
Tilläggsyrkande angående antagande av de-
taljplan för verksamheter, handel och bostä-
der norr om Centralstationen 

Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Byggnadsnämnden får i uppdrag att i dialog med exploatören bearbeta bebyggelsens 
fasadutformning inför bygglovsskedet för att säkerställa att den yttre gestaltningen i 
högre grad ansluter till den klassiska arkitekturens gestaltningsprinciper och form-
mässiga kvaliteter. 

2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet. 

Yrkandet 
 
Vi är i huvudsak positiva till förslaget som i allt väsentligt har lyckats lösa en mycket 
komplex planeringsuppgift i ett område där ett flertal för staden vitala intressen överlap-
par varandra. Trots vissa betänkligheter angående delar av planen, exempelvis bristen på 
bostadsinnehåll och traditionella kvartersstrukturer, så väljer vi därför ändå att bifalla för-
slaget. En uppenbar betänklighet gäller utformningen och gestaltningen av stadsmiljön. 
Ett av huvudmålen i stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet sägs vara att ska-
pa "välkomnande entré till Göteborg". Det borde rimligen förutsätta en arkitektonisk ge-
staltning som den genomsnittlige besökaren upplever som trevlig och välkomnande. Det 
finns förvisso ett ambitiöst gestaltningsprogram för området som utförligt och mångor-
digt diskuterar vilka kvaliteter som ska eftersträvas, om än i relativt abstrakta ordalag. 
Det är dock med stigande oro som vi noterar de gestaltningen av de projekt som nu reali-
seras eller planeras i området. Det rör sig närmast uteslutande om en minimalistisk och 
storskalig arkitektur i modernismens gestaltningstradition. Det finns vad vi kan se inga 
ansatser att komplettera och variera denna visuella enhetlighet med exempelvis klassisk 
arkitektur i modern tappning. Detta trots att vi av erfarenhet vet att storskalig och mini-
malistisk modernistisk arkitektur sällan upplevs som särskilt trevlig eller välkomnande av 
allmänheten. Erfarenheterna av citysaneringarna under 1960- och 70-talen, då stora ena-
handa kontorskomplex ersatte den klassiska kvartersstaden och dess arkitektoniska kvali-
teter, borde tjäna som ett varnande exempel. Vi förutsätter att exploatörer och inblandade 
arkitekter och planerare självmant inser värdet av att framöver skapa en större arkitekto-
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nisk variation i området och förhåller sig till detta i det fortsatta arbetet och självständigt 
korrigerar inriktningen. Men om så inte sker så kommer vi att vara nödgade att ta initiativ 
för att säkerställa att målsättningarna från stadsutvecklingsprogrammet uppfylls, även vad 
gäller den arkitektoniska gestaltningen. I det aktuella fallet tror vi att en viss bearbetning 
av den yttre gestaltningen inför bygglovsskedet skulle kunna höja den arkitektoniska kva-
liteten, i linje med gestaltningsprogrammets intentioner, och vi vill därför ge Byggnads-
nämnden i uppdrag att inleda dialog med exploatören kring att säkerställa detta.
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Antagande av detaljplan för verksamheter, 
handel och bostäder norr om Centralstationen 
inom stadsdelen Gullbergsvass 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Förslaget till detaljplan återremitteras till byggnadsnämnden för omarbetning i linje 

med detta yrkande och de åtgärder som omfattar trafikåtgärder, parkeringsplatser, 

Bangårdsviaduktens sträckning, antalet bostäder och anpassning av byggnadsvolym 

och byggnadshöjd till riksintresset kulturmiljö i enlighet med 

kulturmiljöutredningarna. 

 

Yrkandet 
Motivet till föreliggande detaljplan är primärt att skapa kontorsarbetsplatser i anslutning 

till Centralstationen och Nils Erikssonterminalen. Totalt planeras det för ca 15 000 

kontorsplatser vid detta område. Genom en extrem bebyggelsetäthet anses att en hållbar 

blandstad skall uppnås där ökade andel pendelresenärer med tåg skall kunna arbeta i de 

nya kontoren. Detta bygger på en felaktig grund givet de begränsningar som föreligger i 

den framtida tågtrafiken. Västlänken medför att färre pendelresenärer kommer att resa 

med tåg genom den omväg som Västlänken medför som ökar restiden. Genom omvägen 

kommer nio av tio resenärer som reser söderifrån att få betydande längre restider. Även 

de som reser norrifrån och österifrån får längre restider genom den längre omstigningstid 

till den lokala kollektivtrafiken på Drottningtorget och Brunnsparken. Även detta leder 

till färre pendelresenärer. 

