringar och trappor kommer att påverkas. Också värdefulla träd med lång kontinuitet
på platsen kommer att avverkas, vilket bokstavligen kapar en direkt länk till
landeritiden och starkt påverkar både förekomsten och upplevelsen av gröna
samband inom området.

Visuell effekt på riksintressegrundens läsbarhet och upplevelse

•

Tema 3, 1900-talets stadsbyggande: Ingen konsekvens.

Sammanfattning
Nollalternativet bedöms sammantaget medföra betydande miljöpåverkan på riksintresset för kulturmiljön med avseende på landerimiljön, framför allt gällande de
lämningar som finns från landeritiden och de gröna inslag och samband som finns i
området.

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: Stor effekt med ny tunnelsträckning direkt invid landeriet. Ny tunnelsträckning förutsätter fällning av ett flertal
uppväxta träd vilket innebär att den visuella gröna kopplingen mellan oRenströmsparken och Liseberg, som idag kan upplevas visuellt på platsen, minskas
påtagligt.
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Planförslag
Bottenvåningens fasadlängd skall till minst 50 procent vara glasad och entréer
skall finnas med högst 20m mellanrum. Planen medger även parkeringsplatser
under mark samt en upp/nedgång för Västlänken inom nya byggrätter. I det södra hörnet ut mot Olof Wijksgatan medges en upp/nedgång för Västlänken samt i
direkt anslutning till detta byggrätt för en byggnad med max 2,5 m totalhöjd där
ventialtionsanläggning ovan mark tillåts ha en yta om max 100 kvm.

Planförslagets åtgärder som bedöms ha bäring på kulturmiljön avseende riksintresset beskrivs här för att i kommande avsnitt konsekvensbedömas. Åtgärderna har
strukturerats i olika rubriksatta kategorier med tillhörande underrubriker för att bli
så tydliga som möjligt.

Bebyggelse, befintliga byggnader

•

•

Johannebergs landeri: Skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud. I planförslaget skyddas fasader, grundmurar och tak med skyddsbestämmelser, som skall bevaras så att byggnadens kulturhistoriska kvaliteter, arkitektoniska egenart och betydelse i stadsrummet inte förvanskas. Betydelsefulla
interiöra delar skyddas genom varsamhetsbestämmelse. På plankartan hänvisas
till fördjupad information i planbeskrivningen.
Gamla Hovrätten: Rivningsförbud. Skyddsbestämmelse som anger att byggnadens grundmur, fasader och tak ska bevaras så att dess kulturhistoriska
kvaliteter, arkitektoniska egenart och betydelse i stadsrummet inte förvanskas.
Möjlighet ges till nya entréer på sydöstra och sydvästra fasaden.

•

Artisten (nyare delen): Varsamhetsbestämmelse för bibehållande av karaktärsdrag vad gäller volym, proportioner, indelning, material och materialbehandling,
färgsättning och detaljeringsnivå.

•

Artisten (f.d. Kjellbergska flickskolan): Planen medger att byggnaden rivs och
ersätts av ny byggrätt.

•

Parkeringshus, Gösta Rahms gata: Planen medger att byggnaden rivs och ersätts av ny byggrätt.

•

Universitetsbiblioteket: Planen medger att befintliga bibioteksbyggnader kan
rivas eller ändras med påbyggnad upp till ca 5 vån samt utökad bottenyta.

Bebyggelse, tillkommande byggrätter

•

Johannebergs landeri (landeriparken): Planen medger byggrätt för ny bebyggelse om ca 8 våningar med bostäder, centrum- och skolfunktioner i landeriparkens
södra ände. Mot allmän plats (torgyta) tillåts inte bostäder i entréplan.

•

Artisten: Planen medger byggrätt för ny bebyggelse om ca 6-10 våningar
med i huvudsak centrum- och skolfunktioner. Volymerna skall trappas ned
från ca 10 våningar till ca 8 våningar och slutligen ned till ca 6 våningar närmast ut mot Johannebergsgatan. Fasader skall utföras i gult eller rött tegel.

•

Parkeringshus, Gösta Rahms gata: Planen medger byggrätt för ny bebyggelse
om ca 6-8 våningar med i huvudsak centrum- och skolfunktioner. Fasader skall
utföras i gult tegel. Bottenvåningens fasadlängd skall till minst 50 procent vara
glasad.

•

UB: Planen medger en utökad byggrätt för ny byggnad med centrum- och skolfunktioner om ca 5 vån och utökad bottenyta. Entréer skall anordnas i fasad mot
nordost. Planen medger att en förbindelsegång, som skall vara allmänt tillgänglig
för gångtrafik, får anordnas i söder.

Gatumiljö

•

Tillkommande gata: Planen medger en ny gatuförbindelse mellan Lundgrensgatan och Johannebergsgatan.

Friytor och naturmiljö

•

Johannebergs landeri (landeriparken): Planen medger att södra delen av den
nuvarande landeriparken (allmän plats, park) exploateras med nya byggrätter.
Norr om detta föreslås att marken, vid sidan om den direkt intill landeribyggnaderna, fortsatt skall användas som park. Ett mindre markområde längst i söder
föreslås fortsatt användas som park.

•

Uppväxta träd: Planen medger fällning av ett antal uppväxta träd inom planområdet. Det rör sig i första hand om om träd längs Johannebergsgatan invid f.d.
Kjellbergska Flickskolan, mellan landeriparken och UB, längs Olof Wijksgatan
samt sydväst om Gamla Hovrätten. Träd väster, öster och norr om Gamla Hovrätten är skyddade i plan, vilket innebär att de endast får fällas om de är sjuka eller
utgör säkerhetsrisker.
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Miljökonsekvensbeskrivning
Planförslagets åtgärder och effekt på riksintresset

Fysisk effekt på riksintressegrunden

De i planförslaget förekommande åtgärder som bedöms ha bäring på kulturmiljön
med avseende på riksintresset har valts ut för att konsekvensbedömas. Åtgärder,
effekter och konsekvenser har strukturerats i olika kategorier för att bli så tydliga

•

Befintliga byggnader vid Johannebergs landeri förses med rivningsförbud samt
skydds- och varsamhetsbestämmelser för fasad respektive interiör. Byggrätt för ny
bebyggelse om ca 8 våningar med bostäder, centrum- och skolfunktioner medges i
landeriparkens södra ände.

Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad: Stor effekt för uttrycket ”rester av
donationsjordarnas landerier” där exploatering med byggrätter i landeriparkens
södra ände innebär att ett strategiskt obebyggt, trädbevuxet grönområde hörande till landeriparken tas i anspråk och omvandlas till kvartersmark och bebyggs
med stadsmässig, tät bebyggelse. Med detta minskar en betydande del av
landeriparkens fysiska utbredning, omgivande träd behöver fällas vilket innebär
att en viktig del av den gröna inramningen kring landeriet försvinner samt att en
äldre stenmur vid den övre trädgårdsterrassen sannolikt måste rivas.

•
•

Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning: Bedöms inte påverkas.

Den befintliga byggnaden Gamla Hovrätten förses med rivningsförbud samt skyddsbestämmelse för exteriöra karaktärsdrag.

•

som möjligt.

Bebyggelse Åtgärd enligt planförslaget och effekt på riksintresset

Den nyare delen av Artisten förses med varsamhetsbestämmelse för exteriöra karaktärsdrag. Planen medger rivning av den äldre delen av Artisten, f.d. Kjellbergska
flickskolan, och ger byggrätt för ny institutionsbebyggelse på platsen om ca 6-10
våningar. Utformningsbestämmelse kring fasadmaterial (rött eller gult tegel).
Planen medger rivning av P-huset på Gösta Rahms gata och ger byggrätt för ny institutionsbebyggelse om ca 6-8 våningar på platsen. Utformningsbestämmelse kring
fasadmaterial (gult tegel).

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: Stor effekt på uttrycket ”rikliga inslag
av grönska i stadsbilden”, då landeriparkens gröna yta minskas betydligt längst i
söder samt att ett antal uppväxta träd längs Johannebergsgatan, mellan landerit
och UB, längs Olof Wijksgatan samt sydväst om Gamla Hovrätten behöver fällas.
Måttlig effekt på uttrycket ”det gula Göteborgsteglet” då rivning medges för f.d.
Kjellbergska flickskolan.

Visuell effekt på riksintressegrundens läsbarhet och upplevelse

•

Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad: Stor effekt för uttrycket ”rester av
donationsjordarnas landerier” där exploatering med byggrätter i landeriparkens
södra ände innebär att landeriparken upplevs som påtagligt förminskad och det
historiska miljösammanhanget där landeribyggnadernas koppling till bevarade
delar av omgivande trädgård-, park- och naturmark blir otydligare. Den visuellt
betydelsefulla grönskande fonden med träd mellan landeriet och UB riskerar att
försvina helt, vilket försämrar den historiska läsbarheten av helhetsmiljön med det
tidigare lantligt belägna landeriet.

•

Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning: Bedöms inte påverkas.

Utformningsbestämmelser anger att minst 50 procent av fasadlängderna på bottenvåningarna hos tillkomamnde bebyggelse längs Gösta Rahms gata (invid p-huset) och
Johannebergsgatan (invid f.d. Kjellbergska flickskolan) skall vara uppglasade.
Universitetsbiblioteket kan enligt planförslaget antingen ändras med påbyggnad upp
till ca 5 vån samt utökad bottenyta eller rivas och ersätts med en ny större byggnad
om ca 5 vån.
Se vidare under avsnittet Strategiska vyer, nr 5.

Tema 3, 1900-talets stadsbyggande: Stor effekt för uttrycket ”institutionskomplex i parkmiljö”, då rivning medges för f.d. Kjellbergska flickskolan och för
Universitetsbibliotekets bägge byggnader.
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Miljökonsekvensbeskrivning
•

•

Tema 3, 1900-talets stadsbyggande: Stor effekt för flera av de identifierade uttrycken då siktlinjerna mot, och uppelvelsen av, det tidiga 1900-talets stadssammanhang närmast söder om landeparken bryts helt eller delvis om den föreslagna byggrätten utnyttjas. För stadsbyggnadssammanhanget som helhet innebär
planförslaget stor visuellt effekt med tanke på att rivning av f.d. Kjellbergska
flickskolan och Universitetsbiblioteket medges. Byggnaderna i fråga är visuella
betydelsebärare som utgör tydliga exponenter för universitetsstaden Göteborg och en
förlust av dessa institutionsbyggnader försämrar den historiska läsbarheten i området.

Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning: Ingen konsekvens.

•

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: Mycket stor konsekvens för uttrycket ”rikliga inslag av grönska i stadsbilden”, då landeriparkens yta minskas betydligt genom att den bebýggs i söder samt att den gröna fonden väster om landeriet i princip försvinner. Med detta försvagas en sammanhängande grönskande
parkmiljö med lång kontinuitet som är av stort värde för miljösammanhanget
som helhet. Måttlig konsekvens för uttrycket med ”det gula Göteborgsteglet”
då rivning av f.d. Kjellbergska flickskolan medges. Att delar av tillkommande
bebyggelse skall utformas med fasader i gul tegel är postivt för upplevelsen av
det aktuella riksintressuttrycket i området kring Götaplatsen.

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: Stor effekt på uttrycket ”rikliga inslag
av grönska i stadsbilden”, då landeriparkens gröna yta minskas betydligt. Fällning av uppväxta träd längs Johannebergsgatan, mellan landeriparken och UB,
längs Olof Wijksgatan samt sydväst om Gamla Hovrätten innebär att den gröna
fonden väster om landeriet försvinner vilket i sin tur får stor effekt för upplevelsen av hela närområdet med dess idag påtagligt grönskande karaktär.

Konsekvenser för riksintressegrunden, tema 1, 3, 4

•

•
•

Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad: Mycket stor konsekvens för landerimiljöns historiska sammanhang med landeribyggnader och tillhörande marker
i form av terrasserad trädgårdsanläggning och grönskande parkliknande omgivningar, vilka utgör bärande beståndsdelar för riksintressuttrycket med ”rester av
donationsjordarnas landerier”. Expolatering där delar av landeriparken bebyggs
med tät stadsbebyggelse innebär att parkens gröna prägel avtar och parkens
långsträckta, nord-sydliga utbredning bryts. Upplevelsen av den historiska funktionen hos Johannebergs landeri som en landeriegendom vilken under lång tid
fungerat som ett lantligt beläget sommarviste förminskas därmed. Sammantaget innebär planförslaget mycket stora negativa konsekvenser för den historiska
läsbarheten. Möjligheten att uppleva Johannebergs landeri som en av ytterst få
bevarade sammanhängande landerimiljöer i staden undergrävs, där upplevelsen
av landerimiljön som ett sommarviste betraktad såväl inifrån gårdsrummet som
utifrån från Korsvägen kraftigt reduceras.
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Tema 3, 1900-talets stadsbyggande: Stor konsekvens för siktlinjerna mot och
uppelvelsen av det tidiga 1900-talets terränganpassade hyreshuskvarter vid
Nedre Johanneberg bryts helt eller delvis om planförslagets byggrätter i södra
landeriparken utnyttjas till fullo. Den tidstypiska gestaltningen där den klättrande tegelbebyggelsen möter den kuperade landeriparken kan därmed inte
längre upplevas från landeriets gårdsmiljö. Stor konsekvens där det visuella
sambandet mellan ovan nämnda kvarter och det likvärdiga kvarteret direkt norr
om landeriet förminskas påtagligt. Rivningar av f.d. Kjellbergska flickskolan och
Universitetsbiblioteket innebär stor konsekvens för upplevelsen av riksintressetemat som helhet och i synnerhet avseende uttrycket med ”institutionskomplex i
parkmiljö”. Även om nya institutioner uppförs i det aktuella området går en stor
del av institutionsbebyggelsen från 1900-talet förlorad med dessa karaktärsstarka och respresentativa skolbyggander vars skilda tillkomsstider speglar 1930-,
1950-, respektive 1980-talets syn på lokaler för utbildning.

Miljökonsekvensbeskrivning
Gatumiljö -

Visuell effekt på riksintressegrundens läsbarhet och upplevelse

Åtgärd enligt planförslaget och effekt på riksintresset

•

Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad: Stor effekt med ny vägsträckning direkt
invid landeriparken, på en yta som tidigare varit en del av landeriets område. Ny
gatusträckning förutsätter fällning av ett flertal uppväxta träd vilket innebär att
den visuella gröna kopplingen mellan områdets olika delar förminskas påtagligt
och att den gröna, sammanhängnade fonden bakom landeribyggnaderna upp
mot UB försvinner.

•
•
•

Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning: Bedöms inte påverkas.

Planförslaget medger ett flertal åtgärder avseende gatumiljö och tillkommande torgytor, men endast en tillkommande gata som förbinder Lundgrensgatan (Lundgrens
trappor) med Johannebergsgatan bedöms ha bäring på kulturmiljön med avseende
på riksintresset.
Se vidare under avsnittet Strategiska vyer.

Fysisk effekt på riksintressegrunden

•

Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad: Stor effekt i och med att ny gatusträckning, mellan Lundgrensgatan och Johannebergsgatan, förutsätter fällning av tät
grönska med ett flertal uppväxta träd på en yta med friväxande grönska som
tidigare varit en del av landeriets parkområde i direkt anslutning till den gestaltade trädgårdsanläggningen.

•
•

Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning: Bedöms inte påverkas.

•

Tema 3, 1900-talets stadsbyggande: Stor effekt i och med att tre institutionsbyggnader från skilda delar av 1900-talet rivs.

Tema 3, 1900-talets stadsbyggande: Bedöms inte påverkas.
Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: Stor effekt på utrycket ”rikliga inslag
av grönska”, då den gröna fonden mellan landeriet och UB i princip försvinner.
Med fällning av trä försvagas också upplevelsen av den befintliga visuella, gröna
kopplingen mellan landeriparken och Renströmsparken med Näckrosdammen.

Konsekvenser för riksintressegrunden, tema 1 och 4

•

Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad: Stor konsekvens för landerimiljöns
historiska sammanhang med dess grönskande omgivningar, vilka utgör bärande
beståndsdelar för riksintressuttrycket med ”rester av donationsjordarnas landerier”. Ny gatusträckning enligt planförslaget innebär att den tidigare landerimarkens gröna och lantliga prägel avtar och den historiska läsbarheten av landerimiljön som helhet försvåras betydligt.

•
•
•

Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning: Ingen konsekvens.

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: Stor effekt på uttrycket ”rikliga inslag
av grönska”, då den befintliga, uppväxta grönstrukturen mellan landeriparken
och Renströmsparken i princip försvinner i och med att ny gatusträckning förutsätter fällning av ett flertal träd.
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Tema 3, 1900-talets stadsbyggande: Ingen konsekvens.
Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: Stor konsekvens för deltemat ”rikliga
inslag av grönska”, då fällning av trä mellan landeriet och UB försvagar den
visuella, gröna kopplingen mellan landeriparken och Renströmsparken med
Näckrosdammen. Detta minskar läsbarheten och förståelsen för de historiska
sambanden med landeriets äldre markanvändning och landeriets funktion som
ett tidigare lantligt beläget somarviste.

Miljökonsekvensbeskrivning
Friytor och naturmiljö -

Visuell effekt på riksintressegrundens läsbarhet och upplevelse

Åtgärd enligt planförslaget och effekt på riksintresset

•

Planförslaget ger byggrätt för en ny institutionsbyggnad längs Johannebergsgatan,
vilket innebär en minskad grönyta i denna del. Också den förelagna nybyggnationen
i i landeriparkens södra del får stora konsekvenser för parkmiljön, som här minskas
betydligt. Grönytorna kring gamla Hovrätten och Universitetsbiblioteket påverkas i
och med den förelagna nya vägsträckningen mellan Lundgrensgatan och Johannebergsgatan. Kvarvarande träd i denna del skyddas i planen med en egen bestämmelse. En liten bit mark invid Fågelsången, i direkt anslutning till den befintliga detaljplanen för Lorensbergs villastad (FIIac 4864) blir parkmark. Också de kvarvarande
grönytorna runt Johannebergs landeri blir parkmark.

Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad: Stor effekt i och med den nya etableringen i landeriparken, som tidigare varit en öppen och uppodlad yta. Den
kvarvarande delen av parken blir mindre och det historiska sammanhanget med
landeriet och tillhörande odlingsmark betydligt otydligare.

•
•
•

Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning: Bedöms inte påverkas.

Fysisk effekt på riksintressegrunden

•

•
•
•

Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad: Stor effekt i och med den nya etableringen i landeriparken, som tidigare varit en öppen och uppodlad yta. Den
kvarvarande delen av parken blir mindre och det historiska sammanhanget med
landeriet och tillhörande odlingsmark betydligt otydligare.

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: Stor effekt på deltemat ”rikliga
inslag av grönska”, då landeriparkens yta minskas betydligt och grönytor även
försvinner längs Johannebergsgatan. Också grönytan bakom Universitetsbiblioteket påverkas.

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: Stor effekt på deltemat ”rikliga
inslag av grönska”, då landeriparkens yta minskas betydligt och grönytor även
försvinner längs Johannebergsgatan och bakom Universitetsbiblioteket. Detta får
stora visuella effekter, då upplevelsen av området påverkas starkt.

Konsekvenser för riksintressegrunden, tema 1, 2, 3 och 4

•

Tema 1, 1600-1700-talens fästningsstad: En mycket stor konsekvens i och med
den föreslagna nya etableringen i landeriparken, som har lång kontinuitet på
platsen och är en av ytterst få kvarvarande landeriparker i staden. Johannebergs
landeri och dess park utgör ett kulturhistoriskt sammanhang med höga värden,
och är också av stor karaktärsskapande betydelse för kringområdet som helhet.

•
•

Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning: Ingen konsekvens.

Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning: Bedöms inte påverkas.
Tema 3, 1900-talets stadsbyggande: Måttlig effekt i och med att grönytor som
ingår i deltemat ”anläggningar för rekreation” påverkas.

Tema 3, 1900-talets stadsbyggande: Bedöms inte påverkas.

•
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Tema 3, 1900-talets stadsbyggande: En måttlig konsekvens i och med att
grönytor som ingår i deltemat ”anläggningar för rekreation” påverkas.
Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: En mycket stor konsekvens för deltemat ”rikliga inslag av grönska”, då landeriparkens yta minskas betydligt. Detta
påverkar i sin tur upplevelsen av området som helhet. En stor konsekvens i och
med att grönytorna längs Johannebergsgatan och bakom Universitetsbiblioteket
påverkas.

Miljökonsekvensbeskrivning
Miljöhänsyn

Förebyggande åtgärder

Enligt miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö så skall:

Planförslaget motverkande av negativ miljöpåverkan på kulturmiljön avseende riksintresset bedöms tillvarats genom följande åtgärder:

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas."

Planbestämmelser
Befintliga byggnader vid Johannebergs landeri förses med rivningsförbud samt
skydds- och varsamhetsbestämmelser enligt följande:

Med hänvining till att planområdet ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården bedöms planförslagets hänsyn till detta miljökvalitetsmål vara mest relevant att
beskriva utifrån preciseringen Kulturvärden i bebyggd miljö som anger föjande:

"Byggnadens yttre grundmur, fasader och tak ska bevaras så att dess kulturhistoriska
kvaliteter, arkitektoniska egenart och betydelse i stadsrummet inte förvanskas. för
fasad respektive interiör."

"Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas."

Den befintliga byggnaden Gamla Hovrätten förses med rivningsförbud samt skyddsbestämmelse för exteriöra karaktärsdrag.

Planen medverkar till att Johannebergs landeribyggnader, Gamla Hovrätten, nyare
delen av Artisten samt ett antal äldre träd bevaras och skyddas i plan. Planen motverkar dock bevarande av värdefulla bebyggelsemiljöer/landskap vad gäller exploatering
i delar av landeriparken samt bevarande av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer vad gäller rivning av f.d. Kjellbergska flickskolan och gamla Universitetsbiblioteket.

Den nyare delen av Artisten förses med varsamhetsbestämmelse för exteriöra karaktärsdrag.

Vad gäller utveckling av byggnader och bebyggelsemijöer medverkar planen till detta
genom att klustret av kulturinstitutioner mellan Götaplatsen och Renströmsparken
kompletteras med ny bebyggelse som r planerad att inrymma hela Göteborgs Universitets konstnärliga fakultet. Den eventuella ombyggnaden av Univeristetsbiblioteket
som planen medger kan även den anses medverka till utveckling av institutionsstråket i parkmiljö.

Utformningsbestämmelser kring fasadmaterial (rött eller gult tegel) för ny institutionsbebyggelse vid Gösta Rahms gata och Johannebergsgatan.
Markområde räd invid Gamla Hovrätten ges egen bestämmelse somanger att träd
ska bevaras.

Trots att planförslaget medverkar till att uppfylla delar av Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö bedöms andra delar av planförslaget samtidigt innebära stora till mycket
stora negativa konsekvenser för riksintresset för kulturmiljövården.
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Miljökonsekvensbeskrivning
Studerade alternativ
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av universitets fastigheter
inom planområdet, samt skapa stöd för utveckling av Landeriet och landeriparken, i
enlighet med framtagna mål och strategier inom stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet. Med hänsyn till detaljplanens syfte har därför inte några alternativa
lokaliseringar i andra delar av staden varit aktuellt att studera.

