
 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 1 (4) 

  

   

Antagande av ändring av del av detaljplan 4429 

och 4489 vid Universeum och 

Världskulturmuseet inom stadsdelen Heden  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Anta detaljplan för Ändring av del av detaljplan 4429 och 4489 vid Universeum 

och Världskulturmuseet inom stadsdelen Heden i Göteborg, upprättad den 18 

december 2019 och reviderad den 23 juni 2020.  

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Universeum att utveckla verksamheten samt 

att möjliggöra en transformatorstation. Detaljplanen möjliggör, genom ändring av 

gällande plan, utbyggnad av Universeums besöksverksamhet. Detaljplanen möjliggör 

också, genom ändring av gällande plan, att en transformatorstation uppförs söder om 

Världskulturmuseet som ersättning för en befintlig transformatorstation som kommer 

behöva flyttas. 

Planen överensstämmer med översiktsplanen och med fördjupad översiktsplan för 

Mölndalsåns dalgång. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planavtal har tecknats med intressent.  

Fastighetskontorets beräkningar visar att exploateringsekonomin i projektet medför ett 

mindre underskott. Planförslagets genomförande medför exploateringsinvesteringar för 

Fastighetskontoret avseende markköp och fastighetsbildning. Intäkter för tomträttsavgäld 

kommer öka något, eftersom tomträttens areal ökar. Projektet har inga kända övriga 

intäkter. Det förväntade ekonomiska underskottet i projektet kan motiveras med att 

företagsklimatet förbättras samt att projektet på sikt kommer bidra till ökad avkastning på 

stadens markinnehav. Utbyggnaden bedöms på sikt kunna generera 200 000 fler besökare 

per år till verksamheten och stimulera verksamhetens utveckling. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Detaljplanen bedöms beröra tre av kommunens lokala miljömål vilket beskrivs nedan. 

Inget miljömål bedöms påverkas negativt. 
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Detaljplanen berör miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv”. Arter kan påverkas. 

Naturvärdesinventering har genomförts. Behovet av kompensationsåtgärder har utretts. 

Kontorets bedömning är att påverkan på detta miljömål blir neutral. En rödlistad art har 

hittats i området och kompensationsåtgärd har utförts för denna. Om övriga föreslagna 

kompensationsåtgärder, vilka är frivilliga för exploatören att genomföra, inte genomförs 

kan detaljplanen få negativ påverkan på detta miljömål. 

Detaljplanen berör miljömålet ”God bebyggd miljö”. En intressant bebyggelsemiljö på en 

viktig plats i staden förändras. Förändringen bedöms bidra till en intressant helhet. 

Kontoret bedömer därför att påverkan blir neutral till positiv. 

Detaljplanen berör miljömålet ”Frisk luft”. Detaljplanen bedöms inte innebära högre 

halter av luftföroreningar, men den innebär ett ökat antal besökare till Universeum vilket 

innebär att fler människor utsätts för luftföroreningar. Detaljplanen bedöms inte innebära 

att biltrafiken i området ökar eller bidra till att miljökvalitetsnormer överskrids. Kontoret 

bedömer därför att detaljplanen inte påverkar miljömålen för luft negativt. 

Bedömning ur social dimension 
Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 

beaktats vid framtagande av planförslaget. Universeums verksamhet har ett tydligt fokus 

på barn och ungdomar och många skolklasser kommer dit som en del av utbildningen. I 

närområdet finns blandade funktioner inklusive flera viktiga stråk, mötesplatser och stora 

besöksmål. Flöden och målpunkter ger utvecklingspotential men kan också vara 

utmanande för aspekter som barriärer, trängsel och trafiksäkerhet. Kontoret bedömer att 

närmiljön kommer blir en säker miljö för barn som rör sig till och från Universeum. 

Aspekten ekonomisk barriär, kopplat till att Universeum är ett besöksmål med hög 

inträdesavgift, är relevant, men detaljplanen innebär inga förändringar när det gäller 

denna aspekt. Tillbyggnaden möjliggör förbättrade utrymmen för bland annat barnvagnar.  

Universeum och Världskulturmuseet avser att utveckla ytan mellan de båda byggnaderna 

med bland annat en ny lekplats. Detta ingår dock inte i planläggningen. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser, grundkarta och illustrationsritning 

2. Planbeskrivning 

Övriga handlingar 

3. Granskningsutlåtande 

4. Gestaltningsförslag 

5. Fastighetsförteckning  

6. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 
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Ärendet  
Beslutet om antagande innebär att gällande detaljplaner för Universeum respektive 

Världskulturmuséet ändras så att den tänkta utvecklingen av Universeum samt 

lokalisering av transformatorstation söder om Världskulturmuséet kan genomföras.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet är beläget vid Korsvägen, cirka 1,5 kilometer söder om Göteborgs centrum. 