De tågbanor som omger Göteborg har redan idag kapacitetsproblem och kan inte öka 

kapaciteten nämnvärt. Mycket omfattande utbyggnad av kringliggande tågbanor måste 

ske för att tågtrafiken skall ha möjlighet att öka kapaciteten. Kostnaden för att uppnå den 

önskade dubbleringen av tågtrafiken till år 2035 kräver en utbyggnad som överstiger 100 

miljarder kronor, förutom kostnaden för Västlänken enligt Trafikverket. Medel för dessa 

investeringar kommer inte att föreligga i Trafikverkets nationella infrastrukturplan på 

många decennier vilket medför att det grundläggande syftet med detaljplanen inte 

existerar då pendelresandet med tåg inte kan öka nämnvärt givet denna begränsning.  

Den enda utbyggnad som i bästa fall kan tillkomma till år 2035 är en ny tågbana till 

Borås. Denna kommer dock inte att trafikeras av pendeltåg utan bara av regiontåg och 

kommer dessutom att ha få eller inga mellanliggande stationer på sträckan vilket medför 

ett begränsat antal tillkommande pendelresenärer.    
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Detaljplanen medför dessutom omfattande negativa konsekvenser för alla trafikslag vid 

Centralen-området. Planen medför att den logiska raka kopplingen mellan den nya 

Hisingsbron och den planerade bangårdsviadukten omintetgörs då anslutningen skall ske 

via en halv kilometers omväg och som en lokalgata med låg kapacitet. Detta medför en 

omväg för alla trafikslagen: cykel, gång, buss och bil. Av denna anledning kommer 

nyttan att bli begränsad för dessa mångmiljardinvesteringar som staden bekostar. 

Hela ytan för parkering och för angörande biltrafik norr om Centralstationen försvinner 

genom den nya detaljplanen och ersätts med ca 10 stycken p-fickor för att hämta och 

lämna resenärer. Idag angör ca 8000 personbilar på en vardag vilket medför att 

kapaciteten för att hämta och lämna resenärer är kraftigt underdimensionerad och medför 

att såväl pendel, region- och fjärrtågsresenärer och bussresenärer får svår att resa till/från 

Centralen med bil.  

Dagen underjordiska parkeringsgarage på platsen för långtidsparkering och hyrbilar 

försvinner och parkeringsmöjligheter kommer att etableras i kommande detaljplaner men 

resenärer får då gå upp till 600 meter till dessa parkeringar. Antalet parkeringsplatser är 

inte säkrat vilket utgör stor risk för underdimensionering. Det långa gångavståndet till 

Centralstationen från parkeringsplatser är orimligt och medför en klar försämrad funktion 

för att underlätta för resandet med tåg och buss.  

Detaljplanen har som utgångspunkt att stadens trafikstrategi skall tillämpas. 

Trafiknämnden har i dagarna presenterat ett KF-uppdrag som omfattar en analys av 

förutsättningarna att uppnå målen med trafikstrategin till år 2035. Målen är att 35 procent 

av resorna sker till fots eller med cykel samt att minst 55 procent av de motoriserade 

resorna sker med kollektivtrafik. Dessa mål är svåra att nå enligt Trafiknämnden och 

kräver mycket ingripande åtgärder. Det medför att biltrafiken skall minska med en 

fjärdedel till år 2035. Cykeltrafiken har en mycket låg andel av resandet med ca 7 

procent. Därtill skall läggas att en tredjedel av bilresenärerna kommer från andra 

kommuner vilket medför att pendling med kollektivtrafik måste öka kraftigt vilket inte 

kommer att vara fallet då investeringsmedel saknas.  

För kollektivtrafiken i staden behöves investeringar på tiotals-miljarder kronor i 

infrastruktur oräknat fordon och de subventioner av driften som därutöver behöver. De 

ekonomiska medel som krävs för att stadens trafikstrategi skall kunna genomföras 

kommer inte att föreligga inom överskådlig tid. Mot denna bakgrund skall 

planeringsförutsättningarna anpassas till verkligheten vilket medför att kraftigt minskad 

biltrafik inte skall utgöra norm utan en ökad andel biltrafik. En annan viktig förutsättning 

är även att Göteborg planerar att år 2035 ha 150 000 fler innevånare och dessutom ökar 

antalet innevånare i kranskommunerna vilket talar för att biltrafiken i faktiska tal inte 

kommer att minska. 