Förslag till ytterligare åtgärder för att minska de
negativa konsekvenserna på riksintresset
För att mildra påverkan på riksintresset (tema 1, 3 och 4) bör följande åtgärder
inarbetas i planförslaget:

•

Byggrätten i landeriparken bör utgå, med hänvisning till de mycket stora
negativa konsekvenser för centrala delar i riksintressegrunden som planförslaget medför. Önskade kopplingar mellan Korsvägen och Renströmsparken/
Universitetsbiblioteket bedöms kunna uppnås genom bibliotekets nya entréer
åt öster samt genom den nya gatusträckning som binder ihop Lundgrensgatan
och Johannebergsgatan. Vidare kan den trappa som löper upp från Korsvägen
till landeriparken med fördel förlängas upp till Universitetsbiblioteket. Parken utvecklas förslagsvis till en stadsträdgård eller liknande, som kan bli en attraktion i
sig och en resurs i närområdet.

•

Övergången mellan landeriparken och Renströmsparken bör hanteras på ett
varsamt sätt, inte minst i anslutning till den tillkommande vägsträckningen.
Förslagsvis utformas vägen på ett sådant sätt att det finns möjlighet till en grön,
avgränsande skärm som mildrar förlusten av landeriets gröna inramning.

•

Material, textur och färgnyanser är av stor betydelse för att säkerställa uttryck
och karaktär hos den tillkommande bebyggelsen. Detta bör säkerställas genom
lämpliga planbestämmelser och framtagandet av ett särskilt gestaltningsprogram.

•

Det tillkommande universitetsbiblioteket bör signalera soliditet och tyngd i såväl
materialval som uttryck, för att annonsera institutionell myndighet i paritet med
exempelvis Hovrätten.

Under arbetets gång har flera alternativa utformningar av planförslaget utvärderats.
Staden har prövat flera olika lägen för Västlänken, station Korsvägens, västra uppgång. Det tidigare läget vid Fågelsången har flyttats till korsningen Olof Wijksgatan/
Johannebergsgatan. Planförslaget möjliggör att uppgången integreras i nybyggnationen i kvarteret. Det nya läget valdes eftersom det bedömdes förbättra orienterbarheten och sammanhanget till den omgivande stadsväven, samt att park- och naturvärden kan behållas i större utsträckning.
Kulturmiljön har studerats ingående under planarbetet, utifrån att området utgör
riksintresse för kulturmiljö. För exploateringen i landeriet, samt för Universitetsbiblioteket, har flera utformningar studerats, både i utbredning och byggnadshöjd.
Efter detaljplanens samråd har skyddet för Artisten (Nyréns byggnad) stärkts genom
införande av rivningsförbud.

Uppföljning
Av Miljöbalken 6 kapitlet 12 § framgår att en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla ”en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning
av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet
medför”.
Områden som bedöms behöva kontrolleras och följas upp i fortsatt arbete med
projektering är främst hanteringen av landeriparken. Riksintressens värden för landeriparken behöver säkerställas i genomförandet. Uppföljningen sker i ett samarbete
mellan stadsbyggnadskontoret, park- och naturförvaltningen, fastighetskontoret och
kulturförvaltningen.
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Sammanfattande matris över planförslagets konsekvenser

Konsekvenser kopplade till
nya etableringar

Konsekvenser kopplade till
befintlig miljö

Åtgärd

Tema 1) 1600- och
1700-talens fästningsstad (landeriepoken)

Tema 2) Det sena
Tema 3) 1900-talets
1800-talets storstads- stadsbyggande
omdaning

Tema 4) Göteborgska
särdrag i stadsbilden

Fysisk

Fysisk

Fysisk

Visuell

Visuell

Fysisk

Visuell

Visuell

Rivning av f.d. Kjellbergska
flickskolan
Rivning av P-hus i
hörnet Gösta Rahms gataFågelsången
Rivning av Universitetsbiblioteket
Ny gata mellan Lundgrensgatan och Johannebergsgatan

Tillkommande bebyggelse i
landeriparkens södra del
Tillkommande bebyggelse
längs Johannebergsgatan
Nytt universitetsbibliotek
Tillkommande universtetsbyggnad i hörnet Gösta
Rahms gata-Fågelsången

Mycket stor konsekvens. Åtgärden påverkar strategiskt viktiga och centrala delar av
riksintressegrunden och bedöms innebära att möjligheten att utläsa (fysiskt) eller
uppleva (visuellt) riksintresset försvinner eller försvåras på ett grundläggande sätt.

Marginell konsekvens. Åtgärden påverkar endast en mindre betydande del av riksintressegrunden och bedöms innebära att möjligheten att utläsa (fysiskt) eller uppleva
(visuellt) riksintresset försvagas i mindre utsträckning.

Stor konsekvens. Åtgärden påverkar strategiskt viktiga och centrala delar av riksintressegrunden och bedöms innebära att möjligheten att utläsa (fysiskt) eller uppleva
(visuellt) riksintresset försvagas på ett betydande vis.

Ingen eller positiv konsekvens. Möjligheten att utläsa (fysiskt) eller uppleva (visuellt)
riksintressegrunden förblir intakt eller förstärks.

Måttlig konsekvens. Åtgärden påverkar mindre strategiskt viktiga delar av riksintressegrunden och bedöms innebära att möjligheten att utläsa (fysiskt) eller uppleva
(visuellt) riksintresset delvis försvagas.
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Samlad bedömning av planförslagets konsekvenser
Planförslagets konsekvenser på riksintresset för
kulturmiljövården
Genomförande av delar av planförslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan
på riksintresset för kulturmiljön med avseende till landerimiljön, det tidiga 1900-talets stadsbygge, Institutionskomplexet och Johannebergsgatan, vilket sammantaget
kan innebära risk för bedömningen påtaglig skada på riksintresset.

Landerimiljön
Planförslaget har bedömts innebära mycket stora negativa konsekvenser för upplevelsen och förståelsen av landerimiljöns historiska sammanhang med landeribyggnader och tillhörande marker i form av terrasserad trädgårdsanläggning och grönskande parkliknande omgivningar. Dessa lämningar utgör, var och en och tillsammans,
bärande beståndsdelar för riksintresseuttrycket med ”rester av donationsjordarnas
landerier”. Exploatering där delar av landeriparken bebyggs med tät stadsbebyggelse
och en ny gatusträckning mellan Lundgrensgatan och Johannebergsgatan dras fram
innebär att:

•

den historiska läsbarheten och upplevelsen av Johannebergs landeri som en av
de ytterst få bevarade sammanhängande landerimiljöerna i staden undergrävs,

•

upplevelsen av den historiska funktionen hos Johannebergs landeri som en
landeriegendom vilken under lång tid fungerat som ett lantligt beläget sommarviste förminskas,

•
•

landeriparkens gröna karaktär reduceras väsentligt,
landeriparkens påtagligt långsträckta, nord-sydliga utbredning med lång historisk kontinuitet förändras.

Det tidiga 1900-talets terränganpassade hyreshuskvarter vid
Nedre Johanneberg
Planförslagets byggrätt för tät stadsbebyggelse i landeriparkens södra del har bedömts innebära stora negativa konsekvenser för upplevelsen av det tidiga 1900-talets terränganpassade hyreshuskvarter vid Nedre Johanneberg genom att:

•

siktlinjerna mellan bebyggelsen vid Eklandagatan och landeriet bryts helt eller
till betydande delar,

•

den tidstypiska gestaltningen på Eklandagatan där den klättrande tegelbebyggelsen på ett medvetet vis möter landeriparken med den bergiga terrängen
inte längre kan upplevas från landeriets gamla trädgård och dess inramade
gårdsmiljö

Institutionskomplexet och Johannebergsgatan
Planförslaget har bedömts innebära stora till mycket stora negativa konsekvenser
för riksintresseuttrycket ”institutionskomplex i parkmiljö”. Genom rivningar förloras
viktiga delar av den befintliga institutionsbebyggelsen från 1900-talet som speglar
olika epokers syn på utbildningslokaler enligt följande:

•
•
•

Gamla Universitetsbiblioteket (1950-tal)
Nya Universitetsbiblioteket (1980-tal)

Härutöver innebär byggrätten för nytt universitetsbibliotek en betydande skalförhöjning som bryter mot den samlade takfotshöjden sett från Renströmsparken, och som
utgör ett karaktäristiskt drag i institutionsmiljön.

Byggrätten för nytt universitetsbibliotek på bergskrönet ovan landeriet innebär att:

•

F.d. Kjellbergska flickskolan (1930-tal)

ett ytterligare dominant inslag tillförs som försvagar landerimiljöns småskaliga
och lantliga prägel
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Strategiska vyer
Följande avsnitt innehåller ett antal utvalda strategiska vybilder såväl in mot som
inom delar av planområdet. Vyerna kan ses som citat ur stadsbilden, och de ger
tillsammans en bild av hur och var riksintressets teman är läsbara i området samt att
de visar ett urval av tänkbara åtgärder som planförslaget medger.
För respektive vy presenteras utgångsläget med ett fotografi som visar hur det ser
ut idag. Det visuella innehållet beskrivs först och följs av riksintressgrundens visuella
uttryck i vyn beskrivet i punktform.
Därtill presenteras för respektive vy en, för vissa vyer två, illustrationer som visar
exempel på åtgärder i form av tillkommande byggnadsvolymer som planförslaget
medger. Utifrån illustrationerna beskrivs de visuella konsekvenserna av planförslagets åtgärder i punktform för respektive vy.
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Strategiska vyer
Fotopunkter
1. Från Götaplatsen
2. Från Johannebergsgatan

2

3. Från Korsvägen
4. Från Johannebergs landeri

3

5. Från Renströmsparken mot Universitetsbiblioteket
och Humanisten
1

4
5
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Strategiska vyer

1. Från Götaplatsen
Vyn från Götaplatsen domineras av de stora kulturinstitutioner som inramar den
öppna ytan. Byggnadernas placering speglar det sena 1800-talets planmönster med
en monumental avslutning på en storslaget anlagd aveny, medan deras utformning präglas starkt av idealen från 1900-talets första decennier. I fonden skymtar
1920-talets sammanhållna kvartersbebyggelse och framför denna möter rika inslag
av grönska, som länkar ihop innerstadsmiljön med Renströmsparken längre söderut.
Götaplatsen har en stark air av kultur. Den medvetna och påkostade gestaltningen
och det klassicistiska formspråket, modellerat med sober massivitet och välavvägda
dekorativa accenter, bidrar till byggnadernas rituella samverkan som uttryck för
konstens myndighet och anspråk på aktning, samtidigt som Konstmuseets monumentala dominans inte utmanas eller distraheras av trivialiserande inslag i synbilden.

Identifierade uttryck för riksintressegrunden:

•

Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning och -utbyggnad och planmönster.

•

Tema 3, 1900-talets utvidgning av staden med uttryck för olika stilepoker och
de inledande decenniernas terränganpassade, oregelbundna planmönster.
Götaplatsen med omgivande kulturinstitutioner. Anläggningar för idrott, rekreation och nöjesliv.

•

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: de rikliga inslagen av grönska i stadsbilden. Det gula ”Göteborgsteglet”. Gatukaraktären med gånghällar i bohusgranit.
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Strategiska vyer

Illustration: Tham Videgård

1. Från Götaplatsen
Konsekvenser för upplevelsen av riksintressegrundens uttryck:
Tema 2:

•

Möjligheten att uppleva det sena 1800-talets planmönster påverkas endast
marginellt av den nya volymen - snarare tydliggörs platsens inramning och
upplevelsen av och förståelsen för de omgivande institutionernas rumsliga
och funktionella relation förstärks. Detta medför att berättelsen om det sena
1800-talets utbyggnader och ideal till viss del blir lättare att förstå.

Tema 3:

•

Möjligheten att uppleva och avläsa 1900-talets stadsbyggande med stenstaden
påverkas i viss grad, men Götaplatsen, kopplingen till jubileumsutställningen
1923 och stråket med institutionsbebyggelse framstår som fortsatt tydliga och
läsbara.
Tema 4:

•
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Möjligheten att uppleva byggnadstraditionen med fasader i gult tegel förstärks
då den tillkommande bebyggelsen enligt planen skall uppföras med fasader i
gult tegel.

Strategiska vyer
2. Från Johannebergsgatan
Vyn från Johannebergsgatan innehåller såväl institutionsstråket med bebyggelse
i gult tegel som det tidiga 1900-talets enhetliga bostadskomplex i rött tegel. Här
finns också exempel på de rikliga inslag av grönska som präglar området, här i
form av uppvuxna träd. Gatan har en lugn karaktär av bakgata, inte minst för att
Stadsteaterns baksida med lastportar och parkering vetter åt det här hållet. Gatan
har en halvöppen karaktär i och med mellanrummen och grönskan på den västra
sidan.

Identifierade uttryck för riksintressegrunden:

•

Tema 1, 1600- och 1700-talens fästningsstad med rester av donationsjordarnas
landerier

•

Tema 2, det sena 1800-talets storstadsomdaning och planmönster kring
Götaplatsen.

•

Tema 3, 1900-talets stadsbyggande och utvidgning av staden, med de inledande
decenniernas terränganpassade planmönster och uttryck för olika stilepoker.
Övre Vasastaden-Lorensberg med institutionskomplex i parkmiljö. Götaplatsen
med omgivande kulturinstitutioner.

•

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: Det gula ”Göteborgsteglet”. De rikliga
inslagen av grönska i stadsbilden.
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Strategiska vyer
2. Från Johannebergsgatan
Konsekvenser för upplevelsen av riksintressegrundens uttryck:
Tema 2:

•

Möjligheten att uppleva det sena 1800-talets stadsomdaning påverkas endast
marginellt av den tillkommande volymen.
Tema 3:

•

Möjligheten att uppleva och avläsa 1900-talets stadsbyggande med stenstaden
är intakt på gatans östra sida. På den västra sidan får förslaget stora konsekvenser för upplevelsen av 1900-talets institutionsbebyggelse, då före detta
Kjellbergska flickskolan i gult tegel har rivits och ersatts av en nyuppförd byggnad i rött eller gult tegel (i planen anges båda möjligheterna).
Tema 4:

•

Illustration: Tham Videgård
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Möjligheten att uppleva de rika inslagen av grönska försvåras, då flera stora
träd tagits ned och grönytor försvunnit i samband med uppförandet av den nya
byggnaden.

Strategiska vyer

3. Från Korsvägen
Vyn från Korsvägen innehåller på många sätt ett tvärsnitt av Göteborg - i förgrunden
intensiv trafik med flera olika trafikslag, i fonden Johannebergs landeri inbäddat i
grönska, flankerat av massiva tegelvolymer från 1910- och 20-talen. Topografin går
att avläsa i bebyggelsens trappningar. Kontrasten mellan trafiklösningarna och den
intilliggande parkmiljön är stor. Den gröna trädridån mellan landeriparken och det
bakomvarande universitetsbiblioteket gör att landerimiljöns agrara historia än i dag
kan upplevas. Den tidigare skärningspunkt mellan stad och land, som Korsvägen
tidigare utgjorde, kan i och med detta ännu avläsas.
Landeriegendomen, med dess associationsrika träarkitektur inbäddad i den frodiga
och högväxta grönskan på alla sidor, annonseras mot Korsvägen som ett väl integrerat och trovärdigt utsnitt ur den göteborska stadsbyggnadshistorien. Ingen annanstans i staden exponeras landeriepoken på ett lika övertygande och tillgängligt sätt i
1900-talets framväxande stadsväv.

Identifierade uttryck för riksintressegrunden:

•

Tema 1, 1600- och 1700-talens fästningsstad med rester av donationsjordarnas
landerier

•

Tema 2, det sena 1800-talets stadsomdaning med stenstadsbebyggelse samt
kommunaltekniska anläggningar som spårvägar och vattentorn. Den rikt formade sena 1800-talsbebyggelsen i puts och tegel.

•

Tema 3, 1900-talets utvidgning av staden med de inledande decenniernas terränganpassade, oregelbundna planmönster. Övre Vasastaden-Lorensberg med
institutionskomplex i parkmiljö. Nedre Johannebergs slutna hyreshuskvarter.

•

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: stadssiluetten med bergshöjder runt
staden och utblickar mot omgivningarna. De rikliga inslagen av grönska i stadsbilden.
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Strategiska vyer

3a. Från Korsvägen, huvudalternativ
Konsekvenser för upplevelsen av riksintressegrundens uttryck:
Tema 1:

•

Möjligheten att uppleva 1600- och 1700-talens fästningsstad med bevarade
delar av donationsjordens landerier försvåras betydligt. Den nya etableringen i landeriparken minskar parkytan och bryter såväl siktlinjer som befintlig
struktur. Också det nya universitetsbibliotekets större volym minskar grönytan.
Detta får till följd att förståelsen för landeriets agrara historia försvåras.
Tema 2:

•

Tema 3:

•

Möjligheten att uppleva och avläsa 1900-talets stadsbyggande med den terränganpassade stenstaden försvåras betydligt, i och med de brutna siktlinjerna.
• Upplevelsen av och förståelsen för 1900-talsbebyggelsens inbördes rumsliga
och funktionella samband minskar betydligt.
Tema 4:

•
•

Möjligheten att uppleva det sena 1800-talets stadsomdaning bedöms inte
påverkas.
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Möjligheten att avläsa stadssiluetten med bergshöjder runt och i staden försvåras, eftersom den tillkommande bebyggelsen består av stora volymer som
stänger av tidigare siktlinjer.
Upplevelsen av rikliga inslag av grönska i stadsbilden försvåras betydligt, i och
med att landeriparken tas i anspråk och Universitetsbiblioteket får en större
volym.

Strategiska vyer

3. Från Korsvägen
Vyn från Korsvägen innehåller på många sätt ett tvärsnitt av Göteborg - i förgrunden
intensiv trafik med flera olika trafikslag, i fonden Johannebergs landeri inbäddat i
grönska, flankerat av massiva tegelvolymer från 1910- och 20-talen. Topografin går
att avläsa i bebyggelsens trappningar. Kontrasten mellan trafiklösningarna och den
intilliggande parkmiljön är stor. Den gröna trädridån mellan landeriparken och det
bakomvarande universitetsbiblioteket gör att landerimiljöns agrara historia än i dag
kan upplevas. Den tidigare skärningspunkt mellan stad och land, som Korsvägen
tidigare utgjorde, kan i och med detta ännu avläsas.
Landeriegendomen, med dess associationsrika träarkitektur inbäddad i den frodiga
och högväxta grönskan på alla sidor, annonseras mot Korsvägen som ett väl integrerat och trovärdigt utsnitt ur den göteborska stadsbyggnadshistorien. Ingen annanstans i staden exponeras landeriepoken på ett lika övertygande och tillgängligt sätt i
1900-talets framväxande stadsväv.

Identifierade uttryck för riksintressegrunden:

•

Tema 1, 1600- och 1700-talens fästningsstad med rester av donationsjordarnas
landerier

•

Tema 2, det sena 1800-talets stadsomdaning med stenstadsbebyggelse samt
kommunaltekniska anläggningar som spårvägar och vattentorn. Den rikt formade sena 1800-talsbebyggelsen i puts och tegel.

•

Tema 3, 1900-talets utvidgning av staden med de inledande decenniernas terränganpassade, oregelbundna planmönster. Övre Vasastaden-Lorensberg med
institutionskomplex i parkmiljö. Nedre Johannebergs slutna hyreshuskvarter.

•

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: stadssiluetten med bergshöjder runt
staden och utblickar mot omgivningarna. De rikliga inslagen av grönska i stadsbilden.
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Strategiska vyer

3b. Från Korsvägen, alternativ 2
Konsekvenser för upplevelsen av riksintressegrundens uttryck:
Tema 1:

•

Möjligheten att uppleva 1600- och 1700-talens fästningsstad med bevarade
delar av donationsjordens landerier försvåras betydligt. Den nya etableringen i landeriparken minskar parkytan och bryter såväl siktlinjer som befintlig
struktur. Också det nya universitetsbibliotekets större volym minskar grönytan.
Detta får till följd att förståelsen för landeriets agrara historia försvåras.
Tema 2:

•

Tema 3:

•

Möjligheten att uppleva och avläsa 1900-talets stadsbyggande med den terränganpassade stenstaden försvåras betydligt, i och med de brutna siktlinjerna.
• Upplevelsen av och förståelsen för 1900-talsbebyggelsens inbördes rumsliga
och funktionella samband minskar betydligt.
Tema 4:

•
•

Möjligheten att uppleva det sena 1800-talets stadsomdaning bedöms inte
påverkas.
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Möjligheten att avläsa stadssiluetten med bergshöjder runt och i staden försvåras, eftersom den tillkommande bebyggelsen består av stora volymer som
stänger av tidigare siktlinjer.
Upplevelsen av rikliga inslag av grönska i stadsbilden försvåras betydligt, i och
med att landeriparken tas i anspråk och Universitetsbiblioteket får en större
volym.

Strategiska vyer

Foto: Antiquum

4. Från Johannebergs landeri söderut
Vyn från Johannebergs landeri har en grön fond med starka historiska kopplingar. Här
har bedrivits odling och agrart anknutna verksamheter under flera hundra år. Den
omslutna innergården ger också en stark upplevelse av gångna tiders mer småskaliga
och nyttopräglade bostadsbebyggelse, vilken förstärks av den starka materialkänslan
och den närmast taktila förnimmelsen av byggnadernas hantverksmässiga utförande.
Helhetsmiljön med bebyggelsen och parken är av avgörande betydelse för upplevelsen av riksintressetema 1, 1600-1700-talens fästningsstad. 1920-talets tillskott i fonden ger en tydlig men tillräckligt avlägsen avgränsning för att parken skall upplevas
som omsluten, men inte ovarsamt förminskad.
Inifrån landerigården sker en avgörande scenväxling långt bort från Korsvägens hektiska larm; efter lövsprickningen inbäddad i grönska som ger en avgörande grund för
möjligheten att kunna tillgodogöra sig berättelsen om landeriets historiska funktion
som ett sommarviste fullt ut. Efter lövsprickningen, som vyn visar, framträder stadsrummet som en lugn fond längre bort i form av Nedre Johannebergs tegelröda fasader som klättrar uppför branten bakom den nu nakna bergsknallen. Under årets gång

kan man sålunda inifrån gården få en väl integrerad upplevelse av såväl landeriet
som ett sommarviste som dess harmoniska samverkan med 1920-talets stadsbygge.
Sammantaget innebär detta att tre av riksintressegrundens teman (tema 1, 3 och 4)
kan upplevas ostört inifrån landerigården.

Identifierade uttryck för riksintressegrunden:

•

Tema 1, 1600- och 1700-talens fästningsstad med rester av donationsjordarnas
landerier

•

Tema 3, 1900-talets stadsbyggande och utvidgning av staden, med de inledande decenniernas terränganpassade planmönster. Övre Vasastaden-Lorensberg
med institutionskomplex i parkmiljö. Anläggningar för idrott, rekreation och
nöjesliv. Nedre Johannebergs slutna hyreshuskvarter.

