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1 Begäran avser: Planbesked 

1.1 Ärendet 
Inkom:  2019-03-11 

Kompletta handlingar:  2019-03-11 

SDN:  Centrum 

Fastighet:  Inom Vallgraven 10:9 

Sökande:  Hufvudstaden  

1.2 Förslag till beslut 
Planbesked  Positivt 

 

2 Läge 
Området är beläget i stadsdelen Inom Vallgraven och utgör hela kv Värnamo, 
fastigheten Inom Vallgraven 10:9.  Kvarterets ena kortsida vetter mot Östra 
Hamngatan och är beläget mellan Kyrkogatan och Drottninggatan. Fredsgatan 
avgränsar kvarteret i öster.  
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Kvarterets läge i staden 

3 Sammanfattning av ansökan 
Ansökan avser en om- och påbyggnad av hela kv Värnamo, Inom Vallgraven 
10:9 (NK).  

I denna ansökan om planbesked presenteras inga skisser eller illustrationer. 
Hufvudstadens avsikt är att efter beslut om planbesked, i en samskapande 
process tillsammans med Göteborgs Stad starta arbetet med framtagandet av ett 
förslag som kan ligga till grund för planarbetet. 

Byggnaderna i kvarteret har tekniska förutsättningar att klara en tillkommande 
yta om ca 12 000 kvm BTA efter genomförda grundförstärkningar. Det är 
många olika aspekter och intressen som ska sammanvägas till ett förankrat 
förslag. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang är Hufvudstadens vision 
och målsättning för kvarteret, att i samverkan med staden arbeta fram ett förslag 
som kan möjliggöra en påbyggnad som tillför kvarteret en tillkommande 
kommersiell area på ca 10 000 kvm för handel och kontor. Kvarteret Värnamo 
omfattar idag totalt ca 21 000 kvm BTA. 

För att skapa förutsättningar för en välfungerande citykärna över tid är 
övertygelsen att den historiska citykärnan måste ges möjlighet att utvecklas i 
samma takt som den omgivande staden. 
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NK är en välkänd destination i både Stockholm och Göteborg. Grundaren 
Joseph Sachs mål var att varuhuset skall vara en kommersiell och kulturell 
teater. 100 år senare är visionen densamma. För att ta nästa steg i utvecklingen i 
Göteborg med fler internationella varumärken, mer kulinariska och kulturella 
upplevelser behöver kvarteret växa. I NK-kvarteret ingår även kontor som 
samspelar med varuhuset och denna begäran om planbesked syftar till att skapa 
förutsättningar för utveckling av handelskvarteret genom påbyggnad. 

Syftet är att förutsättningar ska ges för att utveckla och stärka en levande 
stadsmiljö i den historiska stadskärnan genom att tillföra moderna, flexibla och 
funktionella verksamhetslokaler inom ramen för riksintresset och områdets 
kulturhistoriska värden. Syftet är även att tillföra kvarteret värden som bidrar 
till att utveckla stadsrum, stråk och platser samt byggnadernas bottenvåningar 
för att förstärka upplevelsen i ögonhöjd och tryggheten på omgivande gator. 

4 Ställningstaganden 

4.1 Förslag till beslut  
Planbesked  Positivt 

4.1.1 Beslutsgrund  
Planläggning av kvarteret Värnamo (NK) möjliggör utveckling av viktiga 
värden i den historiska, levande stadskärnan. En utveckling kan stärka den 
historiska läsbarheten och utveckla stadslivet i stadskärnan om det sker med stor 
medvetenhet kring följande frågor: 

Stadsbild och rumsupplevelser, riksintressegrunden för kulturmiljövård och 
historiska tidslager, samtida drivkrafter, de stora stadsbyggnadsdragen, vyer, 
riktningar, stadskropp, sammanhang i staden, stadsliv, rekreativa stadsrum, 
hållbar handel och identitet. 

4.1.2 Avsikt med planläggning 
Kommande planläggning innebär en utveckling av hela kvarteret Värnamo 
Inom Vallgraven 10:9, med i huvudsak handel och kontor. Utifrån NK:s behov 
och områdets stadsbild (enskildas och allmännas intressen) prövas 
lämpligheten av en tillkommande yta på upp mot 10 000 kvm.  

Nordiska kompaniets (NK) etablerades i kvarteret på 1960-talet och har 
utvecklat fastigheten sedan dess. Föregångaren Ferdinand Lundquist 
etablerade handelsverksamhet på 1860-talet och växte under de hundra åren 
fram till NK:s övertagande, till att innefatta i stort sett hela kv. Värnamo. 
Hufvudstaden tog över NK 1998. NK är ett starkt varumärke som funnits länge i 
den svenska handelshistorian.  
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4.2 Villkor för planläggning 
Ett kommande planförslag ska utgå från de bedömningar och ställningstaganden 
gällande kulturmiljö, handel och andra kärnfrågor i en framtida utvidgad 
innerstad, som tas fram i det pågående arbetet med Fördjupad översiktsplan för 
centrala Göteborg. Knäckfrågan är att hitta en balans och en tydlig interaktion 
mellan historisk läsbarhet, samtida drivkrafter och utveckling mot en framtida 
stadskärna. 

Planen bedöms vara av Social komplexitetsnivå 2. 

Planering av kvarteret kräver ett grundligt analysarbete, som tar hänsyn till alla 
förutsättningar av betydelse, såsom de naturgivna, det byggda, offentliga rum, 
atmosfär och stadsliv, användning samt den kulturmiljövårdande 
riksintressegrundens fortsatta upplevelsebarhet. 