En stor del av Göteborgs innerstad är skyddad enligt kulturmiljölagen och utgör ett 

riksintresse. Ett riksintresse medför att skada på riksintresset skall undvikas och i detta 

fall finns inget motstående riksintresse. Av den kulturmiljöutredning som utarbetats för 

denna detaljplan samt i ytterligare utredningar framgår att det kommer att uppkomma 

skada på riksintresset. För att detaljplanen inte skall godkännas skall denna skada vara 

påtaglig i lagens mening. Av kulturmiljöutredningarna framgår på objektiva grunder att 

så är fallet vilket medför att planen är olaglig. Länsstyrelsen är den myndighet som för 

statens räkning skall bevaka att riksintressen omhändertas i kommunernas planprocesser. 
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Länsstyrelsen har i uppgift att överpröva planer som riskerar att stå i strid med 

riksintressen. Länsstyrelsen har i sitt remissyttrande varit mycket kritiskt till påverkan på 

riksintresset. Länsstyrelsen har däremot inte deklarerat i vilken utstreckning man kommer 

att överpröva planen. 

Det finns inget behov att anlägga en så omfattande andel kontor och med den föreslagna 

tätheten i detta läge. Behovet av kontorsyta på platsen kan ifrågasättas då efterfrågan på 

kontor post-Corona kommer att vara förändrad. Det finns omfattande byggbar yta i 

Gullbergsvass som ligger i direkt anslutning till Centralen-området. Detta medför att 

såväl byggnadsvolym som höjd kan anpassas för att inte komma i konflikt med 

riksintresset kulturmiljö. Som jämförelse kan nämnas att Stockholms Central fram till 

2017 hade åtta gånger fler tågresenärer än Göteborgs Central men inte ens där finns 

behov av en bebyggelse med den täthet som planeras vid Göteborgs Central. 

Inslaget av bostäder skall öka för att medföra en mer blandad stadsmiljö för att skapa 

bättre lokala miljövärden och en mer levande stadsdel under hela dygnet. Vad avser 

gestaltning finns ett gestaltningsprogram och det skall genomföras någon form av process 

för den slutliga gestaltningen. Gestaltningsprogrammet undviker inte att påtaglig skada 

uppkommer på riksintresset kulturmiljö på grund av byggnadernas volym och 

byggnadshöjd.   

Föreliggande detaljplan är ytterligare en plan som baseras på felaktiga antaganden som 

motverkar de målsättningar om en levande blandstad som eftersträvas. Mot ovanstående 

bakgrund skall detaljplanen återremitteras till byggnadsnämnden för åtgärd. De åtgärder 

som en förändrad detaljplan skall säkerställa är följande: 

- Trafiken till/från planområdet skall säkerställas vad avser kapacitet för alla 

trafikslag 

- Antalet parkeringsplatser för att hämta och lämna resenärer skall dimensioneras 

för att fler bilar än idag kommer att angöra planområdet 

- Antalet parkeringsplatser i Centralens närhet givet ökad andel biltrafik skall 

säkerställas och föreligga med rimligt gångavstånd 

- Inga hinder skall föreligga för att Bangårdsförbindelsen skall angöra i rak 

stäckning till Hisingsbron och med kapacitet att omhänderta framtida ökade 

trafikflöden 

- Inslaget av bostäder skall öka till 50 procent för att medge en blandstad 

- Byggnadernas volym, höjd, utformning och estetik kall anpassas för att möta 

kraven från riksintresset kulturmiljön i enlighet med gestaltningsförutsättningar 

som flera av de kulturmiljöutredningar som genomförts anger bl a väsentligt 

minskad byggnadsvolym och väsentlig minskad byggnadshöjd 
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Yttrande angående Antagande av detaljplan 
för verksamheter, handel och bostäder norr 
om Centralstationen inom stadsdelen 
Gullbergsvass. 
 