•

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: stadssiluetten med bergshöjder
runt staden och utblickar mot omgivningarna. De rikliga inslagen av grönska i
stadsbilden.
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Strategiska vyer

Foto: Antiquum

4a. Från Johannebergs landeri söderut,
huvudalternativ
Konsekvenser för upplevelsen av riksintressegrundens uttryck:

Tema 3:
Möjligheten att uppleva och avläsa 1900-talets stadsbyggande med den terränganpassade stenstaden försvåras betydligt, i och med de brutna siktlinjerna.
Tema 4:

Tema 1:

•

•
•

Möjligheten att uppleva 1600- och 1700-talens fästningsstad med bevarade delar av donationsjordens landerier omöjliggörs i och med den nya volymen, som
både stänger av alla siktlinjer och tar större delen av parken i anspråk.
Upplevelsen av och förståelsen för landeriets och parken inbördes rumsliga och
funktionella relation går helt förlorad, vilket medför att berättelsen om landeriets historia och tidigare funktion blir mycket svår att förstå.

•

•

59

Möjligheten att avläsa stadssiluetten med bergshöjder runt och i staden försvåras betydligt, eftersom den tillkommande bebyggelsen består av stora volymer
som stänger av tidigare siktlinjer.
Upplevelsen av rikliga inslag av grönska i stadsbilden försvåras betydligt, i och
med att landeriparken tas i anspråk och Universitetsbiblioteket får en större
volym.

Strategiska vyer

Foto: Antiquum

4. Från Johannebergs landeri söderut
Vyn från Johannebergs landeri har en grön fond med starka historiska kopplingar. Här
har bedrivits odling och agrart anknutna verksamheter under flera hundra år. Den
omslutna innergården ger också en stark upplevelse av gångna tiders mer småskaliga
och nyttopräglade bostadsbebyggelse, vilken förstärks av den starka materialkänslan
och den närmast taktila förnimmelsen av byggnadernas hantverksmässiga utförande.
Helhetsmiljön med bebyggelsen och parken är av avgörande betydelse för upplevelsen av riksintressetema 1, 1600-1700-talens fästningsstad. 1920-talets tillskott i fonden ger en tydlig men tillräckligt avlägsen avgränsning för att parken skall upplevas
som omsluten, men inte ovarsamt förminskad.
Inifrån landerigården sker en avgörande scenväxling långt bort från Korsvägens hektiska larm; efter lövsprickningen inbäddad i grönska som ger en avgörande grund för
möjligheten att kunna tillgodogöra sig berättelsen om landeriets historiska funktion
som ett sommarviste fullt ut. Efter lövsprickningen, som vyn visar, framträder stadsrummet som en lugn fond längre bort i form av Nedre Johannebergs tegelröda fasader som klättrar uppför branten bakom den nu nakna bergsknallen. Under årets gång

kan man sålunda inifrån gården få en väl integrerad upplevelse av såväl landeriet
som ett sommarviste som dess harmoniska samverkan med 1920-talets stadsbygge.
Sammantaget innebär detta att tre av riksintressegrundens teman (tema 1, 3 och 4)
kan upplevas ostört inifrån landerigården.

Identifierade uttryck för riksintressegrunden:

•

Tema 1, 1600- och 1700-talens fästningsstad med rester av donationsjordarnas
landerier

•

Tema 3, 1900-talets stadsbyggande och utvidgning av staden, med de inledande decenniernas terränganpassade planmönster. Övre Vasastaden-Lorensberg
med institutionskomplex i parkmiljö. Anläggningar för idrott, rekreation och
nöjesliv. Nedre Johannebergs slutna hyreshuskvarter.

•

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: stadssiluetten med bergshöjder
runt staden och utblickar mot omgivningarna. De rikliga inslagen av grönska i
stadsbilden.
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Strategiska vyer

Foto: Antiquum

4b. Från Johannebergs landeri söderut, alternativ 2

Tema 2:

•

Tema 1:

Möjligheten att uppleva det sena 1800-talets stadsomdaning bedöms inte
påverkas.
Tema 3:

•

•

Konsekvenser för upplevelsen av riksintressegrundens uttryck:

•

Möjligheten att uppleva 1600- och 1700-talens fästningsstad med bevarade
delar av donationsjordens landerier försvåras betydligt i och med den nya
volymen, som både stänger av alla siktlinjer och tar större delen av parken i
anspråk.
Upplevelsen av och förståelsen för landeriets och parken inbördes rumsliga och
funktionella relation går till stora delar förlorad, vilket medför att berättelsen
om landeriets historia och tidigare funktion blir mycket svår att förstå.

Möjligheten att uppleva och avläsa 1900-talets stadsbyggande med den terränganpassade stenstaden försvåras betydligt, i och med de brutna siktlinjerna.
Tema 4:

•
•
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Möjligheten att avläsa stadssiluetten med bergshöjder runt och i staden försvåras, eftersom den tillkommande bebyggelsen består av stora volymer som
stänger av tidigare siktlinjer.
Upplevelsen av rikliga inslag av grönska i stadsbilden försvåras betydligt, i och
med att landeriparken tas i anspråk och Universitetsbiblioteket får en större
volym.

Strategiska vyer

Foto: Antiquum

5. Från Renströmsparken mot UB och Humanisten

Identifierade uttryck för riksintressegrunden:

Vyn från Renströmsparken präglas starkt av den sluttande parken och av byggnadernas långmälda utformning och måttliga skala. Den låga höjden ger en upplevelse
av rymd, och bebyggelsens sammanhållna utformning med rött tegel och utpräglad
horisontalitet gör att miljön upplevs som visuellt enhetlig. Den måttliga höjden och
vardagliga karaktären, helt utan storvulenhet, skapar en välkomnande och inkluderande helhet. Det röda teglet med dess tyngd och tydliga karaktär ger materialitet
och förankring.

•

Tema 1, 1600- och 1700-talens fästningsstad med rester av donationsjordarnas
landerier

•

Tema 3, 1900-talets utvidgning av staden med uttryck för olika stilepoker. Övre
Vasastaden-Lorensberg med institutionskomplex i parkmiljö. Anläggningar för
idrott, rekreation och nöjesliv.

•

Tema 4, göteborgska särdrag i stadsbilden: Byggnadstraditionen med dominerande låg bebyggelsehöjd samt de rikliga inslagen av grönska i stadsbilden.
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Strategiska vyer

Illustration: Tham Videgård

5. Från Renströmsparken mot UB och Humanisten
Konsekvenser för upplevelsen av riksintressegrundens uttryck:
Tema 1:

•

Möjligheten att uppleva 1600- och 1700-talens fästningsstad med bevarade
delar av donationsjordens landerier bedöms inte påverkas, då parken är intakt.

•

Tema 4:

•

Möjligheten att avläsa stadssiluetten med bergshöjder runt och i staden bedöms inte påverkas.
Upplevelsen av rikliga inslag av grönska i stadsbilden försvåras i viss utsträckning, i och med att det nya Universitetsbiblioteket får en större volym och tar
en del av parken i anspråk.
Deltemat ”dominerande låg bebyggelsehöjd” frångås, vilket tillsammans med
den uppbrutna skalan och variationen i höjd gör att den tidigare enhetligheten
går förlorad.

•
•

Tema 3:

•

Möjligheten att uppleva och avläsa 1900-talets stadsbyggande med institutionsbyggnder försvåras betydligt, då gamla Universitetsbiblioteket rivits. Detta
förstärks av att även Humanisten byggts om, vilket gör att 1900-talets bebyggelseårsring i stort sett är borta.
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Bilaga 1 - riksintressebeskrivning Göteborgs innerstad
Göteborgs innerstad [O 2:1-5]
Beslutsdatum: 1987-11-05, Revideringsdatum: 1997-08-18

Motivering
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 universitetsstad,
präglad av tre seklers handelsaristokrati. Ett av de förnämsta exemplen på 1600-talets stadsanläggnings- och befästningskonst, och på stadsbyggandet under 1800- och
1900-talen. Den göteborgska byggnadstraditionen med dess olika stadsdelskaraktärer. (Skolstad, Univeristetsmiljö, Stiftsstad).

Uttryck för riksintresset
1600- och 1700-talens fästnings- och kanalstad med bevarade delar av stadsbefästningarna, och strax utanför stadskärnan skansarna Göta Lejon och Kronan
samt Exercisheden; andra uttryck för fästningsstaden - västerut från centrum mot
älvmynningen -är lämningarna av Älvsborgs slott, det gamla amiralitetsvarvet, Nya
Älvsborgs fästning och flottstationen Nya Varvet. 1600-talets stadsbyggande, med
landets främsta exempel på holländskt inspirerad kanalstadsplan, med omgivande
befästningsgördel och vallgrav, och den regelbundet planerade förstaden Haga med
sin enklare rutnätsplan. Gatunät, tomtstruktur, bevarade och igenfyllda hamnkanaler. De solida köpmanshus av tegel som tillkom efter bränderna vid 1700-talets
mitt. Karaktären hos ”Hamngatorna” och de trånga bakgatorna, med huvudsakligen
2-3-våningshus. Utanför den gamla stadskärnan den trädkantade kanalen Fattighusån och Gamla Fattighuset av trä – hela miljön utmärkande för 1700-tales nedbrunna Göteborg - samt Gamla Allén vid Södra Vägen. Dessutom spridda rester av
donationsjordarnas landerier.
Det tidiga 1800-talets stadsnydaning med stadsarkitekt Carl W. Carlbergs nyklassicistiska stenstad inom vallgraven och det bälte av ny bebyggelse och planteringar som
uppstod på det nedlagda fästningsområdet enligt Carlbergs plan 1808. Längs vallgravens insida kajgator, öppna platser och salutorg samt byggnadskvarter för bostäder
och offentliga byggnader. Längs utsidan parker och gränsboulevarden Nya Allén.
Hamn-, sjöfarts-och handelsstaden med hamnanläggningar och bebyggelse 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 bebyggelse som f. d. Ostindiska kompaniet och andra gamla handelshus kring Stora Hamn-

kanalen, kontor och magasin för handelsfirmor och rederier mot älven. Banker och
försäkringsbolag vid Hamngatorna samt bostäder för olika sociala skikt. Donationsgrundade anläggningar som parker, sjukhus, skolor, museer och bostadsstiftelser.
Det sena 1800-talets storstadsomdaning och -utbyggnad med anläggningar, områden
och bebyggelse som visar på ny samfärdselteknik, spridningen av olika verksamheter
och skilda sociala gruppers levnadsförhållanden. Cityomvandlingen med handelns
om- och nybyggnader i storstadsmässig skala, hamnens och järnvägarnas tullpackhus och stationsmiljöer samt de plana kanalbroarna av järn. Kommunaltekniska
anläggningar som vattentorn och spårvägarna. De stora utvidgningsområdena med
planmönster, tät stenstadsbebyggelse, gator av olika bredd och karaktär, bestämda
hushöjder, parker och trädplanteringar. Det mondäna Vasastaden - Lorensberg - Heden, med breda, trädplanterade huvudgator som Kungsportsavenyn och
Vasagatan, de palatslika ”parkkvarteren” och den storstadsmässiga, slutna kvartersbebyggelsen med institutioner insprängda bland hyreshusen. Högre upp i Vasastaden rester av tjänstemannaföreningens trädgårdsstad. Mönstergilla arbetarbostäder
i tegel i Haga och Annedal, och traditionella trähus blandade med stadsmässiga
landshövdingehus.
1900-talets stadsbyggande och fortsatta utvidgning av staden, med de inledande
decenniernas terränganpassade, orgelbundna planmönster, men även fullföljande av
rutnätsstaden. Bostadsbebyggelse för olika samhällsskikt och som uttryck för olika
stilepoker, och anläggningar för idrott, rekreation och nöjesliv. Övre Vasastaden-Lorensberg med institutionskomplex i parkmiljö och stenstadskvarter med inslag av
landshövdingehus. Götaplatsen med omgivande kulturinstitutioner. Lorensbergs
villastad och Nedre Johannesbergs slutna hyreshuskvarter. Folkhemmets funktionella
stadsbyggande i Övre Johanneberg med väderstrecksorienterade lamellhus i bergig
naturmiljö.
Göteborgska särdrag i stadsbilden. Stadssiluettan från älven och bergshöjderna runt
staden med utblickar mot stadens omgivningar. Den topografiskt och socialt betingade karaktären av många småstäder i storstaden, d. v. s. ett lapptäcke av tydligt
åtskilda stadsdelar. Kanalstadens vattenstråk och kontakten med älven. Byggnadstraditionen med dominerande låg bebyggelsehöjd, det gula ”Göteborgsteglet” med
den carlbergska nyklassicismen följd av medeltidsromantiken vid 1800-talets mitt,
den rikt formade sena 1800-talsbebyggelsen i puts och tegel och med stort inslag av
polykromi, landshövdingehusen och deras olika utvecklingsskeden. Gatukaraktären
med gatsten och gånghällar i bohusgranit samt de rikliga inslagen av grönska i stadsbilden. Drag som visar på de livliga kontakterna med Storbritannien och Europas
västra delar.
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stadsutvecklingsProgram FÖR

KORSVÄGENområdet
VERSION 1.0
JANUARI 2016

Dnr 0668/12

förord
I processen med utveckling av olika viktiga områden i staden arbetar sedan ett par år våra
förvaltningar gemensamt med ”Stadsutvecklingsprogram”. Korsvägenområdet är det
andra i ordningen där ett sådant program tagits fram. Det första var Centralenområdet.
Programmens uppgift är att sätta fokus på vilka olika förutsättningar och frågor som är
viktiga i de olika programområdena och vilka utredningar som behövs.
Korsvägenområdet är en skärningspunkt mellan den tätare och blandade innerstaden och
det storskaliga evenemangsområdet. Genom området går en infartsväg till staden med
rötter långt tillbaka i historien. Området är idag ett internationellt besöksmål, en regional
knutpunkt samtidigt som det är en del av vardagsmiljön för många göteborgare. Stora
infrastrukturprojekt planeras att genomföras de kommande 10 åren, både i gatunätet och
under mark med en ny regional tågstation. Till detta kommer önskemål om expansion eller
förändring på flera fastigheter i området.
Frågan här är: Hur kan Korsvägenområdet stödja såväl den regionala utvecklingen som
utvecklingen av en god närmiljö för de boende och verkande i stadsdelen?
Att ta fram ett stadsutvecklingsprogram för detta område innebär en process där dialogen är
viktig. Programmet är ett verktyg för att belysa frågeställningar och visa olika framtidsbilder
i pågående arbeten och inför kommande planering. Därmed ges många människor tillfälle
att diskutera möjligheter och stadskvaliteter för en god bebyggd miljö. Utrednings- och
detaljplanearbete pågår i delar av området men en samlad idé om innehåll och gestaltning
av bebyggelse och offentliga rum har saknats.
Stadsutvecklingsprogrammen är, med tanke på de långa planerings- och genomförandetiderna
för de ingående projekten, ”färskvara” och behöver uppdateras kontinuerligt i nya versioner.
Här presenteras Stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet version 1.0.

Göteborg januari 2016

Agneta Hammer
Stadsbyggnadsdirektör

Stefan Eglinger
Trafikdirektör

Linda Nygren
Direktör Park och Natur

Magnus Sigfusson
Fastighetsdirektör
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Här sammanfattas uppdraget och beskrivs hur arbetet
avgränsats och utförts, vilka som arbetat med frågorna och
vilka andra angränsande och överlappande arbeten som pågår.
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STADSUTVECKLINGSPROGRAM FÖR KORSVÄGENOMRÅDET 1.0

korsvägenområdet 2035
I framtidsvisionen för Korsvägen har det blivit enklare att mötas, umgås och utvecklas
i området. Korsvägen tar en större roll i den växande innerstaden, och en större roll som
ett av regionens viktigaste nav. Området erbjuder ett mer inkluderande och tillgängligt
utbud - för fler människor.
Korsvägenområdets styrkor i form av starka stråk och verksamheter har tillvaratagits,
samtidigt som ett ytterligare lager lagts till, ett lager som skapar förutsättningar för en tät
och nära storstad där det är attraktivt och enkelt att röra sig till fots. Därför är rörelsen på
platsen är delvis omlagd, så att fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer känner sig
prioriterade. När gaturummen har blivit mer levande och trivsamma för människan utan
bil, har det också uppstått utrymme för fler verksamheter, och en annan sorts stadsliv, som
också är mer hållbart.
I strategiska lägen har byggnader tillkommit. De markerar de offentliga platserna och
rummen, skapar väggar och ramar, och hyser nya verksamheter, bostäder, kontor och andra
lokaler, som behövs för att utveckla området till en mer dynamisk, blandad och öppen del av
staden. Områdets trafik- och fotgängarflöden, och dess unika sammansättning av invånare,
besökare, publik, studenter och pendlare, har förändrats och förstärkts. Fler människor rör
sig i området under olika tider av dygnet och året, och det har ökat tryggheten i området.
Förtätningen har också givit underlag för en större variation, som stärker områdets identitet
och mångsidighet. Utvecklade och tillgängliggjorda grönytor är en självklar del av attraktiva
och hållbara stadsrum.
Som en naturlig del av innerstaden, har Korsvägenområdet utvecklats för hållbarhet och
öppenhet. En utveckling som knyter samman stadsdelar, världsdelar och människor.
Västlänkens station har en stor betydelse för trafikflödena i marknivå, och att Västlänken
trafikeras av ett stort antal människor är något som hela området kring Korsvägen drar nytta
av, och utvecklas vidare kring. Stationslägena, och det anslutande stadslivet, pulserar med
tågen och dygnsrytmen, och de olika verksamheterna integreras mer när stadsrummen och
gatorna mellan dem inbjuder till vistelse och stadsliv. I den ökade exponeringen av olika
stråk, med evenemang, kunskap, kultur, upplevelser och parkmiljöer, öppnas fler möjligheter
för utbyten.
Korsvägenområdet fungerar både väl i stadens trafiknät, och som destination och målpunkt
med egenvärde, som väljs för sitt utbud, identitet, närhet, utformning och stadsliv. Kring
Korsvägen är helhetsupplevelsen prioriterad. Det är tryggt att röra sig, och den samlade
stadsbilden är upplevelserik, öppen för ett aktivt gatuliv och oväntade sammanträffanden.
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uppdrag
Korsvägenområdet rymmer flera regionalt viktiga målpunkter, som evenemangsstråket, universitetet och olika kulturinstitutioner,
och är en knutpunkt för regionalt viktiga flöden. Under de kommande tio åren sker flera stora infrastrukturprojekt, främst Västlänken
och en utbyggnad av stadens kollektivtrafiknät. Det gör att Korsvägenområdet funktion som knutpunkt och nav kommer att utvecklas
ytterligare. Här finns också bostäder, skolor, och en av få centrala parker som inte är trafikomgärdade.
Hur kan Korsvägenområdet stödja såväl den regionala utvecklingen som utvecklingen av en god närmiljö för de boende och verkande
i stadsdelen?

GEMENSAM VISION

AVGRÄNSNINGAR

I området runt Korsvägen pågår arbete med ett antal detaljplaner,
Trafikverket arbetar med planering och projektering för Västlänken
och Akademiska Hus och Göteborgs Universitet har drivit ett
arbete med dialog och parallella uppdrag för sin utveckling. Inom
Västsvenska paketet drivs projekt 409 för åtgärder runt om i vägnätet
för ett väl fungerande Korsvägen. Till detta kommer ett antal
förfrågningar om planbesked samt stadens egna utredningar, t ex
kollektivtrafiken under byggtiden.

Stadsutvecklingsprogrammet är tänkt att förmedla framtidsbilder för
området på 10-20 års sikt. Det är då Västlänken står klar och stadens
infrastruktur förändras. Eftersom trafik, flöden och stadsstruktur
sträcker sig över större områden, är stadsutvecklingsprogrammets
område inte exakt avgränsat. Beroende på vilken fråga som behandlas,
inkluderas mer eller mindre av staden omkring Korsvägen. Den här
versionen av programmet berör främst området mellan Götaplatsen i
väster och E6an i öster. Nästa version kommer att behandla ett större
geografiskt område och gå djupare in på frågor som genomförande.

Stadsutvecklingsprogrammet ska därför:
´´ Belysa stadsutvecklingsfrågorna i sin helhet för
Korsvägenområdet, med Västlänken och dess nya station som
förutsättning
´´ Redovisa mål och strategier som stöd för detaljplaner
´´ Vara ett aktuellt kunskapsmaterial, underlag och verktyg för
alla inblandade i planerings- och genomförandeprocessen av
stadsutvecklingen
En gemensam vision nedbruten med mål och strategier har tagits
fram för detta område. Stadens olika strategiska dokument och
riktlinjer har använts och vägts samman, liksom insamlat material i
dialoger och workshops samt skisser och utredningar som diskuterats
i projektgruppen. Målen och strategierna är framtagna utifrån
beskrivningen av vad som är unikt för området.

MEDVERKANDE
Planavdelningen har identifierat och initierat processen att hantera
frågor runt stadsutvecklingen i samråd med direktörerna för de fyra
förvaltningar som samverkar i frågorna. Programmet, som kommer
att uppdateras och utvecklas i fler versioner, är en del av denna
process. En viktig del är också etableringen av en övergripande
kontaktyta. I arbetet samverkar Stadsbyggnadskontoret med
Fastighetskontoret, Park och Naturförvaltningen och Trafikkontoret.
Med som referensgrupp är tjänstemän från Kulturförvaltningen
och Stadsdelsförvaltningen Centrum.

10

VISION & UPPDRAG

Korsvägen som plats är hjärtat i området. Det ska vara ett
starkt hjärta som förmår pumpa vidare resandeströmmarna
i staden, främst kollektivtrafikresenärer, gående och cyklister.
I detaljplanen för Station Korsvägen läggs arbete ned på hur platsen
ska utformas och upplevas för de som passerar och vistas där.
Stadsutvecklingsprogrammet fokuserar på den omgivande staden,
från kantzonen runt Korsvägen och längre ut i systemet, och mer
på helheten än detaljen.

EN PÅGÅENDE PROCESS
Den här versionen av programmet kallas Stadsutvecklingsprogram
1.0 för att markera att processen är pågående. Den är i ett idéstadium
där viktiga utredningar ännu inte tagits fram. Programmet är ute på
remiss som stöd i det fortsatta arbetet och för att successivt skapa en
samsyn om möjliga framtidsscenarier. Att nya idéer och synpunkter
kan innebära nya ställningstaganden hör till processens gång.
Det här är vad vi kommit fram till i januari 2016.

Vem vänder sig remissen till?
Vi går nu ut till kommunala förvaltningar och bolag, statliga och
regionala myndigheter, grannkommuner, fastighetsägare och
verksamheter i området samt genom möten och material på webben
till allmänheten.Resultatet, programmets nästa version, är främst
tänkt att vara ett stöd i stadens eget arbete kommande år.
Är det som beskrivs i stadsutvecklingsprogrammet ett bra sätt
att se på potentialen och problematiken för Korsvägenområdet?
Vad stämmer, vad behöver utvecklas eller läggas till? Vad behöver
förändras eller korrigeras?

STADSUTVECKLINGSPROGRAM FÖR KORSVÄGENOMRÅDET 1.0

detaljplanHumanisten

beslut ej
biltunnel

detaljplan Västlänken Järnvägstunnel

detaljplan Västlänken Station Korsvägen

Göteborgs stad

workshop aktörer
fastighetsägare

version
2.0

remiss

skiss/utredning

stadsutvecklingsprogram Korsvägenområdet
är samordnande

detaljplan Västlänken
västra uppgången
detaljplan ”Campus Näckrosen”

2014

2015

2016

2017

2018

dialogmöten

Trafikverket

Akademiska
Hus och
Göteborgs
Universitet

version
1.0

dialog

remiss

Västsvenska paketet projekt 409

styrdokument
dialog

detaljplan Örgrytevägen

parallella
uppdrag
Järnvägsplan Västlänken
upphandling
entreprenad Korsvägen

bygghandling

byggskede
öppet schakt

Tidslinje
Utöver detta hanteras ett antal planförfrågningar, vilket innebär att fler planarbeten kommer att staras.