Tillägg i område för riksintresse.  

I kvarteren har det under århundradena skett en kontinuerlig förändring, inom 
ramen för en sammanhållande och relativt låg skala i vertikalled. I kommande 
planarbete bör man föra en diskussion utifrån en nyanserad bild av kulturmiljön 
i en kontext med starka spår av historien, från kanal- och fästningsstad, den 
europeiska 1800-talsstaden och 1900-talets cityomvandlingar. Förändring bör 
diskuteras i alla skalor, såsom stadssiluett, sammanhang, kvartersuppbyggnad 
och detaljutformning. För den framtida ombyggnaden eftersträvas hög 
arkitektonisk kvalitet. Arkitektur i konkurrensutsättning förordas i vidare 
process. 

Hållbar handel och innehåll 

I planarbetet bör det framgå vilka behov som utgör motiv för planläggning. 
Exempelvis andelen tillkommande handel kontra kontor. Staden ser positivt på 
mer kvällsaktiva verksamheter i området. 

Sammanhållen stad 

Den historiska stadskärnan sammanfaller med stadens centrala handelsområde. 
När fler människor befolkar den historiska stadskärnan ställs högre krav på 
omkringliggande stadsrum. Vi bör se på möjligheten att koppla ihop och 
utveckla närliggande offentliga rum, både kommersiella och icke-kommersiella, 
programmerade och oprogrammerade. Stadsstrukturens stora drag möjliggör 
detta. Längs stråket Östra Hamngatan/ Kungsportsavenyn, med tydlig koppling 
till Vallgravsstråket samt Södra Älvstrandens delvis oplanerade områden. 

Samverkansprocess 

Sökande (Hufvudstaden) önskar en tidig samverkan med framtagande av 
parallella uppdrag, innan detaljplanearbete påbörjas. Det är dock först i 
detaljplanearbetet som kommunen ska pröva markanvändningen genom en 
samlad bedömning och ge berörda möjlighet att delta i processen. 
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5 Bedömning av begäran 

5.1 Styrande dokument och tidigare beslut  
Kommunens översiktsplan (2009) anger bebyggelseområde med grön- och 
rekreationsområden, platsen är belägen inom område med hög risk för 
översvämning och höga vattenstånd samt utgörs av riksintresse för 
kulturmiljövården, Göteborgs innerstad (O 2:1-5). Området ligger inom 
Centrala Göteborg – innerstaden, med ledorden stadsmässighett, levande 
centrum, plats för handel/ evenemang/ turism, stadsparker och kulturhistoria. 

Program för Sydöstra City har upprättats och godkändes 17-02-04 av 
byggnadsnämnden. 

Programmet beskriver relationer mellan de unika stadsrummen Östra 
Hamngatan, Stora Hamnkanalen och Vallgraven, viktiga stråk och platser samt 
bebyggelse. Strategier för behandling av bebyggelsen beskrivs med orden 
tillvarata, tillföra, utveckla, stärka.  

”Att använda den befintliga staden som inspirationskälla som gör det fortsatt 
möjligt att läsa staden och se sammanhangen – att utforma ett nytillskott så att 
det inte bryter upp de befintliga strukturerna. Att bygga staden Göteborg utifrån 
dess särdrag och identitet”. (Från kulturmiljöunderlaget den historiska staden 
som resurs i stadsutveckling, framtaget inom program för sydöstra city) 

Gällande stadsplan från 1969 (Akt. 1480K-II-3258) anger handelsändamål. 
Ändring av detaljplan (Akt. 1480K-II-5207) med tilläggsbestämmelser för 
ovanstående plan medger att befintliga arkader får byggas igen. Samtliga 
genomförandetider har gått ut. 

Göteborgs Stads bevarandeprogram del III, Moderna Göteborg, pekar ut 
aktuellt kvarter med motiveringen; Kvarterets bebyggelse är en sammanhållen 
miljö som under nästan ett halvt sekel dominerats av varuhuset NK. NK-huset 
är ett tydligt exempel på varuhusens intåg i stadskärnorna under en kort period 
på 1960- och 70-talen. Sedan försvann de ut i externhandelsområden. 
Bevarandeprogram del I pekar vidare ut ett större delen av Inom Vallgraven, det 
ursprungliga stadsområdet som en enhet som uppfattas mycket tydligt.  

Som utgångspunkt bör även nämnas Politik för gestaltad livsmiljö och 
Göteborgs Stads arkitekturpolicy, vilken pekar på arkitekturens viktiga roll i 
samhällsutvecklingen. Vidare beskrivs att Göteborg skall utvecklas till: 

• En attraktiv stad med stark identitet 
• En stad för människor 
• En modig förebild inom arkitektur 

Tidigare fattande beslut av byggnadsnämnden:  

• Program för Sydöstra city. Godkänt 17-02-04 
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5.1.1 Ny översiktsplan för Göteborg 
Arbete pågår med ny översiktsplan för Göteborg, samt fördjupad översiktsplan 
för Centrala Göteborg. Den kommunövergripande översiktsplanen och den 
fördjupade för centrala Göteborg, har varit ute på samråd under våren 2019. 

Den övergripande visionen är Hållbar stad – öppen för värden. 