Byggnadsnämnden konstaterar att det förväntade behovet av förskola, skola och 
idrottshall inte tillgodoses i planförslaget. Detta behov ska tillgodoses genom 
angränsande detaljplaner i området. Vi rödgrönrosa vill poängtera att det är av stor vikt 
att frågan om förskole- och grundskoleplatser samt idrottshall tillgodoses på ett för de 
boende bra sätt i det kommande arbetet framåt. 
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Yrkande – Antagande av detaljplan för 
verksamheter, handel och bostäder norr om 
Centralstationen inom stadsdelen 
Gullbergsvass 
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 

Centralstationens och Bergslagsbanans stationshus samt Hotell Eggers och 
Centralposthuset arkitektur.  Temat ska vara anpassat till dessa byggnader för att 
bevara och förstärka de klassiska karaktärsdragen från den tid då detta byggnader 
uppfördes. 

Yrkandet  
Gestaltningsförslaget i detaljplanen kan närmast beskrivas som ett antal rektangulära torn 
som har kapats av med diverse snitt för att undvika platta tak. Hade snitten åtminstone 
varit södervända, så hade taken kunnat användas för placering av solpaneler. Inte ens det 
har man lyckats med. 

 

Detaljplanens förslag. Några torn som kapats av med diverse snitt. Hotell Eggers 
Centralstationen och Centralposthuset arkitektur har helt ignorerats.  

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2021-03-03 
 

                                                  
  
                                                    Ärende 2.1.1 
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Miljökonsekvensbeskrivning 
 
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen för området. (MKB-bilaga Kulturmiljö 
Detaljplan för område norr om Centralen Dnr: 1271/15) så är påverkandegraden mycket 
stor. Det är högst anmärkningsvärt att man inte tagit detta faktum i beaktande när man 
gått vidare med detaljplanen. 
 

 

       Tabell från MKB-bilaga Kulturbilaga (sid 33) 

 

 

Länsstyrelsen 

En annan instans som starkt kritiserar förslaget är Länsstyrelsen. I granskningsutlåtandet 
framför Länsstyrelsen följande: 

” Länsstyrelsen konstaterar att sedan samrådet har flera förutsättning ändrats, men 
bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. Ett antal frågor behöver förtydligas. 
Riksintresse kulturmiljö 
Ni behöver tydligare motivera ert ställningstagande att den föreslagna skalan inte 
innebär en påtaglig skada riksintresse för kulturmiljö. Länsstyrelsen kan fortfarande inte 
utesluta att planen innebär en påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljö. 
 
 

Utgångspunkten med stadsplaneringen runt Centralstationen måste vara att anpassa nya 
byggnader till den omgivande arkitekturen, exempelvis Centralstationens arkitektur och 
Bergslagsbanans stationshus arkitektur. Även Hotell Eggers och Centralposthuset stil bör 
vara vägledande. Temat ska vara anpassat till dessa byggnader för att bevara och 
förstärka de klassiska karaktärsdragen från den tid då detta byggnader uppfördes. 
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Det gamla fina drunknar i den nya fula 

Om man betraktar planområdet mellan Centralstationen och Regionens hus så får man en 
uppfattning om hur området kommer att se ut. Det enda som blir kvar av det gamla är 
Bergslagsbanan stationshus och Bergslagsparken. (Inringat i rött nedan) 

 

 

 

 

Går det att bygga nytt och vackert? 

Ja visst går det. Inspiration finns att hämta på bland annat arkitekturupprorets hemsida där 
man kan hitta många hänvisningar till nybyggen i klassisk stil. 1 

 

Tidigare yrkanden från SD angående gestaltning 

SD har yrkat på återremiss eller avslag på ett stort antal detaljplaner där vi vill att de nya 
byggnaderna ska anpassas till befintliga byggnader i klassisk stil. Exempelvis Station 
Västlänken (Se bilaga1), Skeppsbron, Götaplatsen, Gammelstaden, Rosenlund och 
Masthugget för att bara nämna några detaljplaner.   

 

      Bilagor 

1) SD Yrkande – Antagande av detaljplan för Västlänken station Centralen 
med omgivning inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg 
 

 
1 https://www.arkitekturupproret.se/finbyggen/utlandsk-nyproduktion/ 
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Bilaga 1 

 

Yrkande – Antagande av detaljplan för 
Västlänken station Centralen med omgivning 
inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg 
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 

Centralstationens och Bergslagsbanans stationshus arkitektur. Temat ska vara 
anpassat till dessa två byggnader för att bevara och förstärka de klassiska 
karaktärsdragen från den tid då detta byggnader uppfördes. 