DIALOGARBETE
Under våren 2014 och 2015 har staden fört dialog med invånare och besökare i
Korsvägenområdet. Underlag har även inhämtats från det dialogarbete som utförts inom
projekt Campus Näckrosen. Syftet med dialogarbetet har varit att få kunskap om hur
området upplevs och används idag, samt reflektioner och idéer om framtiden. Genom ett
digitalt dialogverktyg har också 3D-skisser för olika framtidsscenarier visats. Exploatering,
parkmiljöer och ny placering av Västlänkens västra uppgång är exempel på frågor som har
diskuteras med hjälp av det digitala dialogverktyget, och på workshops. På stadens webbplats
finns en sammanställning av dialogerna med allmänheten. Förutom medborgardialogen, har
en workshopserie genomförts med företrädare för verksamheter och fastighetsägare i området,
bland dem Liseberg, Göteborgs Universitet, Parkeringsbolaget och Svenska Mässan. Om
det arbetet kan följas av gemensamma uppdrag att se på utvecklingen av området, kommer
det att ha stor betydelse för stadsutvecklingen eftersom det är i gränszonerna mellan de stora
verksamheterna, gaturummen och det gröna, som den stora förändringspotentialen finns.

``

´´

Nyckelord som beskriver Korsvägenområdet - från dialogarbetet 2014-2015.
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´´ Korsvägenområdet ses som en central del
av evenemangsområdet och en viktig del
av Göteborg
´´ Renströmsparken är en grön lunga
och lummig oas. I parken finns viktiga
funktioner som lekplats, utbildning,
rekreation och stråk mellan olika
stadsdelar. Området har ett högt
kulturhistoriskt värde i byggnader som
fd Hovrätten och landeriet, men även för
rekreation i naturliga grönområden. Här
efterfrågas fler sociala mötesplatser och
en förbättring av befintlig miljö för att
öka användningen av området.
´´ Trafikplats Korsvägen beskrivs idag som
rörig och kaosartad. Platsen uppfattas
som central och är en viktig knutpunkt
för resor i staden samt till och från
Göteborg. Här efterfrågas tydligare
trafiklösning och en utvecklad väntplats.
´´ Längs Örgrytevägen efterfrågas
högre trivsel. Som en del av stadens
evenemangsstråk betonas vikten av ett
funktionellt område både för boende och
besökare.

VISION & UPPDRAG
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Konstmuseet/HIGAB
utreder om- och
tillbyggnad, har ansökt
om ny detaljplan

Uppgång Västlänken,
placering enligt
järnvägsplan och
antagen detaljplan

Göteborgs Universitet/
Akademiska Hus
tillbyggnad Humanisten,
överklagad detaljplan

Göteborgs Universitet/
Akademiska Hus vill
samla konstnärliga
och humanistiska
fakulteten samt
universitetsbibliotek,
detaljplan startad

Bebyggelse vid
Lorensberteatern,
omvandling P-hus,
Fastighetskontoret
har ansökt om ny
detaljplan

Uppgång Västlänken,
alternativ placering i
gatumiljö, detaljplan
har påbörjats

HEDEN

området
Här redovisas några viktiga utgångspunkter och planeringsförutsättningar för stadsutvecklingsprogrammet. Ett antal
utredningar, studier och detaljplanarbeten pågår i nuläget, se
pratbubblorna i bilden.

Svenska Mässan,
förändring av
mässlokaler och
ny bebyggelse,
har ansökt om ny
detaljplan

Stationsbyggnad
Korsvägen med
omgivning,
detaljplan på
samråd i april

Uppgångar och
järnvägstunnel
Västlänken,
placeringar enligt
järnvägsplan och
antagen detaljplan

Universeum,
tillbyggnad,
detaljplan finns

Utredningar:
- kollektivtrafiken under
byggtiden
- åtgärder i omgivande
gatunät för ett väl
fungerande Korsvägen

Liseberg, användning
av norra området
och ny bebyggelse,
förstudier

backaplan: volym
BACKAPLAN
BRUNNSBO

WIESELGRENSPLATSEN

gullbergsvass: volym
frihamnen: volym

OLSKROKEN

INRE SANNEGÅRDEN

Kungsports
platsen

gårda: innehåll
Programområdet

STIGBERGSTORGET
KORSVÄGEN

LINNEPLATSEN
1:3000
a3
Göteborgs

kärna växer och Korsvägen omsluts av innerstaden. Gullbergsvass, Backa, Frihamnen möjliggör volym med stora
exploateringsområden. Runt Korsvägen finns en befintlig bebyggelsestruktur som kompletteras, här är det fråga om innehåll och hantering
av resenärsflöden - vilken stadsmiljö som vi ska sträva efter. Korsvägen befinner sig på 1,4 kilometers avstånd från Kungsportsplatsen. Det är
samma distans som i Köpenhamn tas upp av Ströget

P-DÄCK
P-DÄCK

HEDEN

svenska mässan

SÅ
N
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L
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zeligatan

focushuset

HEDEN

skånegatan

lorensbergsteatern

P-DÄCK
tevägen
örgry
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liseberg

artisten
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STADSTEATER

d en
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JOHANNEBERGS
lANDERI

fd
hovrätten
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MA
NN
HE

LORENSBERG

FD KANOLDS
FABRIKER

universeum

IM

ub

ER
sö
dra
vägen

HUMANISTEN
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världskulturmuseet

JOHANNEBERG

Karta över området, programområdet markerat.
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Beskrivning av programområdet
Korsvägenområdet har en unik identitet. Här finns en blandning av innerstadsmiljö och stora målpunkter, ett universitet
och flera museer. Här finns storskalighet med intensiva besöksflöden som varierar över dygnet och året, sida vid sida med
boendemiljöer, småskalighet och flera historiska lager. Möten, utställningar, konferenser och mycket mer pågår parallellt, och
med tusentals deltagare, intill pendling och vardagsliv. Området sammanför människor både lokalt och internationellt. Här
finns också den historiska korsvägen, som har givit platsen sitt namn, och som sammanbinder stadens rörelser och flöden.

STRATEGISK NOD OCH EFFEKTIV BYTESPUNKT
Området har ett attraktivt och strategiskt bra läge med tät
kollektivtrafik, genomkorsat av stomcykelnätet och med
gångavstånd till Avenyn. Regional närhet uppnås genom E6 och
Lisebergsstationen, i framtiden med station Korsvägen. Det ger en
stor kontaktyta inom staden, regionalt och internationellt.
Korsvägen är och ska fortsatt vara en av stadens effektiva bytespunkter.
Västlänken kommer dessutom att utveckla Korsvägens betydelse
som regional knutpunkt.

VARDAGSLIVET
I centrum bor det få barnfamiljer och medan det finns många i
åldern 20-40 år, en ålderssammansättning som skiljer ut stadsdelen
från övriga Göteborg. Ett stort antal bostäder är små, och av dem
är många studentlägenheter. För att uppnå en blandstad som inte
är åldersuppdelad i centrum, är frågan vilken typ av nya bostäder
som byggs och vilken stadsmiljö som gör det mer attraktivt för
barnfamiljer att bo kvar. Parker för lek och upptäcktsfärder,
möjligheter att tryggt röra sig på gator och torg och skolornas
placering är faktorer som är viktiga.
Förutsättningarna för att kunna bo centralt för alla åldrar utan
att bli beroende av bilen innebär att stadens utbud också måste
inkludera grönområden för rekreation och lek och lättillgängliga
skolor. Det innebär att finmaskiga gång- och cykelvägar binder
ihop olika delar av staden.

STADSUTVECKLINGSPROGRAM FÖR KORSVÄGENOMRÅDET 1.0

Flera nya bostäder byggs under kommande år i dalgången mot
Mölndal, vilket ökar behovet av fler förskolor. Göteborgs topografi
och kollektivtrafik gör att skolor placerade uppe i Krokslätt och
Johanneberg kan vara svåra att ta sig till från dessa bostäder. Därför
skulle Korsvägenområdet vara tänkbart för ytterligare en förskola
med närhet till både parkmiljö och spännande utflyktsmål.
Vardagslivet fungerar bäst när boende, verksamheter, skolor och
butiker ligger i samma område. Ser man på antalet boende och
arbetande i området är Korsvägenområdet ett tätt område. Men det
är inte blandat utan klart uppdelat i boende och verksamheter på
var sin sida om Skånegatan och Korsvägen. Området har en tydlig
bristande lokal förankring i en sådan blandstadsanalys.

KULTUR- OCH KUNSKAPSSTADEN
Kultur, forskning och högre utbildning bidrar till ett gott liv och
kunskapsutbyten. De är av stor vikt för att Göteborg i framtiden
ska kunna locka kompetent arbetskraft. Ett starkt cityuniversitet,
ett universitet intregrerad med en attraktiv stadsmiljö, är en del av
att stärka innerstadskvalitéerna och öka underlaget för kommersiell
och kulturell utveckling. Universitetets placering i området ger
möjligheter för universitetet att bidra till stadslivets blomstring
och samtidigt få inspiration utifrån. Det kan utvecklas genom att
locka de studenter, lärare och forskare som kommer att finnas inom
området att röra sig ner mot Korsvägen och Örgrytevägen genom
kreativa mötesplatser, intressanta konstnärliga eller kritiska möten,
samarbete med t ex Svenska Mässan och museiinstitutionerna.

OMRÅDET
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EVENEMANGSSTRÅKET

HANDEL

Evenemangsstråket ger området en internationell koppling då det
lockar turister och mässbesökare långt utanför Sveriges gränser.
Det är en viktig motor för utbudet av hotell, restauranger och
butiker i centrum. Verksamheterna i evenemangsstråket är stora
arbetsgivare, framförallt Liseberg och Svenska Mässan. Dessutom
kommer 6 miljoner besökare varje år till området. De resor som
besökarna gör till och från området skulle fördelade över året
motsvara ungefär vad som genereras av ett område med 27 000
arbetsplatser. Verksamheterna har därför en stor strukturell såväl
som ekonomisk betydelse för staden, och det viktigt att skapa
förutsättningar för ett mångsidig stadsmiljö i nära samarbete med
dem.

Det finns ett behov av nya handelsytor i city när Göteborg växer
med nya invånare och besökare. I dag är sällanköpshandeln
framförallt koncentrerad till Nordstan och innerstaden. När
centralenområdet byggs ut förstärks koncentrationen ytterligare
åt det hållet. För att åstadkomma centrumvandring, där fler platser
i staden vitaliseras med handel, kan en ny målpunkt för handel
i ett nytt läge av centrum behövas. Korsvägen har potential att
bli en sådan målpunkt i formen som stadsdelstorg även om det
finns frågetecken kring befolkningsunderlaget i närområdet. Ett
stadsdelstorg består av ca 10-15 000 kvm effektiva handelsytor.
Att utveckla Korsvägen till ett stadsdelstorg skulle ge positiva
effekter i staden genom att handelstråket via Avenyn stärks och
förlängs. Ett stort närhetsunderlag minskar behovet av parkeringar.
Stadsdelscentrum finns bara i större städer, i Stockholm finns
några ovanpå tunnelbanestationer. De är både är kommersiellt
framgångsrika och skapar en naturlig mötesplats i området

NÄRINGSLIVET
För att utveckla fler attraktiva lägen för företagsetableringar
beskriver den övergripande planeringen förtätning i lägen med
god kollektivtrafik. Ett sådant läge har Korsvägen idag och och
än mer i framtiden. Göteborg behöver som stad kunna erbjuda
attraktiva kontorslokaler av strategiska skäl. I innerstaden är det
av regionalt intresse att arbetskraftsintensiva tjänsteföretag driver
utvecklingen framåt, och i Korsvägenområdet kan man undersöka
hur näringslivet och dess lokalbehov skulle kunna komplettera eller
samspela med de verksamheter som finns i området idag. På kort
sikt, innan större områden som Gullbergsvass och Frihamnen börjar
byggas ut har vi idag en låg vakansgrad på kontorshyresmarknaden,
något som medför problem när företag vill växa eller etablera sig
i staden. Gårda i anslutning till Korsvägenområdet har på senare
år utvecklats till ett område som kontorsmarknaden fokuserar på,
men det kan också finnas lägen utefter Örgrytevägen som kan bli
intressanta.

STADSBYGGNADSKVALITETER
I området finns flera platser intill trafikerade gator, och i anslutning
till målpunkternas huvudentréer, men gatumiljöerna har få gröna
inslag. Det erbjuds relativt få tydliga offentliga rum med kvalité och
lugn, som komplement till stråken och de trafikerade ytorna. När
fler människor i framtiden förväntas komma till området behövs
mer plats att vara på, sittplatser för att betrakta livet runt omkring
såväl som mötesplatser.
Örgrytevägen pekas i planeringsunderlaget Höga Hus i Mölndalsåns
dalgång 2.0 ut som ett av de ställen där högre bebyggelse anses
ENTREER
Adresspunkter
Skillnaden blir tydlig mellan den täta blandstaden där entréer till
bostäder och affärslokaler ligger tätt och de stråk där universitet/
institutioner respektive evenemang/museer är placerade.
Inom t ex Lisebergs och Svenska Mässans områden ligger många entréer
till matställen och butiker, men de flesta nås bara inifrån respektive
evenemangsområde.

MARKÄGANDE
Kommunal mark
Tomträtt på kommunal mark
1 Liseberg
1T Liseberg (tomträtt)
2 Higab, kommunalt bolag
2T Higab (tomträtt)
3 Statens Fastighetsverk
4 Akademiska Hus, statligt bolag
5 Svenska Mässan, stiftelse
6 Göteborgs stads Parkeringsaktiebolag
7 Fastighets AB Balder
8 Familjebostäder
9T Universeum (tomträtt)
10T Hantverkshus- och Industrihus i Göteborg AB (tomträtt)
Utöver dessa finns ett antal bostadsrättsföreningar och
hyresfastigheter med olika ägare.

SBK - Fastighetskarta
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lämplig. Här anges också vilka stadskvaliteter som ska säkerställas
som att värna fotgängaren, viktiga siktlinjer och stadslivet intill
byggnaderna. Placeringen och utformningen av höga hus är också
en lokalklimatfråga då 2/3 av de vindar som fasaden fångar upp
leds ner till marken. Man kan skapa en god närmiljö om man är
medveten om detta och utformar husen med en sockel och tak som
bryter nedåtvindarna. Den förhärskande vindriktningen vintertid
är sydöstlig i dalgångens riktning.

VATTEN OCH GRÖNT
Området runt Korsvägen karaktäriseras till stor del av grönska. Själva
trafikplatsen Korsvägen ligger i en sänka mellan flera trädbevuxna
bergskammar. En av anledningarna att grönskan ligger bevarad är
att den är otillgänglig. Topografin gör att det har varit och är svårt
att få till ett finmaskigt nät av stråk. Det finns informella, bitvis
branta stråk som följer terrängen och kopplar ihop stadsdelarna i
området. Grönskan ihop med torpografin bildar en grön fond och
bebyggelse från olika tider överlappar i den gröna kulissen.
Korsvägenområdet har Mölndalsån och Renströmsparken med
Näckrosdammen, platser med växtlighet och vattenkontakt,
som blir allt viktigare att tillvarata och utveckla när tätheten i
staden ökar. Det gröna sammanlänkas av Johannebergs landeri
och Lisebergs nöjespark, och möter i öster ravinen mot Delsjöns
naturreservat, och i väster Trollspisberget mot Johanneberg. I
norr finns Burgårdsparken, liksom förbindelserna till innerstadens
parkmiljöer och det gröna stråket längs Mölndalsån. Norrut, i
Gårda, har Mölndalsåns kvaliteter tillvaratagits och används av

både gående och cyklister, men runt Örgrytevägen har trafiken
kommit att dominera så att kontakten med vattnet helt har gått
förlorad. En lång sträcka av ån ligger inkapslad i Lisebergsparken
och kopplingen mot Mölndal bryts.
Johannebergs landeri ligger mellan Renströmsparken och Korsvägen
och platån söder om landeriet erbjuder en stillsam yta ovanför
det pulserande Korsvägen. Men platån söder om Landeriet är
svårtillgänglig på grund av topografin och Liseberg är inhägnat
och endast tillgängligt när man betalat inträde. Däremot har båda
stor visuell betydelse i området.
Stadsparken Renströmsparken ligger skyddad i den kuperade
terrängen. Det man uppfattar som park är en helhet av olika
parkavsnitt, med olika fastighetsägare. Lorensbergs villastad med
sina uppvuxna träd ligger på bergskammen i nordost och bäddar in
parken i grönska. På Akademiska hus mark ligger grönytorna runt
f d Hovrätten som upplevelsemässigt är en del av Renströmsparken,
liksom den vackra och omtyckta gräsmattan som böljar sig mellan
Näckrosdammen och Humanisten. På andra sidan Mannheimers
väg, på stadens mark, ligger Näckrosdammens stillsamma vattenrum
inramad i frodig grönska och Trollspisberget med mer rå natur i
kontrast till den kultiverade i sänkan. Den viktigaste kvalitén är
upplevelsen av platsen som en grön oas med Näckrosdammens
vattenspegel och dess näckrosor bredvid en av innerstadens få
lekplatser som inte är omgärdad av trafik. Miljön är uppskattad av
såväl boende, studenter och arbetande i området som av människor
från hela staden och av turister.

Studentliv
Gräsmattan mellan Humanisten och Renströmsparken

Fågelmatning
Lekplatsen vid Näckrosdammen, Trollspisberget i bakgrunden

Promenadstråk
Trappa vid Johannebergs landeri, stenstaden i bakgrunden

Pulkaåkning och hundrastning
Näckrosdammen, Lorensbergs villastad i bakgrunden
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KULTURMILJÖBILAG
VÄSTLÄNKEN / KORSVÄGEN M

KULTURMILJÖVÄRDEN
KULTURMILJÖBILAGA

VÄSTLÄNKEN / KORSVÄGEN ME

KULTURMILJÖVÄRDEN

KULTURMILJÖBILAGA TILL MKB 2014
VÄSTLÄNKEN / KORSVÄGEN MED OMGIVNING
Korsvägen

KULTURMILJÖVÄRDEN
Korsvägen

Korsvägen

/ůůƵƐƚƌĂƟŽŶƂǀĞƌŽŵƌĊĚĞƚƐŵĞƐƚĐĞŶƚƌĂůĂǀćƌĚĞŶ͘DŝůũƂŶƐŽŵŚĞůŚĞƚćƌŵǇĐŬĞƚǀćƌĚĞĨƵůů͘ĞƐƐƵƚŽŵŝŶŶĞŚĊůůĞƌĚĞŶŇĞƌĂŝƐŝŐƐũćůǀĂ
T h: Målning från 1850 av
Illustration över områdets mest centrala värden, både i form
ŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬƚŵǇĐŬĞƚǀćƌĚĞĨƵůůĂďǇŐŐŶĂĚĞƌ͘/ůůƵƐƚƌĂƟŽŶ͗ŶƟƋƵƵŵ
Johannebergs landeri
av miljön som helhet och kulturhistoriskt mycket värdefulla
byggnader. Illustration: Antiquum

GMA5565:2

/ůůƵƐƚƌĂƟŽŶƂǀĞƌŽŵƌĊĚĞƚƐŵĞƐƚĐĞŶƚƌĂůĂǀćƌĚĞŶ͘DŝůũƂŶƐŽŵŚĞůŚĞƚćƌŵǇĐŬĞƚǀćƌĚĞĨƵůů͘ĞƐƐƵƚŽŵŝŶŶĞŚĊůůĞƌĚĞŶŇĞƌĂŝƐŝŐƐũćůǀĂ
Äldre vägsträckningar, känsliga för förändringar.
sŝŬƟŐĂƐŝŬƚůŝŶũĞƌ
ŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬƚŵǇĐŬĞƚǀćƌĚĞĨƵůůĂďǇŐŐŶĂĚĞƌ͘/ůůƵƐƚƌĂƟŽŶ͗ŶƟƋƵƵŵ

sŝŬƟŐĂƐƉĊƌĨƌĊŶůĂŶĚĞƌŝĞƉŽŬĞŶ͕ŬćŶƐůŝŐĂĨƂƌĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ͘
Äldrevägsträckningar,
vägträckningar,
känsliga
för förändringar
Äldre
känsliga
för förändringar.
sŝŬƟŐĂƐƉĊƌĨƌĊŶ:ƵďŝůĞƵŵƐƵƚƐƚćůůŶŝŶŐĞŶϭϵϮϯ͘

Viktiga spår från landeriepoken, känsliga för förändringar
sŝŬƟŐĂƐƉĊƌĨƌĊŶůĂŶĚĞƌŝĞƉŽŬĞŶ͕ŬćŶƐůŝŐĂĨƂƌĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌ͘
Bebyggelse präglad av höga arkitektoniska anspråk och hög materialkvalitet.
sŝŬƟŐĂƐƉĊƌĨƌĊŶ:ƵďŝůĞƵŵƐƵƚƐƚćůůŶŝŶŐĞŶϭϵϮϯ͘
Viktiga spår från Jubileumsutställningen 1923
sŝŬƟŐƚŐƌƂŶƚƐĂŵďĂŶĚ
Bebyggelse
präglad
av höga
arkitektoniska
och
Bebyggelse
präglad
av höga
arkitektoniska
anspråk anspråk
och hög materialkvalitet.
ŵǇĐŬĞƚǀćƌĚĞĨƵůů͘ĞƐƐƵƚŽŵŝŶŶĞŚĊůůĞƌĚĞŶŇĞƌĂŝƐŝŐƐũćůǀĂ

^ćƌƐŬŝůƚǀŝŬƟŐĂĨŽŶĚŵŽƟǀ
sŝŬƟŐĂƐŝŬƚůŝŶũĞƌ
Avgränsning av undersökningsområdet
^ćƌƐŬŝůƚǀŝŬƟŐĂĨŽŶĚŵŽƟǀ
Avgränsning av undersökningsområdet

hög materialkvalitet

sŝŬƟŐƚŐƌƂŶƚƐĂŵďĂŶĚ

Viktigt grönt samband

sŝŬƟŐĂƐŝŬƚůŝŶũĞƌ
Viktiga siktlinjer
^ćƌƐŬŝůƚǀŝŬƟŐĂĨŽŶĚŵŽƟǀ
Särskilt viktiga fondmotiv
Avgränsning
avav
undersökningsområdet
Avgränsning
undersökningsområden
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erialkvalitet.
T h: Karta från 1872. Här framträder en tydlig struktur på
landeriets trädgårdsanläggning. Trädgårdsanläggningen löper
parallellt med Södra Vägen och man kan ana spåren av den
övre och den nedre trädgården. Den norra infarten som vid
stenstadens expansion skars av ses här i hela sin sträckning.
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historik
När staden utvecklas i ett område, utgår förnyelsen och förändringarna från områdets existerande kvalitéer och karaktär. Det
blir då viktigt att skilja ut och benämna vad det är som gör Korsvägenområdet unikt, och ur vilken historisk kontext som dagens
sammansättning av byggnadsstrukturer, vägnät och stadsrum, uppstått.