Målbild för Centrala Göteborg är ”Staden ska byggas med omsorg om stadens 
invånare. Staden ska vara en jämlik och hälsofrämjande livsmiljö där resurser 
nyttjas på ett hållbart sätt för ett gott liv till alla. Staden ska vara robust och 
flexibel för att klara utmaningar i klimat, tillväxt och ekonomi. Offentliga rum 
och bebyggelse ska samverka till en god, vacker och sammanhållen 
stadsstruktur som tillsammans med attraktiva och anpassade transporter bidrar 
till ett enkelt och fungerande vardagsliv samt ett innovativt och blomstrande 
näringsliv som speglar centrala Göteborgs unika roll i regionen.” 

Strategierna för att uppnå vision och målbilder är; sammanhållen stad, nära stad 
och robust stad. 

Arbete med tematiska och geografiska fördjupningar, framtagande av och 
strategier pågår. 

Sammanfattningsvis: 

• Förslaget överensstämmer med ÖP 
• PBL-program finns 
• Förslaget innebär en förändring inom Riksintresse kulturmiljö 
• Förslaget innebär en förändring av en bebyggelsemiljö som är upptaget 

i Göteborgs bevarandeprogram 
• Pågående arbete med ny översiktsplan för Göteborg, samt fördjupad för 

centrala Göteborg utvecklas riktlinjer, strategier och verktyg som kan 
vara relevanta att använda sig av i ett kommande planarbete. 

• Ett flertal underlag kring bl a kulturmiljö, handel, sociala aspekter och 
stadsliv finns att tillgå. 

Relevanta kulturmiljöunderlag: 

• Kulturvärden som resurs i stadsutvecklingen/ antikvariskt underlag 
för programarbete sydöstra city (Program för sydöstra city) 

• Göteborgs södra centrum/ antikvariskt planeringsunderlag (FÖP C/ 
STUP SC) 

• Riksintresse i Göteborg/ uttolkning av riksintressen för 
kulturmiljövården (Pågående arbete i FÖP C) 

Övrigt: 

• Stadslivet i Centrala Göteborg (2012) 
• Övergripande handelsutredning för Göteborg Stad (2016) 
• Lokalisering av handel i det framtida centrala Göteborg (2018) 
• Riktlinjer för handel i planeringen i Göteborgs Stad (BN 2017) 



 

Förprövningsrapport gällande planbesked för utveckling av kv. Värnamo vid Östra 
Hamngatan (Inom Vallgraven 10:9) inom stadsdelen Inom Vallgraven 

9 (26) 

NK  
Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-01-07 

5.2 Stadsmiljö  
Riksintresse för kulturmiljövården Göteborgs innerstad (O 2:1-5) _uttryck 
i beslutstexten 

1600- och 1700-talens fästnings- och kanalstad med gatunät, tomtstorlek, 
bevarade och igenfyllda hamnkanaler. Karaktären hos hamngatorna och trånga 
bakgator, huvudsakligen 2 – 3 våningshus. Det tidiga 1800-talet 
stadsnydaningar […] Affärslivets utveckling från de gamla patricierhusen till 
varuhus och saluhallar. Cityomvandlingen med handelns om- och nybyggnader 
i storstadsmässig skala […]. Stadssilhuetten från älven och bergshöjderna. 
Byggnadstradition med […] låg bebyggelse, det gula ”göteborgsteglet” […] , 
medeltidsromantiken[…], den rikt formade bebyggelsen i puts och tegel[…], 
stort inslag av polykromi. Gatukaraktären med gatsten och gånghällar i 
bohusgranit.  

>> Ett fördjupat arbete kring uttolkning av riksintresse pågår inom ramen för 
stadens översiktplanearbete, fördjupat för centrala Göteborg. (FÖP C) 

Kvarteret och dess byggnader, skala, sammansättning och detaljer 

NK-huset mot Östra Hamngatan uppfördes år 1971 för Ferdinand Lundqvist & 
Co enligt ritningar av arkitektkontoret Contekton. Kvarteret hade tidigare varit 
bebyggt med två- och trevånings stenhus med kringbyggda gårdar. År 1864 
etablerades en bosättningsbutik som senare utvidgades till ett stort varuhus. På 
1950-talet upptog varuhusets verksamhet nästan hela kvarteret. När alla 
fastigheter köptes upp på 1960-talet byggdes det nya NK som tog över det 
gamla Ferdinand Lundquist.  

Kvarteret upptas i huvudsak av varuhuset NK som är inrymt i 1970-
talsbyggnaden och ett par äldre stenhus med bevarade gatufasader. Inom 
fastigheten finns även kontor och andra verksamheter. Byggnaden av Contekton 
har en sluten fasad av grå labradorsten i tre till fyra våningar, med glasad 
bottenvåning specifikt ämnad för skyltning. Den slutna fasaden hör till 
varuhusen som inte ville ha störande dagsljus och fönster som hindrade 
kontrollerad exponering av varorna. Istället har man valt att profilera fasaden på 
ett sätt som speglar byggnadens bärande pelarstomme.  

Förändringar: På 1990-talet revs två äldre byggnader i kvarteret och arkader 
etablerades. Fasaden på byggnaden i hörnet Fredsgatan/ Kyrkogatan, 
ursprungligen ritat av Zimdahl arkitektkontor, förenklades på så sätt att 
ursprunglig fasad med tidstypiskt uttryck fick en historiskt svårbestämd 
gestaltning (…) Under 2010-tal byggdes sedan arkaderna igen och vidare 
grundförstärktes kvarterets äldsta del och källarvalven frilades vilka numera är 
en tillgänglig del av varuhuset. 