 

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. Några torn med klossar som ett barn hade gjort bättre. 

 

 

Yrkande  
2020-11-20 
 

                                                  
  
                                                    Ärende 2.1.2 
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Utgångspunkten med stadsplaneringen runt Centralstationen ska vara att anpassa nya 
byggnader till Centralstationens arkitektur och Bergslagsbanans stationshus arkitektur. 
Temat ska vara anpassat till dessa två byggnader för att bevara och förstärka de klassiska 
karaktärsdragen från den tid då detta byggnader uppfördes. 

 

Göteborg 1886. Bergslagsbanans stationshus och Centralstationen markerade. 

 

 

Göteborgs bangårdar 1923. Bergslagsbanans stationshus och Centralstationen markerade. 

Bergslagsbanans Stationshus 

Centralstationen 

Bergslagsbanans Stationshus 

Centralstationen 
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Bergslagsbanans Stationshus – Byggt 1879-1881 

 

 

Centralstationen. De äldsta delarna byggda 1856-1857. 

 

Området runt Centralen måste knyta an till staden inom vallgraven och den klassiska 
arkitekturen. Det första som möter en resenär som kommer till Göteborg är detta område. 
Vill vi att besökare ska mötas av en orgie av höghus av fyrkanter, glas och betong?  

Eller ska besökare mötas av vackra klassiska byggnader som värnar om Göteborgs 
arkitektoniska kulturarv? Valet borde vara enkelt.  

Slutsatsen blir att byggnadsnämnden bör ta fram en ny detaljplan som bättre är anpassad 
till dessa två byggnader. 
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Antagande av detaljplan för verksamheter, 
handel och bostäder norr om Centralstationen 
inom stadsdelen Gullbergsvass 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen inom 
stadsdelen Gullbergsvass, upprättad den 17 december 2019 och reviderad den 
15 december 2020, antas. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden beslutade 2020-12-15 § 635 att föreslå kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen inom 
stadsdelen Gullbergsvass, med anledning av att den är av komplex karaktär och stort 
allmänt intresse i stadens absoluta centrum. 

Planområdet är beläget i direkt anslutning till Centralstationen, Nils Ericson Terminalen 
och den framtida stationen för Västlänken. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en 
stadsutveckling av stationsområdet och stärka stationen med offentliga rum med 
kopplingar till omkringliggande resenärsfunktioner, möjliggöra utbyggnad av bostäder, 
kontor, centrumverksamhet, parkering, utbildning, vård och tekniska anläggningar. Syftet 
är också att utveckla en tät blandad och livfull stationsmiljö med innerstadskvaliteter 
integrerade med stationsfunktionen. 

Planförslaget omfattar fem högre byggnadskroppar varav den högsta byggrätten 
möjliggör cirka 36 våningar. Byggnaderna bildar en grupp med stark visuell effekt. Den 
höga tätheten och skalan som planen möjliggör kommer av det centrala och 
kollektivtrafiknära läget vid Centralstationen. I avvägningen mellan att möjliggöra en tät, 
hög och identitetsskapande bebyggelse vid stationen och den visuella påverkan på 
kulturmiljön som föreslagen bebyggelse kan innebära, har föreslagen exploatering ansetts 
ha det större värdet i bedömningen utifrån den mest lämpliga markanvändningen. 
Gestaltningen av byggnaderna ska ske genom kvalificerade gestaltningsprocesser. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Detaljplanen avser utbyggnad på icke kommunal mark vilket medför att 
exploateringskalkylen främst avser utbyggnad av allmän plats och allmänna 
anläggningar. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-02-03 
Diarienummer 1639/20 
 

Handläggare  
Neda Sherafat 
Telefon: 031-368 00 72 
E-post: neda.sherafat@stadshuset.goteborg.se  
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Inom berörd detaljplan ska exploatören genom exploateringsavtalet finansiera och bygga 
ut allmän plats. Den allmänna platsen överlämnas efter färdigställande till kommunen för 
ägande och förvaltande i normal ordning. 