Gammal INFARTSLED OCH KNUTPUNKT
Korsvägenområdet har ingått i Göteborg sedan staden grundades.
Södra Vägen fungerade som infartsled redan på 1600-talet, och
på 1700-talet delades landsvägen där Örgrytevägen från öster
mötte Södra vägen, och Korsvägen bildades. Fram till 1800-talet
var området ett utkantsområde som arrenderades ut till landerier.
1881 kom spårtrafiken till platsen, och såväl vägsträckningarna
som spårvagnssträckningarna är samma idag, vilket gör Korsvägen
kommunikationshistoriskt intressant. Korsvägen präglas idag av de
fem huvudgatorna som strålar ut från platsen, och siktlinjerna är
en viktig del av den historiska förståelsen av platsen. Korsvägen är
också stadsplanehistoriskt intressant då två skilda stadsplaneideal
möts med platsen som gräns, 1800-talets rutnätsstad i norr och
det tidiga 1900-talets terränganpassade och estetiskt betingade
stadsbyggnadsideal i söder. Stadsbyggnadshistoriskt ger Korsvägen
en bild av hur Göteborg expanderat och tagit form från 1700-tal
till 2000-tal. I stadsutvecklingsprocessen är dessa historiska lager
ständigt närvarande, de sedan århundraden korsande vägarna,
rörelsen som antagit olika skepnader medan tider och teknik
förändrats, och den byggda staden.

HISTORISKT PARKSTRÅK
Där sekelskiftets stenstad slutade vidtog landerierna med
odlingsmark och trädgrönska. En del av grönskan finns kvar i
form av ett parkstråk från det som kallas Himlabacken, nedanför
Hvitfeldtska gymnasiet, via Lorensbergs villastad, Renströmsparken
och Johannebergs landeri, till Lisebergs nöjespark. Trots 1900-talets
bebyggelse i stråket, är det fortfarande möjligt att uppleva det som
ett huvudsakligen grönt bälte. Genom den gröna Fågelsången knyts
även Götaplatsen till det parkstråket, och en koppling mot öster
och Delsjöområdet finns, även om den kan förstärkas, tillsammans
med kopplingen till Burgårdsparken och innerstadens stadsparker.

PÅMINNELSE OM LANDERIERNA
Johannebergs landeri, från 1700-talet, utgör en historisk påminnelse
om de landerier som på 1700- och 1800-talen omgav staden
innanför vallarna. Landeriet är områdets äldsta byggnad, och
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som träbyggnad skiljer den sig från den storskaliga omgivningen.
Trädgårdsterrassen, och grönskan ner mot Korsvägen, gör det
möjligt att föreställa sig hur den lantliga miljön kunde gestalta sig
för 200 år sedan. Johannebergs landeri är på grund av de bevarade
trädgårdsanläggningarna, fornlämningen, och sitt exponerade läge
mot Korsvägen en unik lämning från Landeritiden. Att landerierna
på sin tid präglade stadsbilden, återspeglas i att många stadsdelar
idag bär deras namn, till exempel Johanneberg och Lorensberg.

MÖTE MELLAN OLIKA EPOKERS PLANIDEAL
I Korsvägenområdet möter 1800-talets rutnätsstad, med storslagna
och exklusiva bostadshus och institutionsbyggnader, det tidiga 1900talets terränganpassade stadsplan med sammanhållna tegelarkitektur.
De skilda planidealen är väl avläsbara på platsen, bebyggelsen
illustrerar olika utbyggnadsfaser och ger en tydlig bild över hur
staden expanderat. I väster domineras området av bebyggelse från
1900-1935, medan tillkomsttiden i öster varierar mer, dock med
betoning på bebyggelse uppförd år 1970-2000. Bebyggelsen bär
därmed på flera olika berättelser, och bland dem det monumentala
stadsbyggnadsprojektet Götaplatsen, 1920-talets storgårdskvarter
med sina sociala ambitioner och evenemangsstråkets utveckling
från 1923 fram till idag.

RIK ARKITEKTURHISTORISK PALETT
Inom området finns många bra exempel på arkitekturstilarna under
1900-talets första årtionden, till exempel det sena 1800-talets rikt
dekorerade stenstadsbebyggelse, 1920-talsklassicism och 2000talets glasade rymdfackverk. Längs med Mölndalsån finns viktig
fabrikshistoria representerad, till exempel i Kanolds fabriker från
år 1915. Göteborgsutställningen 1923 har därtill lämnat många
tongivande spår i området, i form av till exempel Götaplatsen,
Renströmsparken, Lisebergs nöjespark och Svenska Mässan. Många
av områdets landmärken är från senare delen av 1900-talet och
från 2000-talets första år, till exempel Hotell Gothia Towers,
Humanistiska fakultetens byggnader, Universitetsbibliotekets
tillbyggnad, Universeum och Världskulturmuseet.
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TRAFIK
Korsvägen är en av Göteborgs stora entrépunkter och är tidvis hårt belastad av omfattande såväl bil- och kollektivtrafik som gångoch cykeltrafik. De stora målpunkterna som finns i närområdet (Svenska Mässan, Liseberg, Världskulturmuseet Universeum och
GotEvent = Scandinavium, Valhalla sporthallar och Valhallabadet) drar till sig sammanlagt ca 6 miljoner besökare per år. Kraven
på tillgänglighet för kollektivtrafikresenärer och passerande gång- och cykeltrafik är redan idag stora och kommer att öka när
Västlänken byggts ut och K2020 har genomförts.

Ny TÅGStation vid KORSVÄGEN

Kollektivtrafik

I samband med byggandet av Västlänken kommer Korsvägen att
få en ny underjordisk tågstation för pendel- och regiontågtrafik.
Västlänken, som är en järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel
under centrala Göteborg, kommer ha tre nya tågstationer under
mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central. Tunneln kommer
att börja byggas 2017/2018 med trafikstart 2026. Fullt utbyggd
kommer Västlänken skapa plats för fler tåg, minska sårbarheten i
järnvägssystemet och medföra en nödvändig kapacitetsökning. Flera
centrala tågstationer gör att resenärer kommer att kunna resa enklare
och snabbare samt erbjuda ett attraktivt och hållbart alternativt till
bilpendling från Göteborgs ytterområden och kranskommuner.

Korsvägen är redan idag en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken
och är utpekad knutpunkt även i K2020. Korsvägen trafikeras
med sex spårvagnslinjer, två stombusslinjer och två expressbussar.
Övriga busslinjer med uppehåll i Korsvägen uppgår till elva stycken.
Privata aktörer i linjetrafik har också möjlighet att angöra platsen,
till exempel Flygbussarna till Landvetter flygplats. Även många
turistbussar rör sig i området, med uppställningsplatser främst
utanför Svenska Mässan, längs Sofierogatan och i Gårda.

Planeringen av Västlänken sker i samarbete med Trafikverket som
ansvarar för järnvägsplan och genomförande medan Göteborgs
stad ansvarar för detaljplanering och stadsutveckling i anslutning
till stationslägena. Kapacitetsförbättrande järnvägssatsningar av
samma slag som Västlänken har genomförts i Malmö 2010 genom
Citytunneln och i Stockholm kommer Citybanan att stå klar 2017.
Tågstationen vid Korsvägen kommer att ligga under mark och behöva
utrymme ovan mark för tre uppgångar, tekniska funktioner, ljusschakt
mm. Uppgångarna ska ha nära till annan kollektivtrafik, vara
kopplade till bra gång- och cykelstråk med cykelparkeringsmöjlighet
i en trygg och attraktiv stadsmiljö.

nan

Herrljunga
Alingsås

nan

usba

Boh

Norge/V

änernba

Uddevalla
Stenungsund

Vänersborg
Trollhättan

Centralen
Haga

Spårvagnstrafik trafikerar mellan Södra Vägen och Södra Vägen
respektive Skånegatan.

gång- och Cykeltrafik
Gångtrafikanterna i Korsvägen är främst kollektivtrafikresenärer.
Enligt Västtrafik uppgår antalet på- och avstigande i Korsvägen år
2014 till ca 40 000 per dag, varav ca 4000 i maxtimmen. Ungefär
hälften har Korsvägen som start-/målhållplats och andra hälften
byter från/till spårvagn eller buss och fortsätter sin resa. Det
uppskattas att ca 5000 gående per dygn passerar Korsvägen på väg
någon annanstans.
Korsvägen är en del av stadens pendelcykelstråk och förbinder
Göteborgs centrala delar med områden i söder och öster/sydöst.
Uppskattningsvis passerar runt 7000 cyklister Korsvägen dagligen
år 2014, varav ca 800 i maxtimmen. Cykelvägnätet är dock inte
helt sammanhängande. Cyklisterna mellan Örgrytevägen och
Skånegatan har bra vägalternativ via stråket vid Mölndalsån, medan
alternativen är sämre för dem som ska söderut.

BILtrafiK
Dagens Korsvägen utgör en av de stora infartspunkterna till centrala
staden. Runt 2 500 bilar passerar Korsvägen under eftermiddagens
maxtimme år 2014, vilket motsvarar i storleksordningen knappt 30
000 bilar per medelvardagsdygn.
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Väs

Den mesta busstrafiken från Centrum ankommer till Korsvägen
på Södra Vägen och fortsätter via Örgrytevägen ut på E6/rv40.

Korsvägen

Göteborg
Borås
Landvetter

Eftersom det finns ett flertal större målpunkter/verksamheter runt
Korsvägen förekommer det en hel del leveranstrafik i området.
De flesta godsmottagningarna berör endast Korsvägen indirekt,
förutom Universeum. De tar emot sitt gods uppe på berget bakom
sin byggnad och tillfarten går via Korsvägen. Denna väg används
också temporärt av Liseberg och fungerar även som räddningsväg.
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Kust till kustbanan
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Kungsbacka
Varberg
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ökad trafik 2035
Många fler människor kommer att röra sig i Korsvägen, särskilt
i egenskap av bytande resenärer såväl till/från Västlänken som
mellan övriga kollektivtrafiklinjer. Jämfört med dagens situation
(år 2014) förväntar man sig närmare en fördubbling av antalet
kollektivtrafikresenärer som år 2035 dagligen berör Korsvägen på ett
eller annat sätt. Detsamma gäller för gångtrafikanter och cyklister.
För att kunna ta emot fler människor på platsen behöver ytorna
omdisponeras så att ett mer effektivt utnyttjande av ytan främjas.
Ytorna för biltrafik behöver därmed minska och bedömningen är
att biltrafiken behöver minska med knappt hälften.
Räknar man det totala antalet människor som dagligen passerar
platsen, det vill säga inkluderat de kollektivtrafikresenärer som
bara passerar Korsvägen utan att byta samt de resenärer som sitter
i bilarna, förväntar man sig en ökning med över 40 %.

tidigare ställningstaganden
TRAFIKSTRATEGI 2035
Göteborgs 2035 trafikstrategi för en nära storstad beslutades i
trafiknämnden februari 2014.

Resandetillväxt och färdmedelsfördelning räknat på vardagsmedeldygn i Korsvägen (Källa: Trafikkontoret Göteborg)
Diagrammet visar på närmare en fördubbling av antalet
kollektivtrafikresenärer till år 2035. Detsamma gäller för
gångtrafikanter och cyklister medan biltrafiken miskar med
knappt hälften.

Strategin fokuserar på resor, stadsrum och godstransporter och
anger tre huvudmål:
´´ Ett lättillgängligt regioncentrum
´´ Attraktiva stadsmiljöer och ett rikt stadsliv
´´ Nordens logistikcentrum
I Trafikstrategin sätts även tre effektmål för resor:
´´ Minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots eller med
cykel år 2035.
´´ Minst 55 procent av de motoriserade resorna i Göteborg sker
med kollektivtrafik år 2035.
´´ Restiden mellan två godtyckliga tyngdpunkter eller
målpunkter är maximalt 30 minuter för bil och kollektivtrafik
Trafikstrategin fördjupar de delar som rör trafik i Göteborgs Stads
översiktsplan. Generellt för Göteborgs Stad innebär detta att antalet
gång-, cykel- och kollektivresor ska fördubblas fram till år 2035 i
förhållande till 2011 års nivå och att antalet bilresor ska minska med
en fjärdedel under samma period. Trafikförslaget i Korsvägen ska
bidra till att såväl övergripande mål som effektmål i Trafikstrategin
uppfylls.

Antagen kollektivtrafik i Korsvägen 2035, antal dubbelturer
per riktning i maxtimmen (källa: Västtrafik, bearbetning av
Trafikkontoret och WSP)

K 2020

begränsad biltrafik i markplan

K2020 är ett samverkansprojekt inom Göteborgsregionens
kommunalförbund, där ett antal kommuner, Västra
Götalandsregionen, Västtrafik och Trafikverket deltar K2020
syftar till att skapa en gemensam framtidsbild för utvecklingen av
kollektivtrafiken i Göteborgsregionen. Projektet har som målsättning
att fram till 2025 nästan fördubbla antalet kollektivtrafikresor inom
Göteborg med kranskommuner, till en andel på 40% av det totala
antalet resor.

Med utgångspunkt i Alternativvalsstudien har Trafiknämnden gjort
sin slutliga bedömning att planeringsinriktningen för Korsvägen ska
vara en lösning med begränsad biltrafik i markplan och trafikförslaget
för Korsvägen ska tas fram i linje med detta direktiv. Beslut togs
även i Kommunstyrelsen 2015-05-13 i linje med Trafiknämndens
tidigare beslut.
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RIKSINTRESSEN och fornlämningar

GÅRDA

HEDEN
LORENSBERG
o
korrid

äs tl än
r för V

ken

JOHANNEBERG

RIKSINTRESSEN
Riksintresse för:
kommunikation - E6, Kungsbackaleden
kommunikation - järnväg, Västlänken med korridor
kulturmiljövården - Lorensberg och stenstaden, Gårda
industrimiljö (stadens bedömning avviker från statens
för två kvarter i Gårda)
E6 ingår i det nationella stamvägnätet och i Transeuropeiska
transportnätet i ett sammanhängande vägnät. E6 ska skyddas
mot åtgärder som försvårar utnyttjandet av vägen, t ex får inte
köer ut på motorvägen skapas av trafikförändringar i stadens
gatunät.

fornlämningar
Fasta fornlämningar får inte förändras, skadas eller bortföras utan
tillstånd från länsstyrelsen. I samband med att förändringar av
markanvändningen planeras kan arkeologiska utredningar komma
att krävas. Länsstyrelsen beslutar om undersökningsåtgärder,
skyddsavstånd runt och eventuellt borttagande av fornlämningar.
Fornlämningar i området är markerade med röda prickar respektive
rödmarkerat område.

För att klara kapacitetsökningen i järnvägsstråken till och
från Göteborg så är Västlänken nödvändig för det nationella
järnvägssystemet. En tunnel för pendeltåg och regionaltåg ger
plats för fjärrtågen i säckstationen.
Vasastaden med Lorensberg och delar av Heden, Johanneberg,
Haga och Annedal är en av landets största, mest enhetligt
bevarade stenstadsmiljöer. Planmönster, bebyggelse
och planteringar präglas av höga arkitektoniska anspråk
och illustrerar växlande stadsbyggnadsideal 1870-1930.
Trollspisberget i Renströmsparken är viktig för stadsbilden.
Åtgärder får inte vidtas som innnebär att riksintressena påtagligt
skadas.
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STÖRNINGAR Och HOT
VATTENNIVÅER
100 årsregn översvämningsdjup (m)
<0,1
0,1-0,3
0,3-0,5
0,5-1
Vid skyfall går dagvattennätet fullt och överskottet rinner iväg över
marken och följer topografin. Detta händer främst sommartid,
medan höga flöden i ån är ett problem höst och vinter. När vattnet
stiger i Mölndalsån är sträckan vid Liseberg en känslig punkt.
Åtgärder som kan vara nödvändiga för att skydda bebyggelse och
infrastruktur är invallning eller spontning av ån. Rekommendation
för lägsta nivå golv och öppningar i byggnader i området är +3,2 m.

LUFTKVALITet
Beräknade kvävedioxidhalter i Göteborg. Kvävedioxid är den
förorening som är svårast att klara miljökvalitetsnormerna för i
Göteborg och det är en bra indikator för hur luftkvaliteten är i staden.
Rött = miljökvalitetsnormen för NO2 överskrids
Orange, gult = luften är renare, men halterna ligger fortfarande
över utvärderingströsklarna
Den största orsaken till halterna är motortrafiken, på E6 är 9%
tung trafik.

BULLER
Dygnsekvivalent ljudnivå 2013 från väg- och spårvagnstrafik,
ljud från Liseberg är inte med i denna mätning
<= 50 dBA
50 -55 dBA
55 - 60 dBA
60 - 65 dBA
>65 dBA
När medelvärdet av ljudnivån utanför bostadens fasad är högre
än 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot
ljuddämpad sida (högsta medelvärde 55 dBA samt maximal ljudnivå
nattetid högst 70 dBA). För små bostäder med boarea max 35 m² ska
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida om
medelvärdet av ljudnivån vid bostadens fasad är högre än 60 dBA.
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potential och utmaningar
Korsvägenområdet har stor potential, som behöver värnas och utvecklas, och som
är viktiga att identifiera i en stadsutveckling. I Korsvägenområdet finns det också
problem och barriärer, utamaningar som behöver överbryggas. Ibland kan det som
skapar potential, också skapa utmaningar. Ofta behövs prioriteringar, undersökningar,
kompromisser och övervägningar. Då är det viktigt att söka samsyn om vad som skapar
kvalité för människorna som vistas, bor och passerar området, nu och i framtiden.

offentliga
mötesplatser

POTENTIAL
´´ De stora och internationellt betydande målpunkterna, vars upptagningsområde
sträcker sig långt utanför Korsvägenområdets gränser
´´ Läsbarheten av Göteborgs historia i bebyggelse och stråk
´´ Grönskan och vattenkontakten i Renströmsparken med Näckrosdammen och
Trollspisberget, Mölndalsån, Lisbergs park och Burgårdsparken
´´ Områdets attraktiva läge med tät kollektivtrafik, regional närhet till tågstationer
och E6:an, och gångavstånd till Avenyn
storskaligtrafiklösning

´´ Områdets orienterbarhet, dess långa siktlinjer och nodens visuella band med den
omkringliggande staden
´´ Oanvända zoner och refuger mellan dagens trafikytor

UTMANINGAR
´´ De storskaliga strukturernas långa och slutna sidor mot gatunätet
´´ Den tydliga uppdelningen mellan kvarterstaden med vardagsliv och
evenemangsstråket med stora strukturer

historisk läsbarhet

´´ Höjdskillnaderna som i viktiga stråk skapar barriärer mellan evenemangsstråket
och kulturinstitutionerna vid Götaplatsen
´´ Få offentliga mötesplatser med vistelsekvalitéer
´´ Storskaliga trafiklösningar, intensivt trafikerade och som samlar trafik kring
Korsvägens trafikplats
´´ Ett grovmaskigt gatunät

Det som är unikt för Korsvägenområdet är att här
finns blandningen av
´´ en korsväg och en knutpunkt för flöden genom staden
´´ innerstadsmiljö med det lokala vardagslivet, småskalighet, boendemiljöer, befolkad
dygnet runt
´´ stora regionala och nationella målpunkter; evenemangsstråket, museerna och
universitet, storskalighet och stora besöksflöden som varierar över dygnet och året
´´ en trafikfri stadspark med vattenkontakt och närhet till naturupplevelser
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SBK - Ortofoto
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närhet
kollektivtrafik
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Ett inbjudande
universitet öppnar sig
mot Korsvägen
Tydlig grön koppling till
Renströmsparken och
Trollspisberget

Nya förbindelser med tillgänglig
grönska till Göteborgs
attraktioner i innerstaden

Trädplanteringar låter
omgivande grönska
vandra ned på Korsvägen,
erbjuder ekosystemtjänster
Boende med nära till allt

Kulturhistorisk miljö med
högt stadsbyggnadsvärde

Gröna oaser
med lugn och
vila i soliga lägen

MÅL &
STRATEGIER
Hur kan Korsvägenområdet stödja såväl den regionala utvecklingen som
utvecklingen av en god närmiljö för de boende och verkande i stadsdelen?
Tre mål har arbetats fram med tillhörande strategier som ett svar på
denna frågeställning.

Bebyggelse med
arkitektoniska kvaliteter

Innerstaden inom
gångavstånd

Stadsmässiga gator som
knyts ihop över Korsvägen

Regionala och
nternationella
målpunkter, kultur och
verksamheter

Attraktiva lägen för
ny bebyggelse med
både bostäder och
verksamheter

Gröna små parker
med intimitet i det
stora

livlighet

Bytespunkt som
mötesplats och attraktivt
stadsrum
På gåendes villkor
för stora och små

Mer grönska
ger bättre
klimat på
platsen

Stadsrum för
vardagsliv och fest
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Strategikarta som sammanfattar föreslagna förändringar
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Hållplats tåg

H

Hållplats spårvagn/buss

om- och tillbyggnad
nya gång- och cykelstråk
motorvägstrafik
grönstruktur
torg och platser
grön mötesplats
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MÅL & strategier
mål för områdets utveckling
Tre mål har identifierats för att skapa förutsättningar i Korsvägenområdet som
stödjer stadens utveckling till en livskraftig och långsiktigt hållbar stad med balans
mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga värden.
INBJUDANDE STRÅK OCH LOGISKA
SAMBAND

INNERSTAD MED RUM FÖR
VARDAGSLIV

PLATS FÖR LÄRANDE, UPPLEVELSER
OCH MÖTEN

Genom att stärka samband och kopplingar
och arbeta bort barriärer görs staden mindre
segregrerad och mer sammanhållen. Möten
och kontakter är viktiga i staden. En
befolkad stadsmiljö med samlande stråk
och väl definierade platser skapar trygghet.
Mitt i området ligger Korsvägen, en smidig
bytespunkt som är lätt att passera till fots
och med cykel.

Vardagslivet är en v iktig fråga
som genomsy rar stadens arbete.
För Korsvägenområdet handlar det om
att skapa trygga, gröna och upplevelserika
miljöer för att locka människor att röra sig
till fots och med cykel genom området. Det
kännetecknas av närhet mellan boende,
service och parker och är en plats där man
kan växa upp, leva, verka och åldras.

Universitetet, museer och evenemang har
idag en koncentration i Korsvägenområdet.
Det är av stor vikt att de här verksamheterna
kan fortsätta att expandera även i
framtiden, då stadslivet både berikar och
berikas av dem. Förutsättningarna för
gemensamma kontaktytor ska understödjas
i stadsutvecklingsprocessen.

STRATEGIER
För att nå de tre övergripande målen är följande strategier särskilt viktiga. I takt med
att arbetet går vidare kan de komma att kompletteras.
INBJUDANDE STRÅK OCH LOGISKA
SAMBAND

INNERSTAD MED RUM FÖR
VARDAGSLIV

PLATS FÖR LÄRANDE, UPPLEVELSER
OCH MÖTEN

´´ Korsvägen utvecklas till en effektiv
bytespunkt integrerad i stadens stråk

´´ Byggnader och parker runt gator och
platser utvecklas och får en mångfald
av verksamheter och målpunkter

´´ Kunskaps-, besöks- och
personalintensiva verksamheter
utvecklas och lokaliseras i området

´´ Stadsrum utvecklas i olika skalor och
med olika puls, för vardag och stora
evenemang

´´ De stora verksamheterna vänder sig ut
mot staden för ett större utbyte med
omgivningen och med varandra.