>> Här möts olika epokers arkitektur. Interiört finns inga tydliga kopplingar till 
exteriören, bortsett från 70-talsdelen. I en större omvandling av kvarteret kan 
det vara relevant att fråga sig hur exteriör och interiör bör interagera? 
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Byggnaderna i kvarteret (illustration General Architecture) 

 

Gällande plankarta från 1969 

 



 

Förprövningsrapport gällande planbesked för utveckling av kv. Värnamo vid Östra 
Hamngatan (Inom Vallgraven 10:9) inom stadsdelen Inom Vallgraven 

11 (26) 

NK  
Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-01-07 

 

 

  
NK:s emblem, hörnet Drottninggatan/ Östra Hamngatan, mötet mellan byggnadsdel från 
1917 och 1971 och huvudentré Östra hamngatan. Foto stadsbyggnadskontoret, Sophia 
Älfvåg 

 

Stadsplan, historiska samband, skala, tomtindelning 

(Följande texter och illustrationer är framtagna inom ramen för stadsutvecklingsprogram 
för södra centrum, kunskapsunderlag till pågående FÖP C) 

Stora drag 

Naturgivna förutsättningar. Topografin på platsen är flack. Närhet till vatten 
och park vid Vallgravsstråket några kvarter bort. Allé längs Östra Hamngatan, 
hårdgjorda gator och platser i övrigt. Den tidigare kanalen i Östra Hamngatan är 
sedan länge igenfylld. 

Den svartvita Nollikartan visar det byggda mot mellanrummen. Här framträder 
tydliga områden och starka strukturerande stadsbyggnadselement, med långa 
axlar och riktningar vilket skapar läsbarhet och orienterbarhet.  



 

Förprövningsrapport gällande planbesked för utveckling av kv. Värnamo vid Östra 
Hamngatan (Inom Vallgraven 10:9) inom stadsdelen Inom Vallgraven 

12 (26) 

NK  
Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-01-07 

Historiska spår 

I den större kontexten utmärker sig tre tydliga kulturmiljökaraktärer. 

Fästnings- och kanalstaden. Rutnätsplan med utgångspunkt i hamnkanaler. 
Öppna gaturum vid hamnkanal/ hamngata, slutna gaturum med låg bebyggelse 
kring kvartersgator. Infartsvägar och stråk som kopplar samman staden med 
dess kyrkplatser och torg med omgivningarna utanför vallarna. Vallgrav med 
bastionspetsar. Bebyggelse inklusive gårdsrum från 1600- och 1700-talen.  

Den öppna 1800-talsstaden. Stadens tillväxt efter rivning av befästningarna. De 
trånga gaturummens övergång till 1800-talets öppna torg, stråk och platser. 
Vallgravsstråket med olika stadskaraktärer – representativa bostadskvarter, 
fristående institutionsbyggnader och industriellt präglad uträtad 
Rosenlundskanal. Parkgördeln med Trädgårdsföreningen samt stadens 
utstrålande gator. 

Centrumförnyelse 1875 – 1965. Förnyelse inom befintlig kvarters- och 
tomtstruktur. Nya transportsystem för kollektivtrafik och biltrafikens expansion. 
Stadsbergens bebyggelsetillägg. Packhusplatsens rederibyggnader. Kungsgatans 
affärsstråk. Basarer och saluhallar kring Kungstorget. Bankbyggnader från 
decennierna kring sekelskiftet längs Stora Hamnkanalen.  

1965 – 2017. Förändrade fastighetsstorlekar. Östra Nordstadens storskaliga 
köpcentrum, inre gatunät med historisk signifikans. Bankhus och 
myndighetsbyggnader mot Östra Hamngatan. Förvaltningsstadens kontinuitet i 
Västra Nordstaden.  

1866-års stadsplan och fastighetssorlekar. Som en underliggande 
planeringsförutsättning finns 1866-års stadsplan, gällande i relativt stora delar 
Inom Vallgraven och Västra Nordstaden, dock ej för förprövningen aktuellt 
kvarter. Här är fastighetsstorlekarna fortsatt små, jämfört med de runt kvarteret 
Värnamo och Östra Nordstaden mfl. Arkitektur och stadsbild speglas av dessa 
indelningar. 

Byggnadshöjder mot hamngatorna. Skala och silhuett. Variation kontra 
massivitet. Hamngatorna har olika uttryck, påverkat av olika faser i Göteborgs 
utveckling. Västra Hamngatan är mer varierad i höjd och uttryck, med ett antal 
högre byggnader som Göteborgs första höghus (hörnet västra och södra h) och 
Strömshuset från 30-talets cityomvandling. Östra Hamngatan är mer homogen i 
höjd och uttryck, utan uppstickande högre byggnader, påverkat av 60/70-talets 
cityomvandling. Östra och Västra Hamngatorna är proportionellt sett breda 
kontra sina höjder. Att detta tidigare var gator med kanalern kan således 
fortfarande avläsas. 

 Handel/ stadsliv 

Göteborgs cityhandel överlagrar den historiska stadskärnan. Staden ser denna 
handel som hållbar handel. Aktiviteten av människor i rörelse och vistandes är 
hög i Nordstan och kvarterna runt Fredsgatan, öster om Östra Hamngatan, 
stråket Kungsgatan och kvarterna vid sidan av denna gata.  
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En stadskärna behöver både aktivitet och lugn och om fler människor befolkar 
stadskärnan finns behov av lättillgängliga, rekreativa offentliga rum samt 
bakgator med lägre aktivitet. Det är dessa kontraster som ser till att skapa en 
stadskärna för alla, där vardagslivet och besökande har möjlighet att uppleva 
och bruka Göteborgs levande stadskärna. Stor potential finns till detta. 