Tillgången till kollektivtrafik är mycket god och kommer att stärkas ytterligare när 

Västlänken färdigställs. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Universeum att utveckla verksamheten med 

en visualiseringsdom med plats för cirka 150 personer. Syftet med visualiseringsdomen är 

både utbildning och underhållning. Den tillbyggnad som möjliggörs avses bland annat 

innehålla en separat entré som möjliggör att visualiseringsdomen kan användas vid 

tidpunkter när resten av Universeum är stängt. Sammanlagt möjliggörs cirka 4500 kvm 

tillkommande verksamhetsyta. Visualiseringsdomen beräknas på sikt kunna innebära 

200 000 fler besökare per år.  

Syftet med detaljplanen är också att möjliggöra att en transformatorstation kan flyttas från 

befintlig plats vid Korsvägen till ett nytt läge söder om Världskulturmuseet. 

De viktigaste gestaltningsidéerna i förslaget är dels att en tydlig och uttrycksfull sfärisk 

volym (visualiseringsdomen) adderas till Universeums grupp av volymer och 

formelement, dels att tillbyggnadsdelarna mot söder ansluter till det pragmatiska uttryck 

som denna sida av byggnaden har. Domen avses ha träkaraktär i någon form, och 

tillbyggnadsdelarna avses ansluta till befintliga fasaduttryck med transparenta fasader 

eller träfasader.  

Planbestämmelser som läggs till är bland annat utformade för att medge att en sfärisk 

byggnadskropp kan placeras ovanpå befintligt taklandskap, upp till en ny högsta höjd 

Bestämmelserna reglerar att domen ska vara sfärisk, men reglerar inte exakt utformning. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26. Förslaget överensstämmer också med fördjupad 

översiktsplan för Mölndalsåns dalgång, antagen av kommunfullmäktige 2017-04-20. 

Gällande detaljplan akt 2-4429 anger kultur, institution för vetenskap. 

Genomförandetiden har gått ut. Gällande detaljplan 2-4489 anger kultur, institution för 

världskulturmuseum. 

Detaljplanen strider inte mot det pågående Stadsutvecklingsprogrammet för 

Korsvägenområdet. Detta var ute på remissförfarande 2017. Stadsutvecklingsprogrammet 

går att läsa på: www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

Bakgrund och förändringar efter samråd 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-08-27 att låta granska detaljplan för Ändring av del av 

detaljplan 4429 och 4489 vid Universeum och Världskulturmuseet. Granskning har hållits 

under tiden 2019-12-18 – 2020-01-21. Förslaget till detaljplan har under granskningstiden 

funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 

Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Ett granskningsutlåtande har tagits fram. I utlåtandet redovisas även synpunkter från 

samrådet. 

Planförslaget har inte ändrats efter granskningen. Ändringar i handlingarna är av 

redaktionell art och rör tillägg med en upplysning på plankartan samt mindre 

förtydliganden i planbeskrivningen.  

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900).  

Planen bedöms vara av den karaktären att den ska hanteras med standard planförfarande 

och antas av byggnadsnämnden. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2018-02-06           att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2019-08-27           att genomföra samråd om detaljplanen och att låta granska detaljplanen 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret bedömer att domen kan bli ett nytt intressant landmärke i ett sammanhang med 

andra uttrycksfulla formelement i området, och att den inte får någon negativ 

stadsbildspåverkan. Visualiseringsdomen är stor och högt belägen men ligger långt från 

bostäder och bedöms inte ge några olägenheter.  

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 

konstaterades att ett genomförande av planen inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte 

har gjorts. Bedömningen har stämts av med Länsstyrelsen. 

Besökare till Universeum reser till stor del med kollektivtrafik. Trafikkontoret och 

Trafikverket har gjort bedömningen att detaljplanen inte medför någon större påverkan på 

vare sig det lokala eller statliga vägnätet. 

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. Detaljplanen 

genererar inte något behov av skolplatser eller förskoleplatser.  

De viktigaste synpunkterna som inkommit under granskningstiden rör påverkan på 

platsen mellan Universeum och Världskulturmuséet. Från samrådet finns kvarstående 

erinringar avseende natur- och rekreationsvärden, påverkan på platsen mellan 

Universeum och Världskulturmuséet samt lokalisering av transformatorstation.  

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar är av redaktionell art och att detaljplanen kan 

antas med föreslagna kompletteringar och förtydliganden.  

Stadsbyggnadskontoret 
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