´´ Renströmsparkens identitet som en
lugn och trygg parkmiljö för alla åldrar
stärks

´´ Tillägg och omvandling av bebyggelse
sker i strategiska lägen

´´ Örgrytevägen blir gång- och
cykelvänlig istället för bildominerad
infartsväg
´´ Parkeringar lägg i bebyggelsen i
området närmast motorvägen i
anslutning till kollektivtrafik
´´ Alla stadens stråk löper i markplan
´´ Finmaskighet och nya genomgående
stråk utvecklas
´´ Västlänkens uppgångar samt
Lisebergsstationen ska vara trygga att
använda och lätta att hitta till

´´ Grönstrukturer med sociala och
ekologiska funktioner utvecklas
´´ Barnkonsekvensanalys och
socialkonsekvensanalys används som
verktyg vid all planering

´´ Upplevelser i ögonhöjd i gaturummet
prioriteras
´´ Stadens historia ska vara synlig genom
byggnader, platser och stråk

´´ Ett grönt promenadstråk utvecklas
från Renströmsparken till
Delsjöområdet
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I detta kapitel lyfts djupare resonemang. Ibland följs dessa av
illustrationer av hur bebyggelse och gaturum skulle kunna gestaltas,
medan det ibland stannar vid att lyfta frågeställningar och motstående
intressen, bland annat ur materialet från workshopar och dialoger.
Bilderna har två syften, dels att förmedla en känsla av något annat än
dages situation, dels vara en del av undersökningen. Texter och bilder
är inte detaljerade förslag utan ska fungera som diskussionsunderlag.
I följande kapitel redovisas dessa uppdelade på tre delområden:
´´ Korsvägen
´´ Renströmsparken och universitetet
´´ Örgrytevägen

an

at

iig
el

rz

Be

a
Skåneg

dr

a

vä

Stråket
Mölnda
och tillg

ge

ta

a

g
ns

Ombyggnadsområde

tan

Sö

Svenska Mässan

n

Gothia Towers

Nybyggnation?

J?
J?

Expansion av
universitetets lokaler
utreds

fintligt
hus

Jo

J?
J?

ha

Artisten

nn

Få

ge

lså

ng

Ny trafiklösning och ny
fotgängarvänlig
utformning av torgytan.
HH

eb

JJ

Platsen korsvägen

er

gs

ga

ta

n

landeriet

Ny bebyggelse
med integrerad
uppgång VL

Landeriets
trädgård

Renströmsparken

Nybyggnation?
Universitetsbibliotek

Lekplats

JJ

Lis
Nybyggnation?

llén

gsa
eber

Ombyggnadsområde

Lisebergs
lustgård

Befintlig
byggrätt

Nybyggnation?

Universeum

Expansion av
universitetets lokaler
utreds

museerna

en

Eklandagatan

gatan

Lundgrens

g
vä
ra

d
Sö

Näckrosdammen

vägen

Örgryte

Östra hörnet

Johannebergs
Landeri

F.d. Hovrätten

en

JJ

evenemangsversamheterna

Världskulturmuseet

Nybyggnation
Antagen
detaljplan
Carlandersplatsen
Trollspisberget

32

FRAMTIDSBILDER

STADSUTVECKLINGSPROGRAM FÖR KORSVÄGENOMRÅDET 1.0

Ombyggd ent
till Liseberg

korsvägen
tillgängligt RUM i staden
Korsvägen är ett av Göteborgs mest välkända entrérum. Här finns
storstadsmässig puls, spektakulära byggnader, ljusspel och stora
evenemang intill vardagsliv. Korsvägen möter man från flera håll,
och siktlinjer, gatusträckningar, fondmotiv och omkringliggande
bebyggelse samspelar i platsens unika karaktär. I framtiden är nya
Korsvägen fortsatt en trafikplats, effektiv bytespunkt och entré till
staden. Men den är också ett nav i den stadsutveckling som pågår i
området. Det ställer andra krav på hur platsen organiseras/disponeras
än i dagens trafikdominerade lösning. För att göra Korsvägen mer
tillgänglig har vi tittat på ett flertal olika trafikprinciper som kan
uppfylla målet med en effektiv bytespunkt som också tillåter besökare
och boende i området att använda Korsvägen som en naturlig del
av den omgivande staden.
trafikförslag korsvägen
Ett trafikförslag för Korsvägen är under framtagande. I
stadsutvecklingsprogrammet redovisas övergripande priciper för
hur olika trafikslag kommer att röra sig. (se diagram nästa sida).
Trafikförslaget kommer att presenteras i detaljplanen för Västlänken
station Korsvägen, med samråd i april. Beroende på vilka synpunkter
som inkommer i samrådet kan den beskrivna strukturen komma
att ändras.
hur påverkas kosrvägen av att kärnan växer?
I trafiklösningen som studeras är fokus på fotgängaren. Cyklister
och kollektivtrafik får ökat utrymme och bilarna trafikerar platsen på
stadens villkor. På Korsvägen betyder det att gatorna runt Korsvägen
får en annan karaktär än idag. Gaturummen blir tydligare med inslag
av grönska i stadens skala och en del tidigare trafikytor omvandlas
till vistelseytor eller ny bebyggelse. Själva platsen Korsvägen får en
korsvägen idag

tydligare inramning med nya byggnader som erbjuder reasande med
kollektivttrafiken, boende och arbetande i området och besökare till
evenemangen ett större och mer blandat utbud än i dag.
´´ För att göra platsen mer tillgänglig är strategin att gå till ett
rörelsemönster där fotgängarens rörelse och hållplatsernas
geometrier strukturerar platsen istället för ett trafiklandskap
med logiskt rörelsemönster för bilar på bekostnad av
fotgängaren
´´ För att göra platsen mer tillgänglig för andra än
bytesresenärerna öppnas bytespunktens hörn och integreras i
stadens gatustruktur
´´ För att klara det ökade trycket på området är strategin att
sprida flödena över ett större geografiskt område, att utvidga
bytespunkten och att skapa ytor utanför de stora evenemangen
och institutionerna i området
VÄSTLÄNKENS UPPGÅNGAR VID KORSVÄGEN
Västlänkens mest använda uppgång på Korsvägen är mittuppgången
som ligger i Korsvägens bytestriangel. Läget tillåter fria flöden
mellan de två mest använda hållplatslägena, och vänder sig mot
Södra Vägen, Heden och Avenyn. Placeringarna tillåter en flexibel
utformning av platsen i framtiden. Ytor för Västtrafiks resenärer
finns i ett mellanplan under mark tillsammans med Västlänkens
ytor, eller i bebyggelse på platsen. Västlänkens östra uppgångsläge
ligger i en ny stationsbyggnad i kanten mot Liseberg. Här kan
gående från Västlänken nå Lisebergs huvudentré utan att korsa
trafik. Ytterligare en uppgång diskuteras som vänder sig mot Svenska
Mässan och Skånegatan.
korsvägen framtid

Dagens refuger och ytor mellan gatusträckningarna och spåren bildar öar som de gående måste ta sig över för att nå
bytespunktens mitt. I framtiden utformas Korsvägen med större, sammanhållna vistelseytor som vänder mot husfasaderna runt
platsen på samma sätt som på Järntorget. Mellan platserna går tydliga stråk.
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NY SKALA I STADEN – OCH I KOLLEKTIVTRAFIKEN

ALLA STADENS STRÅK I MARKPLAN

Idag ligger hållplatslägena organiserade som en triangel på
Korsvägen. Hållplatserna är anpassade efter dagens spårvagnar som
är 32 meter långa. För att möta det ökande behovet av kollektivtrafik
arbetar Göteborgs Stad bland annat med rymligare fordon, som är
både längre och högre än dagens, och som kan transportera fler
passagerare vid varje tur. På Korsvägen får det som konsekvens
att hållplatserna som idag är cirka 32 meter ökas till 45 meter.
Antalet turer kan i framtiden vara desamma som idag, men antalet
passagerare ökar. 45 meters spårvagnar ger mått som inför en ny skala
i staden. Eftersom flera linjer möts på Korsvägen, med korsande spår,
får storleken på spårvagnarna konsekvenser för stadsmiljön. Det blir
hållplatsernas storlek och lägen, som strukturerar platsen. Håller
man kvar vid dagens princip med en triangulär bytespunkt drivs
hållplatslägena ut mot kanterna och det blir trångt runtomkring och
de omgivande stråken blockeras av hållplatslägena. I trafikförslaget
öppnas triangeln upp och hållplatslägena förskjuts och placeras i
gatornas förlängingar

I arbetet med Korsvägenområdet har det kommit olika förslag från
tjänstemän, politiker, allmänheten och aktörer i området, på hur
man kan lösa situationen på platsen genom planskilda korsningar.
Förslagen tar sin utgångspunkt i dagens trafiksituation. Det finns
många exempel på planskilda lösningar i modernistiska stadsdelar
i Göteborg, både i och utanför den centrala staden. Exemplen visar
att planskilda korsningar inte är mänskliga, trygga och tillgängliga
lösningar. Framförallt är planskilda korsningar storskaliga lösningar
som snarare visar på att för många trafikslag och för stora flöden
är samlade i en och samma punkt.
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För att skapa en levande stad är det viktigt att sprida flödena, inte
genom att lägga dem i olika nivåer ovanpå varandra, utan genom
att skapa ett finmaskigt nät av stråk som tillsammans löser platsens
och områdets flöden. Genom nya kopplingar som är attraktiva för
gång och cykling kan kollektivtrafiken avlastas, och genom att sprida
kollektivtrafikflödena och planera bytespunkter i större zoner kan
trafiken snabbas upp.
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GÅNGTRAFIK
Strukturen i trafikförslaget för nya Korsvägen öppnar för fotgängaren att att
röra sig både i kanterna runt, och i gatornas förlängningar, över Korsvägen.
Fotgängarpassagerna är tydligt placerade och markerade. Spårvagnshållplatserna
underordnar sig stråken som knyter ihop staden. På så vis blir platsen orienterbar
både för den som är ute och rör sig i staden och den som ska byta mellan olika
hållplatslägen.

J?
J

J

GÅNG
J

Tusdaes
voluptat
enet aud

Ett nytt gångstråk på bergskammen i väster ovanför Korsvägen kan komma att
komplettera cykelnätet (streckad i figuren).

CYKELTRAFIK
Nya Korsvägen kan uppfattas som ett torg. Här rör man sig på de gåendes villkor.
Pendelcyklisten kommer att få sakta ner farten, precis som bilisten, i några hundra
meter på själva Korsvägen för att samspela med alla trafikslag. Cyklisten rör sig
i ytterkanten runt hela Korsvägen precis som idag. Som cyklist kan man också
välja att passera över platsen, då på de gåendes villkor.

J?

J?
J

CyKEL

J

J

Tusdaes
voluptat
enet aud

Ett nytt cykelstråk på bergskammen i väster ovanför Korsvägen kan komma att
komplettera cykelnätet (streckad i figuren).

kollektivTRAFIK
Bytestriangeln finns kvar som en fredad zon, men vänder sig inte längre enbart
till den bytande kollektivresenären, utan kan lätt nås från alla håll och är en del
av stråken och platserna runt Korsvägen.
Spårtrafiken kommer i stort sett fungera som idag. Kollektivtrafiken har
två dominerande riktningar, spårvagnstrafik i nord-sydlig sträckning och
huvudsakligen busstrafik i öst-västlig sträckning. Hållplatslägena anpassas för
att underlätta för fotgängare och cyklister. Västlänken har tre uppgångar (H)
från station Korsvägen.

J?
J

J

SpÅRT
J

Tusdaes
voluptat
enet aud

BILTRAFIK
Biltrafiken ligger som idag i en cirkel runt platsen med enkelriktad trafik.
Förbindelsen Skånegatan/ Södra vägen är stängd för genomfartstrafik.
Entré för bilar mot innerstan sker från Mölndalsvägen eller Örgrytevägen via
Korsvägen till Skånegatan. Eklandagatan nås enbart från Södra vägen. Trafik
från E6 får välja att köra via Örgrytevägen-Skånegatan-Berzeliigatan-Södra
Vägen, via Sofierogatan-Mölndalsvägen eller välja annat mot än Örgrytevägen.
Från innerstan kan man via Södra vägen nå både Möndalsvägen, Örgrytevägen
och Skånegatan
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Mittuppgången
Gothia Towers
Östra uppgången

Örgrytevägen

Ny plats utanför Korsvägens norra sida till vänster i bilden, Örgrytevägen rakt fram med nya byggnader på ömse sidor, ny
stationsbyggnad i slänten upp mot Liseberg, Örgrytevägen till höger i bilden mellan mittuppgången och spårvagnsspåren.

östra hörnet
Station Korsvägens östra uppgång kommer att placeras i en byggnad
i slänten mot Liseberg.
Här ligger idag promenadstråket Lisebergsallén som leder från
Korsvägen till Lisebergs huvudentré och vidare mot Örgryte.
Stråket följer terrängen och är bitvis för brant för att räknas som fullt
tillgänglig. Här ligger också angöringsvägen till Universeum och
Liseberg, med dagliga transporter till Universeum och räddningsväg
vid insatser i Lisebergs övre område.En gångbana i gatunivå utmed
Örgrytevägen föreslås komplettera Lisebergsallén vid en utbyggnad
av östra hörnet.
Det östra hörnet ligger i en av platsens finaste lägen med sol från
lunchtid till sena kvällen. Ovanför ligger Lisebergs lustgård och
Lisebergshjulet tecknar sig ovanför platsens larm och puls. För
Liseberg är annonseringen av verksamheten viktig här i mötet
med staden.
Från olika håll i staden finns olika förväntan på just det östra hörnet.
Det kan vara attraktivt med en större exploatering här, i direkt
anslutning till den nya pendeltågsstationen, men det goda sol- och
utsiktsläget mot Korsvägen kan också vara värdefullt att utveckla för
Liseberg, kanske som en öppen parkdel utanför själva nöjesparken.
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För att möta både en önskan om exploatering och Lisebergs behov av
annonsering och en attraktiv plats i kvällssolen har olika alternativ
undersökts.
Inom detaljplanen för Västlänken station Korsvägen planeras en låg
byggnad i hörnet mot Liseberg. Den bidrar till stadslivet i området
genom att rama in platsen och erbjuda lokaler för exempelvis handel
eller restauranger ut mot Korsvägen och Örgrytevägen, och in
mot Liseberg. Byggnaden skulle också kunna utformas med en
grönskande takterrass i kvällssolen för att förmedla kontakten med
parken ovanför.
Längre österut på Örgrytevägen, utanför detaljplanens område,
kan en högre byggnad placeras. Hur hög en byggnad kan vara,
och var den kan placeras i detta läge är en fråga om komposition
ihop med de redan befinliga höghusen. Det är viktigt att siktlinjer
i området behålls för att byggnaderna tillsammans inte ska
upplevas som en ogenomtränglig vägg. Noggranna solstudier
och mikroklimatanalyser behövs för att undvika skuggiga och
blåsiga hållplatslägen i morgontimmarna eller att Lisebergsparkens
kvällssolslägen på sommaren påverkas.
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Station Korsvägens östra uppgång. Mellan stationen och Universeums framtida utbyggnad kan Lisebergs lustgård sträcka sig
ner mot Korsvägen. Bilden är endast en volymsstudie, kopplingen kan göras grön och inbjudande, och sträcka sig vidare över
Korsvägens stadsrum. (Bild FOJAB)

evenemangsverksamheterna och
museerna
UNIVERSEUM
Universeum har idag en välbesökt lekplats utanför sin huvudentré.
På denna del av fastigheten finns en byggrätt för en byggnad som
är ungefär lika hög som den del av Universeum som byggts. När
Korsvägen får en ny utformning kan en del av de ytor som idag
används för trafik omvandlas till nya ytor för park eller platser i
anslutning till verksamheternas entréer.
Vid en till- eller ombyggnad av Universeum vore det önskvärt att
studera möjligheten att ordna med inlastning från Korsvägen/Södra
vägen istället för via Örgrytevägen och parken. Syftet med detta
är att undvika korsande trafik på den nya gång- och cykelvägen
på Örgrytevägens sydsida.
SVENSKA MÄSSAN
Svenska Mässan har stora utvecklingsplaner/visioner och ser en
konkurrensfördel med att ligga i innerstaden. Verksamheten lämnade
i december 2015 in en ansökan om planbesked för utveckling av sin
fastighet med ytterligare ett torn vid huvudentrén mot Korsvägen,
och ett bostadstorn nordöst om mässhallarna nere vid Mölndalsån.
Man ser också potential för att anordna handel i delar av entréplanet.
Svenska Mässan är angelägna om att en fjärde uppgång från
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Västlänken ska nå ända in till Mässan, man ser det som en fördel med
en väderskyddad förbindelse från tågstationen till mässlokalerna.
I framtiden ser man att mäss- och mötesverksamheten flyttar upp
till plan 2 och 3 som anpassas för flera parallella arrangemang.
liseberg
Det pågår ett detaljplanearbete för en utvidgning av Lisebergs södra
entré i kvarteret Immeln. Under bygget av Västlänken kommer
delar av Lisebergs anläggning i området runt Korsvägen och vid
norra entrén att påverkas. Liseberg har presenterat en visionsskiss
av hur parken kan möta staden när Västlänken står klar, som visar
en låg byggnad utmed Örgrytevägen med delar av verksamheten,
liksom delar av den nuvarande parken, vänd mot staden. Man har
också presenterat en grönskande bro mellan Liseberg och Mässan
och Liseberg och landeriet. Det är en intressant tanke med en
grön koppling mellan de olika verksamheterna. En grön koppling
i markplan har större potential att berikas av och berika stadens
naturliga stråk och knyta ihop verksamheterna med staden.
världskulturmuseet
Världskulturmuseets entréplats vänder mot Korsvägen och kan med
Korsvägens nya utformning bli än mer integrerad i det omgivande
stadsrummet. Museet arbetar med att, på olika sätt, vända sig än
mer ut mot staden och livet i det offentliga rummet.
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En av uppgångarna till Västlänken placeras i en ny byggnad där Örgrytevägen och
Korsvägen möts. Byggnaden blir en ny inramning till Lisebergsparken som ligger i terrängen
ovanför. Den ligger inplacerad i sluttningen och kan utformas som en terrass för Liseberg
och Universeum med överblick över Korsvägen i kvällssolen. Lisebergshjulet och grönskan
på Liseberg möter Korsvägen ovanför byggnaden. Västlänkens mest använda uppgång
på Korsvägen kommer att placeras i Korsvägens bytestriangel, med en förskjutning mot
Södra Vägen. Läget tillåter fria flöden mellan de två mest använda hållplatslägena, och
det vänder sig in mot staden. Universeums byggrätt regleras i en gällande detaljplan och
kommer att studeras av fastighetsägaren. Den markeras därför enbart som en volym i
denna bild. (Bild FOJAB arkitekter)

JOHANNEBERGS Landeri
Under Västlänkens byggnation öppnas ett schakt som tangerar
landerietbyggnadens sydöstra hörn. Då kommer landeriet inte
kunna vara i bruk utan bidar sin tid till dess att schaktet läggs igen
och man kan arbeta med att göra det tillgängligt med gångstråk.
LANDERIETS TRÄDGÅRD UTVECKLAS
Landeriets trädgård är en outnyttjad resurs och själva byggnaden
har ingen publik verksamhet. Det finns framtida möjligheter att
i anslutning till landeriet utveckla ytor som kan samspela med
ett nytt innehåll i landeriet och bidra till kopplingen mellan
Renströmsparken och Korsvägen, lugnare ytor att vistas på intill
Korsvägens snabbare tempo. Trädgården kan utvecklas för att
skapa en prunkande inramning av landeriet och sträcka sig ner mot
Korsvägen för att föra in mer grönska på platsen och förstärka de
gröna kopplingarna i området.
KOPPLINGEN KORSVÄGEN - RENSTRÖMSPARKEN
Ett stenkast från Korsvägen ligger den omtyckta stadsparken
Renströmsparken, som med sin oas erbjuder en kontrast till
det pulserande livet vid Korsvägen. Inriktning är att skapa en
tydligare koppling mellan Korsvägen och Renströmsparken.

Johannebergs landeri från Korsvägen. Verandan skulle vara så
fin om den lyste upp i fonden av Örgrytevägen!

Området är mycker kuperat, men med nya förutsättningar runt
Universitetsbiblioteket och ett eventuellt nytt gång- och cykelstråk
ovanför landeriet kan en helt ny koppling mellan Korsvägen och
Renströmsparken åstadkommas. Den visuella och upplevda
kopplingen kan förstärkas, både genom en ny utformning av
landeriets trädgård, men också genom att universitetet kan vända
sig mot Korsvägen och lysa upp och befolka stråken runt landeriet.
EXPLOATERA UNDER LANDERIET
En framtidsbild kan vara att man med en souterrängvåning lyfter
upp trädgården närmast Korsvägen. Man frångår den historiska
topografin och dispositionen men souterrängbyggnaden skulle
kunna bidra med en aktiv bottenvåning med caféer eller butiker mot
gatan samt stödfunktioner och en tillgänglig entré till landeriet. Här
skulle också ett effektivt cykelgarage i markplan kunna placeras.
Ovanpå byggnaden skapas då en planare, stillsam yta med
planteringar och sittbänkar och god överblick över ett pulserande
Korsvägen.
Siktlinjerna mot landeriet från Örgrytevägen bibehålls, det är först
när man kommer in på själva Korsvägen som souterrängvåningen
skapar en ny inramning till Korsvägen.

Arbetsmodell som visar sockelvåning under landeriet och en
terrasserad trädgård som omsluter landeriets huvudbyggnad.
Ny exploatering i söder.

Landeriet i sluttningen upp mot Renströmsparken. En sockelvåning under landeriet inramar Korsvägen och skapar yta runt Landeriet.
Mellanplanet mellan Västlänkens perronger och gatunivån kan förbindas med sockelvåningen. Ny koppling för gående och cyklister
mellan Universitetsbiblioteket och landeriet.
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Grön koppling och stilla
plats

Eklandagatan

Ev ny byggnad

Johannebergs landeri

Den första konceptbilden av Korsvägen som urban plats 1904.
På stadens uppdrag ritade Arkitekt Eugen Thorburn en visionär
beskrivning av hur landsvägskorsningen kunde omvandlas till en
strategiskt nod och plats i sekelskiftets nya stadslandskap.

Bild från platsen norr om Universeums entré, mot Eklandagatans nya sträckning, ny bebyggelse och landeriet.

söder om landeriet

STRÅK

I det nya trafikförslaget för Korsvägen stramas Södra vägens gaturum
upp och förlängs mot själva platsen Korsvägen, som blir ett avgränsat
stadsrum. Mötet mellan Eklandagatan och Korsvägen ändras genom
att Eklandagatan dras i en snävare sväng mot Södra vägen. Detta
medför att yta frigörs i Eklandagatans mynning och ger plats för
ett nytt innehåll. Det kan vara en ny parkanläggning som stöder
en utveckling av expansionen runt Universitetsbiblioteket uppe i
Renströmsparken, eller det kan vara en bebyggelse i detta läge. Både
en ordnad parkanläggning och en bebyggelse är rumsskapande för
platsen och stärker det nya Korsvägen.