>> 

Under senare delen av 1900-talet skapades nya förutsättningar för kvarteren 
runt NK. Nya stadsplaner och sammanslagningar av fastigheter genererar en 
enformigare volymuppbyggnad. Detta är en del av kulturhistorien men skiljer 
sig från den övrigt småskaliga tomtindelningen Inom Vallgraven. Utfyllnad av 
arkaderna, en omdiskuterad göteborgskaraktär, har smalnat av gaturummen och 
skapat nya proportioner. Vid förändring är det viktigt att resonera kring alla 
tidslager och hur dessa påverkas, från 1600-talets struktur till 
cityomvandlingens olika faser. Skalmässigt från stadens silhuett till detaljer i 
fasadutformning.  

Det finns risk för negativa kumulativa effekter, vid en gradvis höjning av skalan 
i flera närliggande kvarter. Upplevelsen kan bli att kvarteren inte längre är en 
självklar del av fästnings- och kanalstaden. 

 

 
Naturgivna förutsättningar. Topografi och blågrön struktur. 
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Nollikarta som beskriver det byggda och mellanrummen. 

 

Spår av kanal- och fästningsstaden. Stadsbergen, stadens utbredning, den äldre 
bebyggelsen, torg, kanal och vallgrav. 
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Spår av den öppna 1800-talsstaden. Parkbältet, sammanlänkande gator, koncentration 
av 1800-talsbebyggelse.

 
Spår av centrumförnyelsen under främst 1900-talet. 30-talets mindre tillägg (brun), 
efterkrigstidens större kvartersomvandlingar (röd), och 2000-talets kompletteringar. 
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Stadsliv och rörelse. Aktivitet, platser och områden, spårvagn och hållplatser, framtida 
VL-stationer, stadsutvecklingsområden 

 
1866 års plan (gult) samt fastighetsstorlekar 
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Östra Hamngatans byggnader 

 

Relationer byggnadshöjder längs hamngatorna.  

(Illustrationerna ovan är framtagna inom ramen för stadsutvecklingsprogram för södra 
centrum, kunskapsunderlag till pågående FÖP C) 

5.3 Sociala aspekter  
Den framtida planläggningen av NK-kvarteret har som syfte att utveckla och 
stärka en levande stadsmiljö i den historiska stadskärnan genom att tillföra 
moderna, flexibla och funktionella verksamhetslokaler inom ramen för 
riksintresset och områdets kulturhistoriska värden. Syftet är även till att tillföra 
kvarteret värden som bidrar till att utveckla stadsrum, stråk och platser samt 
byggnadernas bottenvåningar för att förstärka upplevelsen i ögonhöjd och 
tryggheten på omgivande gator. 

Sammanhållen stad 

Utveckling av kvarteret Värnamo stärker en hållbar handel i stadens stadskärna, 
utmed ett framtida potentiellt ännu starkare handelsstråk Östra Hamngatan – 
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Avenyn. Dessa gator utgör ett tydligt välintegrerat stråk i Göteborgs innerstad, 
vilket har möjlighet att sträcka sig vidare till Frihamnen på norra sidan om Göta 
älv i framtiden. 

Området används av hela regionen i och med den tydliga kopplingen till 
Brunnsparken, Nordstan och Centralstationen. Kungsgatan och kvarteren runt 
Domkyrkan kopplar samman västerut. De nya Västlänksstationerna kan till viss 
mån förändra rörelsemönster och användning av stadskärna och innerstad. När 
fler människor befolkar innerstadens stadsrum, bör man utveckla kopplingar 
och funktioner i närliggande delar av staden samt använda sig av potentialen i 
befintliga offentliga rum som till exempel Vallgravsstråket, med både park, 
kajer och torg. 

>> möjlighet att utveckla offentliga gator, platser och parker? 

Samspel  

Det finns en stadspark samt gator och platser av olika karaktär i närheten.  

>>Potential för en variationsrik miljö med både kommersiella och icke-
kommersiella ytor och offentliga rum i närområdet. Vallgraven och dess platser. 
Kan det skapas fler platser för barn? 

Vardagsliv  

Inom området finns mycket få bostäder och en mycket stor dagbefolkning. 
Projekt som tex Purple flag har pekat på vikten av fler kvällsaktiva 
verksamheter. 

>>Kvällsaktiva funktioner efterfrågas. 

Hög orienterbarhet med en kvartersstad med tydlig hierarki i gatustruktur, 
områden och platser. 

Klassiska gångstråk med gatsten och bohusgranit. Det rika stadslivet har 
baksidan att det som funktionshindrad kan vara svårt att ta sig fram. Projekt 
släta gångstråk pågår på trafikkontoret. Östra Hamngatan är omvandlad till 
cykelfartsgata. 

>> Se över hur staden kan avvärja hinder i gångbanor. 

Identitet 

Kvarteret är beläget på en av stadens mest centrala platser, med en historia 
tillbaka till stadens grundande på 1600-talet. Idag placerat mellan två starka 
handelsstråk, den livliga Östra Hamngatan samt gågatan Fredsgatan. 

>> Identitet är en viktig aspekt att arbeta med i fortsatt planering. 

Balans mellan utveckling av handel samt förändring av bebyggelsestruktur och 
påverkan på riksintresse. 

5.3.1 Social komplexitetsnivå 
Detaljplanen bör ges social komplexitetsnivå 2. 
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SKA/ BKA-arbete för Inom Vallgraven 12 är ett bra utgångsmaterial för vidare 
arbete med sociala aspekter i kommande planering. 

5.4 Trafik och parkering  
Gång och cykel. Kvarteret nås från gatorna Östra Hamngatan, Kyrkogatan, 
Fredsgatan och Drottninggatan, med huvudentré till varuhuset från Östra 
Hamngatan samt sekundär entré från Fredsgatan. Cykelparkering framför 
huvudentré. Hållplatser för spårvagn och buss vid Kungsportsplatsen och 
Brunnsparken, mellan 100 – 200 meter bort. Korttidsparkering längs Östra 
Hamngatan, parkeringsgarage i Perukmakaren, kvarteret öster om aktuell 
fastighet. Leveranser och avfallshantering från NK sker idag via en infart ifrån 
Östra Larmgatan, vidare under mark till kvarteret.  

5.5 Teknisk försörjning och mark  
Marken inom området är flack och utgörs av postglacial lera enligt SGU:s 
jordartskarta. SBK:s handritade jordartskarta visar att lerans mäktighet uppgår 
till över 40 meter. Om detaljplanen startas kommer ett geotekniskt utlåtande 
behövas som beskriver markförhållandena och visar på möjligheten att bygga 
det som planen kommer att medge. Det finns flertalet tidigare geotekniska 
utredningar från närområdet som kan användas som underlag. 

Göteborg Energi har befintlig fjärrkyla samt fjärrvärme i ledning i 
Drottninggatan. 

Kvarteret Värnamo är idag anslutet till Göteborg Energis fjärrvärmenät, en 
utökning av kvarteret kan medföra att befintlig servis inte räcker till för 
kommande effektbehov och befintlig fjärrvärmecentral kan också behöva bytas 
ut i och med ett utökat effektbehov. Detta får utredas vidare i senare skede. 

GEGAB har driftsatta gasledningar i Östra Hamngatan och Kyrkogatan. 
Gasledning i Drottninggatan är inte driftsatt.  

Göteborg Energi GothNet AB har befintliga ledningar. 

5.6 Miljö- och hälsoaspekter  

5.6.1 Underlag för undersökning om betydande miljöpåverkan 
Ställningstagande till om en miljöbedömning ska göras eller inte, undersöks i 
planarbetet enligt 6 kap. miljöbalken. Eftersom förslaget påverkar riksintresse 
för kulturmiljön, finns risk för betydande miljöpåverkan. 

5.6.2 Miljökvalitetsnormer 
Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet behöver diskuteras, men det 
bedöms preliminärt inte vara ett problem. En platsbedömning gällande luftmiljö 
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enligt stadens riktlinje Luftkvalitet i planeringen ska tas fram i samarbete med 
miljöförvaltningen. 

5.7 Samband och beroenden  
Arbete pågår med ny översiktsplan för Göteborg, samt fördjupad översiktsplan 
för Centrala Göteborg. Ett planförslag ska tas fram utifrån de kunskapsunderlag 
samt riktlinjer och ställningstaganden som nu (2019/2020) arbetas fram i 
Fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg (FÖP C).  

5.7.1 Ekonomi för planarbetet 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas 
med intressent.  
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6 Avstämning med andra 
förvaltningar 
Ärendet har sänts till SDF Centrum, park- och naturförvaltningen, 
trafikkontoret, fastighetskontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten, 
kulturförvaltningen, stadsledningskontoret, SBK Geotekniker och Göteborg 
Energi AB för eventuellt yttrande. Följande yttranden har inkommit: 

6.1 SDF Centrum 
Befolkning i primärområdet Inom Vallgraven 

I primärområdet finns cirka 2 500 bostäder och primärområdet har en 
befolkning på drygt 4 000 personer. Kvarteret Värnamo innehåller inga 
bostäder, men inom basområdet bor drygt 200 personer.  

Primärområdet har en mycket stor dagbefolkning. Här arbetar nästan 40 000 
personer, de allra flesta inom företagstjänster. Näringsgrenarna handel samt 
hotell och restaurang står för ungefär 20 procent av arbetstillfällena inom 
primärområdet.  

Överväganden 

Området, kvarteret och platsen 

Kvarteret ligger på en av stadens mest centrala platser. Både Östra Hamngatan 
och Fredsgatan är starka handelsstråk där tusentals personer rör sig dagligen. 
Drottninggatan och Kyrkogatan har inte samma pulserande karaktär, även om 
gatorna utvecklats en hel del de senaste åren. Dessa stråk kan upplevas att ha 
mer av en bakgatukaraktär med mer stängda fasader.  

Kvarteret ligger inom ett av områdena där arbetet med certifieringen Purple 
Flag genomfördes 2018. Under arbetet med certifieringen identifierades bland 
annat att de finns få kvällsöppna verksamheter i området Fredsstan. Detta 
medför att området är folktomt och upplevs öde under kvälls- och nattetid, 
vilket på vissa platser kan skapa en känsla av otrygghet. En del av gatorna 
upplevdes också som särskilt mörka. Även utbudet av verksamheter 
konstaterades vara relativt ensidigt med främst dagöppna handelsverksamheter.  

Vid en utveckling av kvarteret bör dessa aspekter beaktas. Det är positivt att 
fastighetsägaren avser att skapa en mer levande stadsmiljö runt hela kvarteret. 
Kan även utbudet av målpunkter öka kan det locka nya målgrupper till området, 
exempelvis kulturella verksamheter eller andra verksamheter som kan befolka 
området större delar av dygnets timmar. Arbetet med Purple Flag och 
samverkan för att skapa en trygg miljö pågår fortfarande i området.  