Ett nytt kompletterande stråk söder om landeriet binder ihop
Götaplatsen och Renströmsparken med Korsvägen och fortsätter
över det tillstramade gaturummet mot Universeum. Det nya stråket
blir mer synligt och integrerat med museerna och verksamheterna
söder om Korsvägen än dagens trappor, men höjdskillnaden gör ett
tillgänglighetsanpassat rampsystem så långt att det är omotiverat
att kryssa uppför landeriets trädgård. Istället bör Södra Vägen med
sitt gatuliv, Olof Wijksgatan och Berzeliigatan utvecklas och göras
mer tydligt som entré till Renströmsparken och Götaplatsen för
dem som har svårt att ta en större höjdskillnad på kort sträcka.

En bebyggelse kräver ett respektavstånd till landeriets huvudbyggnad
och till bebyggelsen mellan Lundgrensgatan och Eklandagatan. Dessa
zoner används också till promenadstråk mellan Renströmsparken
och Korsvägen.
Platsen angränsar också till en framtida koppling mellan
Lundgrensgatan och Johannebergsgatan och spänner mellan två
viktiga stråk. Topografin gör att aktiva bottenvåningar kan riktas
mot Korsvägen, Johannebergsgatan och landeriets trädgård.
Det innebär att det vid fortsatta studier blir ytterst viktigt att ta
med vilket innehåll en bebyggelse får och därmed vad den bidrar
med till stadslivet.

STADSUTVECKLINGSPROGRAM FÖR KORSVÄGENOMRÅDET 1.0
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Renströmsparken och universitetet
RENSTRÖMSPARKEN
Renströmsparken är en av stadens viktigaste parkrum. Utöver
parkkvaliteterna är Renströmsparkens läge helt unik. Att den upplevs
som en oas har mycket att göra med dess skyddade läge. Den ligger
mitt i staden, men skyddat bakom Götaplatsen, Göteborgarnas
representativa vardagsrum och ovanför Korsvägen, brännpunkten för
stadsdelens stora förändringar, och nedanför Trollspisbergets orörda
natur. Det finns en hemlighet över hur man tar sig in i parkrummet.
Stadens framtida utveckling som attraktiv utbildnings- och turiststad
är av stor vikt. När Göteborgs universitet vill expandera alldeles
inpå Götaplatsen, Avenyn och Korsvägen, alla målpunkter med
en stark identitet men med svaga kopplingarna mellan sig, med
Renströmsparkens stillsamma oas i centrum och i en uppskattad
boendemiljö uppstår frågor.
Det är lätt att se fördelarna med att bygga vidare på den redan
etablerade universitetsmiljön i området men det är viktigt att den
värdefulla park- och kulturmiljön bibehålls. Ur stadsmiljösynpunkt
är en utbyggnad av universitetet här positiv och kan bidra till en
bättre tillgänglighet i området och att fler rör sig i de befintliga
stråken.
Genom att koppla Korsvägen med Götaplatsen och lägga uppgången
för Västlänken någonstans i detta stråk kan området nås av fler och
bli mer använt, med en större blandning av människor i olika åldrar,
av olika sort och från olika delar av staden. Det blir mer synligt hur
man tar sig in i parkrummet, men lugnet i själva parken beror mer
på själva parkens utformning.

bostäder, ett pärlband av lummiga parkmiljöer, vackra gamla hus,
nya institutionsbyggnader med utåtriktad verksamhet inom konst,
kultur och humaniora, nya entréer, caféer och restauranger där
fotgängare och cyklister kan passera och bilar angöra området.
Stråket skulle också komplettera det befintliga cykelstråket som
skär genom Renströmsparken. På så vis kan parken utvecklas och
avlastas från cykeltrafik och miljön bli lugnare. Det befintliga gångoch cykelstråket löper bitvis genom universitetets byggnader och
kan ibland upplevas som otryggt. Med det nya stråket får gående
och cyklister möjlighet att välja att passera genom parken eller i
gatumiljön de tider på dygnet och året då parken kan upplevas otrygg.
Även nere på Korsvägen skulle det nya stråket bidra till bättre
förutsättningar. En gata bildar en ljus fond för landeriet och gör
den visuella kopplingen Korsvägen med Renströmsparken och
universitetet tydligare. Landeriets huvudbyggnad, landeriets
tärdgård och en eventuell framtida bebyggelse i trädgårdens södra
del blir tillgänglig från två sidor vilket ger möjligheter för nytt
innehåll och ny användning av fastigheterna.
Kopplingen mellan Korsvägen och Renströmsparken runt eller
genom Landeriets trädgård blir viktig för att göra Renströmsparken
mer tillgänglig och för att skapa händelser och korskopplingar i
det nya gaturummet.
Om och hur en gata här skulle kunna genomföras kommer att
studeras i kommande arbete.

Bedömningen i stadsutvecklingsprogrammet är att målen för
Korsvägenområdets utveckling är förenliga med en expansion
av universitetet i området och att det är möjligt att genomföra en
expansion i anslutning till parken, men att stor hänsyn måste tas
till park- och kulturmiljön i området, med fortsatt fokus på stadens
och stadslivets villkor. Expansionen ska stödja de stråk som är
viktiga att utveckla.

NY Gata johannebergslundgrensgatan
Korsvägenområdet behöver bli mer f inmaskigt men
evenemangsstråkets storskalighet och topografin runt Korsvägen
ger inte många möjligheter till utveckling av nya stråk. I området
runt Universitetsbiblioteket finns höjdmässigt goda möjligheter att
knyta ihop Carlandersplatsen med centrala staden via Lorensberg
och Södra Vägen utmed Heden för gående och cyklister. Detta
skulle ge nya förutsättningar som kan bidra positivt till utvecklingen
av området och denna del av staden. Stråket bygger vidare på två
redan etablerade gator, Johannebergsgatan och Lundgrensgatan,
och skapar förutsättning för expansion i ett centralt läge.
Gatorna, som idag har bostäder på ena sidan och på andra är
baksida till institutionerna vid Götaplatsen och universitetet, kan
utvecklas till ett livaktigt urbant stråk. Här finns förutsättningar
att skapa upplevelserikedom och trygghet, med en blandning av

STADSUTVECKLINGSPROGRAM FÖR KORSVÄGENOMRÅDET 1.0

Johannebergsgatan med en utbyggd konstnärlig fakultet. Fd
Hovrättens grönska i fonden. (Bild: Tham&Videgård Arkitekter)
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Johannebergsgatan med Västlänkens uppgång till höger i bild.

västra uppgången
Västlänkens station för Korsvägen sträcker sig under mark till
området runt den f d Hovrätten i Renströmsparken. En uppgång
placeras därför här för att nå de delar av området som ligger högre
upp från Korsvägen. Götaplatsen och Universitetet ligger nära och
är viktiga regionala målpunkter för resenärer med Västlänken.
GÖTAPLATSEN
Götaplatsen har en stark identitet och är en naturlig målpunkt
för resenärer med Västlänken. För att placera en uppgång på
Götaplatsen hade man behövt en lång underjordisk förbindelse
från perrongläget under f d Hovrätten. Med de resenärsflöden
man räknar med för denna uppgång bedöms en underjordisk gång
otrygg och ekonomiskt omotiverad. Det finns inget som hindrar
att man senare kan komplettera med en uppgång på Götaplatsen,
men som de beräknade resandeströmmarna ser ut idag har flest
resenärer målpunkt universitetet och Johanneberg.
Flertalet av de resenärer man beräknar kommer att använda västra
uppgången har universitetet som mål. En placering på Götaplatsen
innebär för dessa resenärer att de skulle behöva gå under jorden
till Götaplatsen för att sedan gå samma väg tillbaka in i området.
PLANERAT LÄGE I FÅGELSÅNGEN
I järnvägsplanen för Västlänken har Trafikverket arbetat fram ett
förslag till placering av den västra uppgången vid Fågelsången,
stråket som knyter ihop Renströmsparken med Götaplatsen. Läget
har mött flera reaktioner: Uppgången ligger nära den populära och
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idag skyddade lekplatsen vid Näckrosdammen, den blir otrygg kvällsoch nattetid när stråket inte är så välanvänt men framförallt gör en
uppgång här stor åverkan på de värdefulla träden som ligger i slänten
upp mot Lorensbergs villastad och bildar en grön fond i parken.
ALTERNATIVT LÄGE UTMED JOHANNEBERGSGATAN
Alternativa lägen för den västra uppgången har utretts och det
finns två lägen som kan vara aktuella. Stadsrumsanalyser (Space
syntax) visar att en uppgång utmed Johannebergsgatan har ett
bättre läge än vid Fågelsången, dvs är mer integrerat i den befintliga
gatustrukuren som helhet i området. Med en framtida genomgående
gata till Lundgrensgatan förbättras läget ytterligare. En uppgång
som ligger orienterad närmare f d Hovrätten har också den fördelen
att den kan knyta ihop två höjdkurvor där den högre höjdkurvan
ligger på samma nivå som Artistens nuvarande huvudentré och
Götaplatsen och den lägre ansluter till nivån vid korsningen
Johannebergsgatan/Olof Wijksgatan. Ett annat möjligt läge är i
Artistens sydöstra hörn. Detta kan fungera väl med en eventuell
ombyggnation av Artisten för en framtida konstnärlig fakultet.

utveckling av universitetet
Genom att placera en ny entrébyggnad för en samlad konstnärlig
fakultet mot Götaplatsen kan ge platsen nytt liv. Det inre
stråket från Götaplatsen via Fågelsången och vidare upp mot
Universitetsbiblioteket och Humanisten skulle med en upplyst
och befolkad byggnad mot Götaplatsen få en ny målpunkt för
övre Avenyn.

STADSUTVECKLINGSPROGRAM FÖR KORSVÄGENOMRÅDET 1.0

VY FRÅN GÖTAPLATSEN

Stadens input till Akademiska Hus och
Göteborgs Universitet inför de parallella
uppdragen:
´´ Stärk och ge möjlighet till fler stråk genom
området från kringliggande staden
´´ Utformningen av bottenvåningar ska
möjliggöra funktioner som bidrar till en
mer aktiv stadsmiljö och ett bra samspel
mellan ute och inne, mellan privat och
offentligt

GÖTA

´´ Parkmiljöerna är överordnade bebyggelsen
och utveckling i anslutning till parkerna
sker på parkernas villkor
´´ Grönytornas storlek, utformning och
tillgänglighet är viktig. Den täta staden
leder till fler boende och verksamma i
framtiden i närområdet vilket ger ett högre
besökstryck på parken
´´ Grässlänten på kvartersmark nedanför
Humanisten är en viktig del av parkmiljön
kring Näckrosdammen, se på hur den kan
bevaras och stärkas
´´ Ha ett aktivt och medvetet förhållningssätt
till den befintliga miljöns och
nytillskottens arkitektoniska kvaliteter
Götaplatsen med en utbyggd konstnärlig fakultet mellan Stadsteatern och
Konstmuseet. (Bild: Tham&Videgård Arkitekter)

Genom kopplingen mellan Johannebergsgatan och Lundgrensgatan
skulle universitetet få möjlighet att vända sina verksamheter både åt
Renströmsparken och ut mot staden och Korsvägen. Detta skulle
innebära att universitetet, vars byggnader tidigare legat och smugit på
CAMPUS
KVALITÉER
STRÅK
LANDMÄRKEN
NYA STRÅK
krönet runt Renströmsparken ensidigt vända mot parken, kan öppnas
CAMPUS NÄCKROSEN II
åt två håll och ta upp höjdskillnaderna inom sina byggnadsvolymer.
Förslagets utgångspunkt, som bygger på idén att samlokalisera Näckrosenområdet utgörs till stor del redan av väl fungerande
de konstnärliga institutionerna uppe
på Campus Näckrosen,
är och vackra
stads- och parkrum.
grundläggande till Renströmsgatan in mot
Trafik,
som annars
skulle
vara Det
hänvisad
att förstärka och utveckla platsens stadsbyggnadsmässiga och
förhållningssättet är som tidigare, en tydlighet i bevarande
kulturhistoriska värden. Vi har velat identifiera och värdera de av värdefulla byggnader och parkmiljöer, varför insatsen bör
parken,
skulle
angöra
universitetet
utifrån.
kvalitéer vi ser i framförallt Näckrosområdets
nuvarande
stads- också
koncentreraskunna
till delar där en
rimlig balans kan
uppnås mellan

och parkrum, den intressanta kopplingen till Götaplatsen
och korsvägen, samt de olika institutionsbyggnadernas
omsorgsfulla gestaltning och arkitektur, som tillsammans
ormar universitetets karaktär, en grön campusmiljö.

åtgärdens omfattning och långsiktiga vinster i form av bättre
universitetslokaler och stadsrum. Två platser definierades i
enlighet med detta:

Ett nytt stråk skulle också göra det lättare att göra parken synlig på
1.
Platsen för nuvarande Universitetsbiblioteket (UB).
Bedömningen
är att nuvarande
dels
fler ställen ut mot
staden.
OlofUB-byggnaden
Wijksgatan
skulle fortsatt vara den
underutnyttjar platsen, dels har begränsad generalitet avseende
lokalutformning och våningshöjder, vilket som helhet gör
huvudsakliga entrén
till universitetets samlokaliserade institutioner.
nybyggnad till ett mer hållbart och ekonomiskt alternativ än att
genomföra omfattande om- och tillbyggnader. Vi föreslår här
en större byggnad, UB+
som utöverRenströmsgatan
bibliotek även kan inrymma
Inne i Renströmsparken
skulle
helt kunna ersätta
andra universitetslokaler och verksamheter.
cykelstråket längs
Mannheimers väg som skär genom parken och
Programmets storlek är, relativt platsen, sådan att den
2.
Parkeringstomten och fd Kjellbergska gymnasiet längs
nledande utredningen definierade två huvud¬alternativ till
Johannebergsgatan.
nplacering av UB respektive HDK/Valand,
vilka presenterades
Med en nybyggnad
och ersätter
parken
skulle istället
fåsomenutnyttjar
nyparkeringstomten
inramning
med vidareutvecklade
vid delgenom¬gången i september 2015:
fd Kjellbergska gymnasiet uppstår en helt ny potential för att
skapa ett samlande hus för HDK, HSM och Akademin Valand.
kvaliteter som rekreativ
lunga i området.
A.
HDK/Valand inplaceras i en nybyggnad som ersätter
Nya Artisten fördelas lokalerna för den konstnärliga fakulteten

ett andra steg i de parallella uppdragen inkluderas nu även
astigheten Lorensberg 24:2, parkeringstomten norr om Artisten
nvid Karin Kavlis plats. Detta ger nya förutsättningar att skapa
ett nytt samlande hus för den konstnärliga fakulteten med
örstärkt multidiciplinaritet, integration och samverkan mellan
nstitutionerna HDK, HSM och Akademin Valand. Till detta
kommer även nya lokaler för Universitetsbiblioteket, UB.

nuvarande UB, vilket i sin tur flyttar till en nybyggnad som ryms
på parkeringstomten. HSM ligger kvar i befintlig byggnad.

utan gränser mellan facken.

UB+
För att inte universitetet
aktiviteter ska ta över Renströmsparkens
Byggnaden ligger på samma plats och utgår från samma
som tidigare förslag, där stråken runt om
parkrum är det grundstruktur
viktigt
att
sig
välkomna. Man ska kunna
och igenom byggnadenalla
kopplarkänner
samman de olika
nivåerna
i landskapet och där en tydlig relation etableras mellan
Korsvägen
och Campus Näckrosen.
Idén bygger på att inrymma mellan universitetets
känna
sig
fri
att
passera
i
mellanrummen
Efter delgenomgången valdes alternativ B för vidare utveckling. UB och Västlänkens andra alternativa stationsuppgång i en ny
och samlande byggnad. Det skapar förutsättningar
byggnader. Detgemensam
ärny signalbyggnad
därför
viktigt
hur vidadessa
Stadsbild
för en
som
möter stadsrummets
skala ut ytor disponeras och
Näckrosenområdet kan beskrivas som något av en gömd
mot Korsvägen/Landeriet och genom trappning i höjd även den
oas mitt i centrala Göteborg. En delvis
otillgänglig och dold
mindre skalan in mot Näckrosparken. Kontakten ut mot staden
utformas.
plats i staden med stora naturvärden och rik historia (exv
kan därigenom förstärkas och campusområdet synliggörs med

B.
UB samt ytor för andra funktioner inom universitetet
nplaceras i en nybyggnad som ersätter nuvarande UB. HDK/
HSM/Valand inryms i nya byggnader på parkeringstomten och
på platsen för två av husen i HSMs nuvarande anläggning.

ubileumsutställningen 1923) som fler borde bjudas in till och
å dela. Samband och kopplingar till övriga delar av staden är
dag begränsade och det finns en potential i att synliggöra, länka
vidare och öppna upp campus mot staden. Bland annat genom
att förstärka stråket från Götaplatsen upp till Näckrosparken och
vidare ner till Korsvägen och Evenemangsstråket.

hjälp av UB+byggnaden som samtidigt blir en viktig nod inom

en mötesplats för alla studenter.
F d Hovrättenscampus,
byggnad
och
grönytorna
som omsluter den har en
Genom
att föra samman
Johannebergsgatan
och Lundgrens
gata skapas en ny entréväg i öster som också erbjuder en ny
access
till
campus
där en serie
breda trappor
strategisk placering
mittfråniKorsvägen,
området
och
knyter ihop olika nivåer i
visar vägen upp via Landerietplatån. Den nya byggnadens
ut mot staden kan jämföras med situationen
staden. Med enfrontala
ny motiv
landskapsplanering
kan byggnaden
och ytorna
FLYGVY ÖVER CAMPUS
runtomkring skapa det gemensamma rum för universitetets
institutioner som behövs för att området ska kännas levande och
välkomnande.
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akademiska hus / Göteborgs universitet

Två parallella uppdrag har under 2015 genomförts av Akademiska
Hus och Göteborgs Universitet för att studera hur en samlokalisering
av
institutionernaSAMBAND
kan disponeras iSTADSRUM
området. Staden harSITUATIONSPLAN
deltagit 1:1000
PROGRAM
Analys av potentialer
och befintliga
kvalitéer. En komination
av bevarande ochställningstaganden
fokuserade ingrepp
i processen.
Inför
uppdragen
lämnades
från
löser ett flertal frågor samtidigt, synliggör campus och skapar en tydlig relation till staden.
staden (se nästa uppslag) och under bedömningsarbetet
deltog
vid Götaplatsen,
där Konstmuseet bildar fond
Även motivet i Jubileumsutställningens plan m
målpunkt uppe på höjden är en referens. En st
stadsarkitekten.
som orienteringspunkt och förtydligande elem
stadsväven.

Nya UB+byggnaden är organiserad kring ett pu
Utdrag ur bedömningsutlåtandet från de parallella uppdragen:
huvudplan i nivå med Näckrosparken. Ett stort

trapphus skapar en tydlig orienterbarhet inom

når man samtliga primära programdelaroch sk
´´ Konstnärliga fakulteten samlas i kvarteret Tullgarn, där
förbindelse mellan den nedre (östra) och övre
UB ligger på fyra våningar, från den nedre entr
trappa upp. Däröver ligger ett våningsplan för
Artisten ligger.
som vid vidare studier skulle kunna utvecklas t

ett indraget översta plan. I källarplanet under
magasin, tekniska utrymmen och ett skyddsrum

´´ Universitetsbiblioteket utvecklas i befintligt läge medtilltydlig
Västlänken kan integreras i parknivå vid byg
med egen entré in till bibliotekets mellanplan.
koppling till Korsvägen, ett nytt parallellt uppdrag Exteriört får byggnaden får sin lätta och glasad

bearbetad fasadprofilering som löper över dub
utkragning 2,4 meter skapas ett kontinuerligt s

för underliggande våningar runt om byggnaden
´´ Användningen av f d Hovrätten med inriktning
trappningen skapar en visuell tvådelning av hu
ansluta i höjd till kringliggande bebyggelse.
innovationsverksamhet inom konst, kultur och humaniora

´´ Utveckling av två stråk, parkstråk och urbant
´´ Utveckla projektets betydelse för kunskapstillväxt och hållbar
utveckling, klassad miljöbyggnad
Detta ligger som grund för det fortsatta planarbetet där
också vikten av publika verksamheter i entrévåningen mot
Johannebergsgatan och Gösta Rahmns gata betonas.
TVÄRSEKTION
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promenad renströmsparken och universitetet

a. ny koppling johannebergs-lundgrensgatan

G Expansion vid UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

Områdets nya ryggrad är ett stråk som går från Carlandersplatsen
in till centrala staden via Lorensberg, Södra Vägen och
Kungsportsplatsen. Utmed stråket finns flera utvecklingsbara
fastigheter och fina kvaliteter som hjälper till att göra stråket
upplevelserikt och attraktivt.

Nytt eller ombyggt universitetsbibliotek med entréer och
verksamheter både mot Korsvägen och Renströmsparken.

b. renströmsparken
Renströmsparkens skålformade yta kan bli än mer sammanhängande
om cykeltrafiken sprids till Renströmsgatan och nytt cykelstråk
mellan Universitetsbiblioteket och Johannebergs landeri
C. F D hovrätten
F d Hovrättens byggnad och grönytorna som omsluter den har en
strategisk placering mitt i området och knyter ihop olika nivåer i
staden. Universitetet ser en möjlig ”hub” med innovationsverksamhet
här.
D. Landeriets trädgårds nya utsträckning
Johannebergs landeris trädgård får ny utformning med generösa
terrasser som sträcker sig ner mot Södra Vägen med en förbindelse
upp mot Johannebergsgatan. Landeriet och f d Hovrätten ingår
i ett pärlband av grönska mellan Korsvägen och Trollspisberget.
E. ny exploatering söder om johannebergs
landeri
Möjlighet för ny exploatering ut mot Korsvägen. Ytan är som ett
litet kvarter och kan ha olika användning. En byggnad här kan ge
denna del av stråket fina stadskvaliteter med verksamheter på båda
sidor om det nya stråket förbi universitetet. Bebyggelsen bör studeras
ihop med en framtida utveckling av Universitetsbiblioteket. Det
kan vara önskvärt med bostäder på endera sidan av stråket, för att
väga upp universitetets institutionsbyggnader.
F. Expansion av humanistiska fakulteten
En ny byggnad placeras enligt en antagen detaljplan mellan nuvarande
Humanisten och Trollspisbergets östra slänt. Cykelvägen genom
Språkskrapan blir överbyggd på en längre sträcka. En koppling
mellan Universitetsbiblioteket och landeriet kan erbjuda en alternativ
väg när sträckan genom tunneln och parken känns otrygg.

STADSUTVECKLINGSPROGRAM FÖR KORSVÄGENOMRÅDET 1.0

H. station korsvägens västra uppgång
Ett läge för västra uppgången kan vara vid Johannebergsgatan
utanför f d Hovrätten. Från en byggnad som ligger i slänten nås både
Johannebergsgatans urbana stråk och parkstråket mot Fågelsången
och Götaplatsen.
I. samlokalisering av konstnärliga fakulteten i
artisten
En byggnad som spänner mellan Götaplatsen och Johannebergsgatan
skapar liv, ljus och trygghet i området. Publika lokaler placeras i
bottenvåningen mot omgivande gator.
J. stadsteatern
Ny bebyggelse bakom Stadsteatern, mot Johannebergsgatan kan
bjuda på liv i gathörnan mot Berzeliigatan och motverka känslan
av baksida.
K. ny bebyggelse vid lorensbergsteatern
En bebyggelse här kan hjälpa till att skapa stadsmässiga gaturum
mot Berzeliigatan och Södra Vägen, vända fasader in mot parken
som utnyttjar godlägena i västersolen för uteserveringar i parkmiljö
och leda stråket från Johannebergsgatan vidare mot alléstråket
vid Södra Vägen. Den kan också bidra med blandad användning i
området och stödja en utveckling av parken bakom hotellet.
L. göteborgs konstmuseum
Museet vill expandera och Higab har därfört lämnat en begäran
om att starta arbete med en ny detaljplan.
M. götaplatsen
Göteborgarnas representativa vardagsrum utvecklas. Kanske kan en
ny utformning av parterrerna på Götaplatsen skapa en ny entré som
kan leda vidare till stråket Fågelsången, och skapa sammanlänkad
koppling mellan Avenyn och Korsvägen. Det är ett soligt hörn av
Götaplatsen och tillsammans med en ny universitetsbyggnad skulle
det kunna bli ett älskligt stadsrum i den övrigt storslagna platsen.
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örgrytevägen
grön stadsgata
En av de viktigaste förändringarna i området är Örgrytevägens
nya identitet. Evenmangsstråket ska ta klivet från storskaligt
evenmangsområde i utkanten av staden till att bli en integrerad del
av den växande innerstaden. Flöden och tempo kommer att förändras
och utformningen av Örgrytevägen ska stödja förändringen. För att
Örgrytevägen ska bli en del av upplevelsen i området istället för en
transportled behöver hela sträckan ses över och Svenska Mässan och
Liseberg ihop med staden arbeta för ett levande gatuliv.
GÅNGVÄNLIGT OCH TILLGÄNGLIGT
Genom att omvandla Örgrytevägen till grön stadsgata skapas ett
mer gångvänligt och tillgängligt område. Örgrytevägen utformas
med gott om utrymme för fotgängare och cyklister, samtidigt som
den fortfarande är framkomlig för biltrafik. Gatan kommer fortsatt
att vara ett viktigt stråk för kollektivtrafiken med egna körfält i
mittten av gatan, men fler människor som cyklar och rör sig till
fots i området skapar nya behov av ett upplevelserikt stadsrum.
Lugnare zoner bredvid ytorna för de snabbare flödena, miljöer med
bänkar, skyddande träd och vattenkontakt behövs längs sträckan.
Fler som rör sig utmed gatan skapar också underlag för en annan
typ av verksamheter längs stråket, som restauranger och caféer
med uteserveringar.
BEFOLKAT PROMENADSTRÅK I GATUNIVÅ
Gångvägen från Korsvägen till Liseberg kompletteras med ett
generöst promenadstråk i gatunivå. Här ges också plats för ett

cykelstråk bredvid promenadstråket. Höjdskillnaden mellan
Liseberg och Örgrytevägen tas upp av en ny bebyggelse som ger
förutsättningar för publika lokaler i entréplanet. Här kan man få
in verksamheter som kompletterar utbudet i området för att ge liv
och rörelse över dygnet och året, och även flytta ut och exponera
t ex en del befintliga restauranger mot stadsmiljön såväl som mot
evenemangsbesökaren. Höjdskillnaden mot Svenska Mässan och
Gothia Towers kan med fördel utformas som trappavsatser. Sträckan
har ett fint solvänt läge och kan bidra med uppehållsytor för de
många besökarna i området. Mindre paviljonger för uteserveringar
kan placeras mellan träden, om ledningsstråken utanför byggnaden
medger detta.
upplevda avstånd - och faktiska avstånd
Det viktigaste hindret för ett nytänkande om trafik när staden nu
växer är vår gemensamma mentala bild av vilka avstånd vi har i
Göteborg. Med storskaligheten har kommit en skalförskjutning som
har fått oss att tro att avstånd är längre än de är, eftersom upplevelsen
av flera sträckor i staden blir enformiga och därför känns längre.
Detta fenomen uppkommer både längs Örgrytevägen och längs
Skånegatan. Det är viktigt för stadens fortsatta utveckling att nya
projekt i området bryter med det storskaliga tänket för att en hållbar
och promenadvänlig stad ska kunna uppnås. Det är viktigt att alla
börjar använda stadens gator och torg av flera skäl: kollektivtrafiken
kan avlastas, ytorna som bilarna upptar kan användas i andra syften,
vi kan mötas och vi mår bättre.

Örgrytevägen som grön stadsgata (Bild.Varpunen)
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ekosystemtjänster
Denna del av Korsvägenområdet har med sin problematik runt buller,
högt vatten och dålig luft mycket att vinna på en grönare stadsmiljö.
Exempelvis kan gröna växtskärmar reducera trafikbuller från E6
och grönska i gaturummen påverka luftkvaliten och temperaturen
positivt.
ÖRGRYTEVÄGENS nya GATUSEKTION
Gatan förändras från tvåfilig väg till enfilig gata med inslag av
grönska. Fler filer vid Focushuset och in mot Svenska Mässans
inlastning skulle vara möjliga, medan gatan smalnar av längre in

i stadsmiljön. Stationen vid Lisebergshörnet tillkommer. Slänten
mot Liseberg ersätts med byggnad och ett innehåll som kan
samspela med gatan och komplettera med verksamheter som saknas
i området. Gångstråket som idag ligger uppe i parken, Lisebergs allé,
kompletteras med ett brett promenadstråk utmed gatan. Trottoaren
separeras från bil- och cykeltrafiken med sittbänkar, grönska, träd,
pållare et.c. Trygg tilltalande belysning och publikt innehåll i
lokalerna gör gatustråket attraktivt. Cykeltrafiken ges mer utrymme.
Gatan kompletteras med cykelbana på vardera sida.

Sektion och plan som visar Örgrytevägens framtida utformning.
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Söder om Örgrytevägen ny bebyggelse med verksamheter mot den nya hållplatsen. (Bild: FOJAB Arkitekter)

Bebyggelse mellan mölndalsån och E6
FOLKLIV OCH LEVANDE BOTTENVÅNINGAR
Så fort man lämnat sin bil mycket mer känslig för hur stadsmiljön
utformas för att trivas och vilja röra sig genom staden. Därför
är det viktigt att parkeringarna i denna zon ligger nära trevliga
gatumiljöer med folkliv och bottenvåningar med butiker eller annan
verksamhet. Arbetsplatser här innebär ett optimalt utnyttjande av
hållplatsläget och Lisebergsstationen.
Parkeringsanläggningar
Parkeringsanläggningar utmed Kungsbackaleden har förutom
orienterbarhet och närhet till leden ytterligare en fördel. Med en
anläggning intill leden skapas ett skydd mot effekterna av olyckor
med farligt gods och möjlighet att utveckla kontorsbebyggelse med
verksamheter i bottenvåningen ökar.

Kontorshus och gatumiljö som skyddas från E6 med
parkeringshus. (Bild: FOJAB Arkitekter)

BOSTÄDER
Den dåliga luftmiljön och riskerna med farligt gods som närheten
till E6 medför gör det svårt att planera för bostäder i dag, men då
bostäder är en viktig del av staden bör de finnas med som alternativ
i framtida arbete. De befintliga landshövdingehusen som ligger
mellan Fabriksgatan och E6 är idag planlagda för parkering men
utredningar pågår för att se om det är möjligt att starta planarbete
för att bevara bostäderna och komplettera dem med skydd mot E6.
hOTELL VID FD KANOLDS FABRIKER
Fastighetsägaren har studerat möjligheten att uppför ett hotell på
parkeringsdäcket. Staden har ställt sig positiv, men planarbetet
avvaktar frågan om hur påfartsrampen till E6 ska lösas i framtiden.
Samtidigt finns det fördelar att hotellet står klart när Västlänken
och Örgrytevägen står klara
STADSUTVECKLINGSPROGRAM FÖR KORSVÄGENOMRÅDET 1.0

Kontorshus vid ett gång- och cykelstråk kan utvecklas söder om
Örgrytevägen fram till Liseberg, exempel från norra Gårda.
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promenad örgrytevägen
a. STATION FÖR VÄSTLÄNKEN

g. SOFIEROGATAN AVLASTAR ÖRGRYTEVÄGEN

För beskrivning se delområde Korsvägen.

Sofierogatan kopplas ihop med de befintliga gatorna i södra Gårda för
att transporter och biltrafik från E6 med mål Liseberg ska undvika
Korsvägen. Sofierogatan är sedan tidigare utpekad som ett viktigt
cykelstråk mot Mölndal. I det fortsatta arbetet måste utredas om
läget vid Sofierogatan är det bästa för cykelvägen, och vilka alternav
som finns. Kan man t ex göra en Röde Orm för cyklar över Liseberg?
Eller kan man på något annat sätt samordna gång- och cykel med
Liseberg? Frågan är även aktuell då Liseberg expanderar söderut
och därmed kommer att blockera det raka gång- och cykelstråk som
idag finns från Södra Vägen mot Skår och Bö via tunneln under E6.

b. NY MÖTESPLATS FÖR BESÖKARE OCH
FÖRBIPASSERANDE
För beskrivning se delområde Korsvägen.
c. nytt stadsrum
Lisebergs och Mässans entréer har inte markerats i gatumiljön
på Örgrytevägen. När Örgrytevägen utvecklas finns det stora
möjligheter att fundera över hur entréerna till Liseberg och Svenska
Mässan ska markeras i gaturummet och vilka ytor som kan behövas
för en publik som i högre grad kommer till verksamheterna till
fots. Svenska Mässan har planer på att arbeta med entréläget ner
mot ån. Här finns utrymme för att tänka nytt. Kanske kan entrén
tillsammans med Lisebergs stora huvudentré skapa en välkomnande
mötesplats, en festplats som tar vara på kvaliteten som årummet
ger i denna del av gatan. Kanske kan delar av parkmiljön som idag
bara nås inifrån Lisebergsområdet vändas utåt och bli tillgängliga
för alla och en tillgång i stadsmiljön.

h. pARKERINGSGARAGE UTMED E6
Parkeringsgarage för långväga besökare finns utmed E6 vid
Örgrytevägen. Eftersom den yttersta filen är avskild från leden
kan man diskutera en infart direkt från denna fil in i en framtida
parkeringsanläggning. Inför framtiden behöver det utredas om
stadens mindre parkeringsanläggningar som finns insprängda i
stadsmiljön kan ersättas av större och väl skyltade anläggningar.
De placeras bäst så nära de stora genomfartslederna som möjligt.

d. MÖLNDALSÅN LYFTS FRAM

i. STADSMÄSSIGA PÅ-OCH AVFARTSRAMPER

Hela det blågröna åstråket utmed Mölndalsån behöver ses i ett
större sammanhang för att bli mer synligt och tillgängligt. Åstråket
har höga kvaliteter som kan tas till vara i området. Genom att
exempelvis flytta parken vid Focushuset ner mot ån tar man vara på
de blågröna kvaliteterna. Trädäck med sittplatser ner mot vattnet
fångar eftermiddagssolen. En betoning av miljön runt ån kan
också bidra med en trevligare inramning till Lisebergs och Svenska
Mässans entréer och det föreslagna hållplatsläget.

På- och avfartsrampen runt Sofierogatans parkeringshus föreslås
ersättas med en stadsmässig påfartsramp. Detta ger bättre plats åt
effektiva parkeringshus och ny exploatering. Korsvägen kommer inte
att hantera lika stora mängder biltrafik i framtiden vilket innebär
att Örgrytevägen inte heller kan mata in så mycket biltrafik till
Korsvägen. På- och avfartsramperna bör studeras för en annan
trafikmängd än dagens situation.

e. NYTT HÅLLPLATSLÄGE

Entrén till innerstaden flyttas från Korsvägen ut till E6. Här finns
och skapas parkeringsgarage där besökare till evenemang kan lämna
sin bil, för att bli en del av staden. Promenaden utmed Örgrytevägen
blir en del av upplevelsen.

Hållplatsläget vid Liseberg föreslås flyttas till Focushuset och
Lisebergs station.
´´ Bättre spridning av kollektivtrafiken i området och bättre
tillgänglighet för fler verksamheter.

j. NY PORT TILL INNERSTADEN VID E6

´´ Bussar kan köra norr ut mot Gårda och avlasta bytespunkten
Korsvägen
´´ Möjlighet att lätt växla över från bil till kollektivtrafik genom
läget nära parkeringshusen.
För Lisebergsbesökaren blir det längre väg att gå, men hållplatsen blir
generösare och i en mindre stressande miljö än dagens hållplatsläge.
f. station liseberg
I framtiden kommer långväga regiontåg, expresslinjer och vissa
av Västlänkens tåg att ha möjlighet att stanna vid stationen.
Ett hållplatsläge vid Focushuset skulle ge en bra koppling till
Lisebergsstationen.

STADSUTVECKLINGSPROGRAM FÖR KORSVÄGENOMRÅDET 1.0
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fortsatt
arbete
Här redovisas vilka arbeten som kommer att pågå
framöver, vilka utredningar som behövs samt referenser
till det material som hittills utgjort underlaget till
stadsutvecklingsprogrammet.
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fortsatt arbete
Västlänken, som byggs under mark åren 2018-2026, är den största katalysatorn för stadsutvecklingen
i Korsvägenområdet, men det finns också flera andra platser och verksamheter som expanderar,
utvecklas och förändras.
Förutom Stadsutvecklingsprogrammet kommer olika detaljplaner
att tas fram för att möjliggöra att utvecklingen tar fysisk form.
Stadsutvecklingsprogrammet kommer att vara ett sammordnande
verktyg i arbetet, som process och dokument, och stödja arbetet
med detaljplanerna, liksom stödja projekten under byggskedet. En
del av dessa detaljplaner är pågående, medan andra ligger längre
fram i tiden. Samtidigt som det finns en önskan om att mycket
i området ska vara klart till 2026, då Västlänken öppnar, måste
området också fungera under byggtiden, både som knutpunkt och
målpunkt. Samverkan och samordningar kommer fortlöpande att
vara av stor vikt, mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och andra
aktörer i området. De stora entreprenaderna ställer till exempel
krav på fria ytor, och det medför ett behov av att synkronisera hur,
var och när de olika projekten genomförs. För att kunna skapa en
så effektiv samordning som möjligt, behövs en översikt av området.
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FORTSATT ARBETE

1. Detaljplan för Västlänken station Korsvägen:
Korsvägen ingår i en detaljplan för att medge en utbyggnad av
Västlänken, med tillhörande byggrätter ovan och under mark.
Korsvägen utgör en viktig pusselbit i Göteborg och planförslaget
vill ta till vara och stärka platsens speciella karaktär som länk
och målpunkt med rum för möten och stadsliv. Korsvägen
utformas som ett sammanhållet och strukturerat stadsrum,
som tar tillvara på historiska spår och samband. Biltrafiken
minskas till fördel för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik.
Planen går ut på samråd i april 2016 och förväntas bli klar för
antagande första kvartalet 2018. Iordningsställande ovan mark
startar 2022, då Trafikverket börjar lägga igen de öppna schakt som
kommer att vara där i etapper mellan 2018-2022. Arbetet fortsätter
under mark till och med öppnandet av Västlänken 2026.
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2. Detaljplan för bostäder och verksamheter
vid Carlandersplatsen och Renströmsparken:
Ett planarbete pågick 2009-15 som möjliggör ombyggnad och
tillbyggnad av verksamhetslokaler för Göteborgs Universitet,
Humanisten, och för att ge möjligheter till bostäder som alternativ
användning i den nuvarande så kallade Språkskrapan. Planen är
antagen och överklagad.
3. station korsvägens västra uppgång:
En tilläggsplan kommer att tas fram för att medge en uppgång
(under mark) i korsningen Johannebergsgatan/ Olof Wijksgatan.
Planen går ut på samråd våren 2016 och väntas bli klar för antagande
i början av 2017.
4 & 5. Detaljplan ”Campus Näckrosen”:
Planarbete har startat december 2015. Akademiska Hus har genomfört
parallella uppdrag, principförslag till en samlad lokallösning
för Göteborgs universitetsbibliotek och Göteborgs konstnärliga
fakultet i anslutning till Göteborgs universitets humanistiska
fakultet och omgivande kultur- och stadsmiljö. Resultatet från de
parallella uppdragen blir ett inspel till det kommande planarbetet.
Intentioner för planarbetet är att se parkmiljöerna som överordnade
bebyggelsen, vända huvudentréer och offentliga delar mot
gatumiljöerna och bebyggelsens mellanrum, studera kopplingen
mellan Johannebergsgatan och Lundgrensgatan för ett mer
finmaskigt gatunät, studera kopplingar, visuella och fysiska
mellan Korsvägen och Universitetet. Karaktärsfulla byggnader
som Johannebergs landeri och fd Hovrätten, kan få nytt innehåll.
Detaljplanen hanterar även Västlänkens västra uppgång, antingen som
paviljong i park eller som del av en byggnad vid Johannebergsgatan.
Allmänhetens tillgång till gångstråket mot Götaplatsen är ett viktigt
intresse att tillgodose. Planen beräknas vara klar för antagande efter
att tilläggsplanen för västra uppgången vunnit laga kraft, ca 2018.
6. Konstmuseet:
Museets ombyggnad och tillbyggnad för att lösa verksamhetens
förändrade krav innebära att en ny detaljplan förmodligen behöver
tas fram. Begäran att starta arbete med en ny detaljplan har lämnats.
Gemensamma frågor runt bland annat Fågelsången bör hanteras
tillsammans med Universitetet och utvecklingen av kvarteret
Tullgarn (Artistenkvarteret).
7. Detaljplan Örgrytevägen, mellan
Mölndalsån och Kungsbackaleden:
En detaljplan för Örgrytevägen kommer att startas. Detaljplanen
kan innefatta även de kvarter som ligger närmast gatan, för att
ge förutsättningar för en ny trafiklösning med Fabriksgatan och
Sofierogatan som möts i en korsning. Därtill också ett nytt läge för
påfarten till E6, och nya byggrätter för parkeringsanläggningar,
arbetsplatser och hotell. Påbyggnad av Focushuset studeras.
Den nya utformningen av området ger ett bättre läge för en ny
kollektivtrafikhållplats, liksom förbättrade gång- och cykelvägar
och tillgänglighet till Mölndalsån söder om Örgrytevägen.
8. Detaljplan Örgrytevägen, mellan Korsvägen
och Mölndalsån:
Svenska Mässan studerar olika lösningar för att bygga om och till
sin verksamhet. Innehåll som undersöks är handel, arbetsplatser
och bostäder. Svenska Mässan har begärt att starta arbete med en
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ny detaljplan. I Lisebergs park, närmast Örgrytevägen, kommer
ett schakt att grävas under Västlänkens byggtid. Den möjlighet
som uppstår att bygga om och till parken och dess byggnader
efter att arbetena är slutförda, kan samordnas i ett planarbete
som innefattar både Liseberg och Svenska Mässan, samt marken
närmast Örgrytevägen, som staden äger. Då kan ombyggnaden av
Örgrytevägen ske i en kontext där ny bebyggelse och nya entréer
vänds mot gatan. Ett grönt parkstråk på Lisebergs mark, men
utanför betallinjen, ingår i detta arbete. Planen behöver på olika
sätt samordnas med arbetet öster om Mölndalsån, till exempel i
relation till Lisebergs inlastning.
9. Bebyggelse vid LorensbergsTEATERN:
Fastighetskontoret har begärt att starta arbete med en ny detaljplan
för att utveckla kvarteret vid Lorensbergsteatern. En förprövning
beskriver intentioner att utveckla kvarterets identitet med tydliga
gatumiljöer och en intressant brokighet mot en central park samt
stärka rumsliga samband i stadsdelen med ny bebyggelse. Framtida
projekt ska visa på höga mål för urban hållbarhet.
Utanför Korsvägenområdet pågår arbete med:
10. Stadsmiljöupprustning
Avenyn med kringliggande gator.
11. Heden
Detaljplan för utveckling och upprustning samt ny bebyggelse.
12. Sten Sturegatan
Detaljplan för påbyggnad av bostadshus mm, med drygt 100 nya
lägenheter.
13.Bergakungen
Detaljplan för förskola på taket.
14. Gårda
Programarbeten är startade för både norra och södra Gårda för att
kunna möta efterfrågan av kontor samt se på möjligheter till bostäder.
15. Lisebergs södra område
Detaljplan för utvidgning av Liseberg med bland annat ett hotell.
16. Program Södra Centrum
Program som kommer att hantera frågor kopplade till kulturmiljö,
exploateringsmöjligheter, parkering, handelsfrågor. Inom ramen
för arbetet kommer trafikfrågorna att studeras mer ingående och
en trafiknätsplan för området kommer att tas fram med början
våren 2016.
17. Fördjupad översiktsplan för Mölndalsåns
dalgång
Göteborgs Stad tar tillsammans med Mölndals Stad fram en
fördjupad översiktplan som i norr sträcker sig fram till Örgrytevägen.
Frågan om Evenemangsområdet utveckling kvarstår, t ex
upprustning av Scandinavium eller en ny arena som ersättning
för denna. Valhallabadet utreds inför ett inriktningsbeslut om
upprustning eller rivning.
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FORTSATTA UTREDNINGAR

ANGRÄNSANDE UTREDNINGAR

Följande frågor identifierats som särskilt viktiga för att komma
vidare i arbetet med området, en del utredningar är startade:

Utredning som kräver samverkan med men som inte ingår i
stadsutvecklingsprogrammet:

Trafiknätsplan

Samordning av trafik i byggskedet (SAMKO)

Övergripande trafikstudie för hela södra centrum ska påbörjas
under 2016. Fördjupningar kommer att tas fram för delområden,
med start runt Korsvägenområdet och Centralenområdet.
Trafikföringsprinciper för samtliga trafikslag undersöks.

Trepartssamverkan Trafikverket, Trafikkontoret Göteborgs Stad
och Västttrafik. Stadsutvecklingsprogrammets uppgift bör vara
att sätta samtliga projekt i ett framtida sammanhang och visa på
vilken del i pusslet respektive projekt utgör.

Parkeringsutredning

I utredningsarbetet för kollektivtrafiken ser man på lösningar, varav
en del kan bli permanenta när Västlänken färdigställts.

Ger svar på hur många parkeringar som kommer att finnas och var
de är lokaliserade om tio år.
Bedömning av lokalklimat
Områdets lokalklimat kommer att studeras utifrån vind, sol, luft,
terräng och vegetation samt hur dessa aspekter samspelar och
påverkas av befintlig och planerad bebyggelse.
Problemområden identifieras och rekommendationer tas fram för
ett bättre lokalklimat och högre komfort.
Barnkonsekvens- och
socialkonsekvensanalyser
Den analys som gjorts av hur området fungerar i dag byggs på då
förslagen till förändringar blir mer konkreta.
Evenemangsområdets möte med staden
Det behövs ett gemensamt arbete där man samordnar idéer om
evenemangsområdets utveckling i zonerna ut mot gator och torg
med den framtida utformning av gaturummen.åstråket
åstråket
Översyn av Mölndalsåns åstråk och för att tillgängliggöra och
utveckla det.

Bild från en av flera workshops under processen, här med verksamheter och större fastighetsägare. Arbetet fortsätter!
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