Tillgänglighet 

Längs gatorna runt kvarteret rör sig människor främst till fots. Kvarteret ligger 
inom den gamla befästa staden och områdets grundstruktur har varit densamma 
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sedan staden anlades. Flera av gatornas markbeläggning, där ibland 
Drottninggatan, Kyrkogatan och Östra Hamngatan består till stora delar av 
smågatsten. Gatornas ojämna yta gör det besvärligt för vissa människor att ta 
sig fram. I några delar av gatorna har det tillkommit släta och tillgängliga stråk 
vilket är positivt. Dock kan dessa inte fylla sitt syfte om det tillkommer hinder 
längs stråken. Gatupratare, möblering och cykelparkeringar är exempel på 
hinder som gör de släta stråken oframkomliga. Detaljplanearbetet bör se över 
tillgängligheten längs gatorna och säkerställa att sådana konflikter inte uppstår.  

Socialkonsekvensanalys (SKA) och barnkonsekvensanalys (BKA)  

Under en SKA/BKA bör lämpliga trygghetsskapande åtgärder studeras. Under 
arbetet med detaljplanen för Inom Vallgraven 12 gjordes en SKA och BKA som 
skulle kunna ligga till grund även för detta arbete. Utifrån tidigare material kan 
kunskapsluckor hittas och eventuella identifierade, men icke-genomförda, 
åtgärder omhändertas.  

Förvaltningen bedömer att detaljplanen bör ges sociala komplexitetsnivå 2. 

6.2 Göteborg Energi AB 
Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar  

Göteborg Energi fjärrkyla, har inga synpunkter på översänd handling gällande 
planbesked för utveckling av kv Värnamo. Göteborg Energi har befintlig 
fjärrkyla ledning i Drottninggatan och om exploatören önskar så kan anslutning 
till Göteborg Energis fjärrkylasnät ske.  

Göteborg Energi Fjärrvärme har inga synpunkter på översänd handling gällande 
planbesked för utveckling av kv Värnamo. Göteborg Energi har befintliga 
fjärrvärmeledningar i Drottninggatan. Kvarteret Värnamo är idag anslutet till 
Göteborg Energis fjärrvärmenät, en utökning av kvarteret till 21 000 kvm kan 
medföra att befintlig servis inte räcker till för kommande effektbehov detta får 
utredas vidare i senare skede när man kommit igång med sin projektering och 
vet vilket effektbehov som kommer att efterfrågas. Befintlig fjärrvärmecentral 
kan också behöva bytas ut i och med ett utökat effektbehov. 

Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB)  

GEGAB har driftsatta gasledningar i Östra Hamngatan och Kyrkogatan. 
Gasledning i Drottninggatan är inte driftsatt.  

Gasledningarna måste beaktas. Göteborg Energis ”Bestämmelser vid 
markarbeten” skall följas. 

Göteborg Energi GothNet AB  

Inom planområdet har Göteborg Energi GothNet AB befintliga ledningar och 
kanalisation som måste beaktas och hanteras inom projektet. Bifogar skiss med 
vår opto. Dessa är redovisade på samlingskartan.   
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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, om det skall schaktas.   

 

6.3 Kretslopp och Vatten 

  

Figuren visar hur planområdet bedöms påverkas vid ett klimatanpassat 100-
årsregn. På Östra Hamngatan samlas vatten vid ett skyfall upp till ett djup av ca 
0,3 m. Denna vattensamling sträcker sig även in på Drottninggatan och 
Kyrkogatan men där endast till ett djup av ca 0,15 m. Det är viktigt att 
framkomlighet och byggnadsfunktion inte påverkas av stående vatten utan att 
fria vattenvägar skapas vid ett skyfall så att vatten leds bort och fördröjs på 
lämplig plats. För att framkomlighet till byggnader ska vara möjlig under 
skyfall ska höjdsättningen. utarbetas så att maximalt 20 cm vatten blir stående 
på vägar och stråk fram till byggnadsentréer vid ett klimatanpassat 100-års regn. 
Det är även viktigt att nybyggnationen inte förvärrar situationen för befintlig 
bebyggelse i samband med skyfall.    
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Ledningsutbyggnad  

Planområdet är väl försörjt med allmänt VA-ledningsnät Östra Hamngatan, 
Drottninggatan och Kyrkogatan.   

Dagvatten  

Planen ska sträva efter att minimera dagvattenavrinning och fördröjning och 
rening av dagvattnet ska lösas inom fastigheten enligt Kretslopp och vattens och 
Miljöförvaltningens krav.   

Avfall  

Avfallshantering (och leveranser?) från NK sker idag via en garageinfart ifrån 
Östra Larmgatan. Om NK bygger ut så kommer leveranser och avfallsmängder 
att påverkas och det är då nödvändigt att inkludera även de ytor som används 
för dessa ändamål i arbetet. Om en stor utbyggnad ska ske så kommer det 
troligtvis att behövas en beräkning över framtida förväntade avfallsmängder för 
att kunna göra en bedömning om befintligt utrymme kommer räcka till eller om 
det behöver göras förändringar. 

6.4 Kulturförvaltningen 
Bakgrund 

Fornlämning 

Kvarteret ligger på en fast fornlämning (Göteborg 216), med skydd enligt 
kulturmiljölagen (KML).  

Bevarandeprogram 

Bebyggelsen i kvarteret är skyddat i det kommunala bevarandeprogrammet 
”Kulturhistorisk värdefull bebyggelse – ett program för bevarande” (Göteborgs 
stad 1999). Kvarterets byggnader omfattas genom detta av varsamhetskrav och 
förvanskningsförbud enligt PBL. 

Riksintresse 

Kvarteret Värnamo ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården; 
Staden inom vallgraven O 2: 1–5, med skydd enligt kulturmiljölagen (KML).  

Tidigare ställningstaganden 

Kulturförvaltningen har länge framhållit vikten av att bibehålla den homogent 
låga bebyggelsen inom den historiska stadskärnan. Förvaltningen ser allvarligt 
på exploateringar inom den historiska stadskärnan som höjer skalan, vilket kan 
riskera att medföra kumulativa effekter och skada riksintresset. (Se bland annat 
BN Dnr 0501/19, 1646/16 och 0459/12) 

Förvaltningens yttrande 

Kulturförvaltningen ser hinder i en utveckling av området med påbyggnad av 
kvarteret.  
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Föreslagna ändringar innebär sammantaget att byggnadshöjden inom kvarteret 
ökar. Det påverkar riksintresset för kulturmiljövård i högsta grad. 
Kulturförvaltningen menar också att frågan om skalan på bebyggelse inom den 
historiska stadskärnan måste hanteras separat, innan enskilda planer med 
påbyggnad kan startas. 

Översiktsplan för Göteborg – Fördjupad för centrala Göteborg är under 
utarbetande. I remissvar på samrådshandlingen (Yttrande 2019-03-29, KN Dnr 
0058/19) skrev Kulturnämnden bland annat att:   

Kulturmiljö  

[…] 

Det specifika och unika med staden Göteborg behöver utvecklas inom ramen 
för stadsutvecklingen. Vilka särskilda förutsättningar har Göteborg och hur 
påverkar de arkitekturen, stadsbyggandet, identiteten och kulturen i staden? 
Med en tydligare historik, om varför staden ser ut och fungerar som den gör, 
kan samtiden belysas och ibland problematiseras tydligare, liksom vilka 
faktorer man anser vara viktiga för framtiden i ett visionärt och strategiskt 
tänkande.  

Exempel: Inom vallgraven håller bebyggelsen en relativt låg och jämn skala. 
Även modernare bebyggelse håller sig inom en likartad skala. Högre 
bebyggelse skulle rubba denna skala och göra det svårt att uppleva och läsa av 
den gamla stadens utbredning. För detta värde vore det önskvärt med en 
målsättning om att den historiska stadskärnan ska behålla sin enhetliga lägre 
skala i kontrast mot de planerade tillkommande stadsutvecklings-områden.   

Med detta vill förvaltningen understryka att frågan är i högsta grad levande och 
av högsta betydelse i diskussioner om utbyggnaden av Göteborg. Den enhetliga 
och sammanhållna skalan inom den historiska stadskärnan är ett av de viktiga 
karaktärsdrag som gör stadens årsringar begriplig. Den centrala staden har en 
låg siluett. En påbyggnad enligt ansökan kommer inte att förtydliga riksintresset 
eller områdets kulturhistoriska värden.  

Om sökanden önskar gå vidare med en utveckling utan påbyggnad av kvarteret 
ser Kulturförvaltningen det som viktigt att utreda hur dessa planer på 
utvecklingen påverkar kvarterets årsringar och de kulturhistoriskt värdefulla 
byggnaderna i kvarteret. 

6.5 SBK Geotekniker 
I förprövningar utförs en förenklad kartavläsning med avseende på stabilitet. 
Om detaljplanen startas behövs en komplett kartavläsning inför startmötet.  

Marken inom området är flack och utgörs av postglacial lera enligt SGU:s 
jordartskarta. SBK:s handritade jordartskarta visar att lerans mäktighet uppgår 
till över 40 meter. Om detaljplanen startas kommer ett geotekniskt utlåtande 
behövas som beskriver markförhållandena och visar på möjligheten att bygga 
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det som planen kommer att medge. Det finns flertalet tidigare geotekniska 
utredningar från närområdet som kan användas som underlag. 

Baserat på den förenklade kartavläsningen ser jag inga geotekniska hinder för 
att ge ett positivt planbesked för utveckling av kv Värnamo vid Östra 
Hamngatan (Inom Vallgraven 10:9). 

 

6.6 Park- och naturförvaltningen 
Bedömning: Park- och naturförvaltningen ser att förslaget kan vara möjligt och 
vill framföra följande synpunkter:  

- Plangränsen bör dras i linje med kvarteret och ej inkludera allmän plats och 
befintliga trädrader.  

- Planförslagets eventuella påverkan på skuggsituationen i gaturummet och 
eventuella konsekvenser för befintliga trädrader bör utredas och belysas inom 
planarbetet. 

 

6.7 Miljöförvaltningen 
Miljöförvaltningen ser inga hinder för fortsatt planarbete under förutsättning att 
våra synpunkter nedan beaktas.  

Synpunkter  

Utredningsbehov  

I arbetet med framtagandet av en ny detaljplan bedömer miljöförvaltningen att 
följande utredningar bör göras.  

Dagvatten - En dagvattenutredning ska göras.  

Luftmiljö - En platsbedömning enligt stadens riktlinje Luftkvalitet i planeringen 
ska tas fram i samarbete med miljöförvaltningen. 
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