Exploateringsavtalet reglerar därutöver exploatörens ansvar för delfinansiering av allmän 
platsutbyggnad utanför detaljplaneområdet. Avtalet innebär att Jernhusen som exploatör 
ska bekosta 41,8 procent (dock max 41,8 mnkr) av de allmänna platsanläggningarna inom 
detaljplan för Västlänken station Centralen och cirka 50 procent (dock max 25 mnkr) av 
de allmänna platsanläggningarna inom kommande detaljplan för Kämpegatan. Antagande 
av berörd detaljplan i detta ärende är därmed en förutsättning för att säkra finansieringen 
för allmän plats i omkringliggande berörda exploateringar. 

Kretslopp- och vattennämnden får utgifter för anläggande av ledningar inom och i 
anslutning till planområdet som finansieras fullt ut inom ramen för VA-kollektivet. 

Det råder fortsatt osäkerhet om de investeringsutgifter och de hyreskostnader som kan 
komma att belasta trafiknämnden som är kopplade till det cykelgarage som planeras i Nils 
Ericson Terminalens garage. De investeringsutgifter som kan bli aktuella för cykelgaraget 
är en eventuell koppling från söder. Anläggningen är belägen utanför planområdet och 
berör ett behov som inte är direkt kopplat till detaljplanen.  

De uppskattade driftkonsekvenserna för allmän plats beräknas till totalt cirka 0,2 mnkr 
årligen för tillkommande ytor som belastar trafiknämnden och park- och naturnämnden. 
Därutöver tillkommer cirka 0,25 mnkr i årlig driftkostnad för markvärme i delar av den 
allmänna platsen. I takt med att området byggs ut och anläggningar tas i bruk planeras 
avtal att tecknas mellan staden och exploatör/fastighetsägare för årlig delfinansiering av 
markvärmekostnader. 

Med anledning av förändrade redovisningsprinciper från och med årsbokslutet 2020, 
avseende hantering av exploateringsbidrag, kommer det att uppstå en årlig 
kapitalkostnadseffekt även för sådan allmän plats som fullt ut finansieras, eller som i 
detta projekt, överlåts till kommunen av exploatör. Förändringen har skett under ärendets 
beredning varför det i detta skede inte finns någon beräkning dels på den engångsintäkt 
som uppstår i samband med övertagandet av anläggningarna eller de 
kapitalkostnadseffekter som uppstår löpande över anläggningarnas livslängd.  

Effekterna kommer att lyftas och belysas i Förutsättningar för budget 2022, för att 
möjliggöra en hantering av de samlade konsekvenserna av redovisningsförändringen i 
den politiska budgetberedningen kommande år. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Den bebyggda miljön i Göteborg ska bidra till en god livsmiljö där resurser nyttjas på ett 
hållbart sätt. Detaljplanen möjliggör många arbetsplatser, bostäder och möjlighet till 
service i direkt anslutning till regionens största kollektivtrafikknutpunkt vilket också 
gynnar ett hållbart resande. Planen bygger på idén om att skapa en hög täthet i regionens 
absolut mest kollektivtrafikintensiva nod. 

Innan omgivande projekt är fullt utbyggda finns en viss bullerproblematik som påverkar 
främst bostadsbebyggelsen inom planen på så sätt att den reglerar möjligheten till större 
lägenheter i viss utsträckning. 
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Den täta och höga bebyggelsen påverkar närområdet och planområdet genom skuggning. 
Dagsljusförhållanden för den planerade bebyggelsen innebär också vissa reglerande 
effekter på hur och med vilken verksamhet som kan inrymmas i vissa byggnadsdelar. 

För delmålet Förorenade områden inom stadens lokala miljömål Giftfri miljö, har 
detaljplanen en positiv effekt genom att förorenade områden inom området kommer att 
saneras till följd av den nya markanvändningen. 

Närheten till den historiska stadskärnan med sina kvaliteter som promenadområde 
bedöms medverka till såväl det nationella som det lokala miljökvalitetsmålet med 
avseende på människors tillgång till goda natur- och kulturmiljöer. Den höga och täta 
bebyggelsen bedöms visuellt påverka den historiska stadskärnans kulturmiljö. Den 
visuella påverkan på kulturmiljön som föreslagen bebyggelse innebär bedöms inte 
innebära en betydande negativ konsekvens för kulturmiljöns värden vilka bedöms som 
fortsatt tydligt läsbara.  

Planen bedöms inte ha någon negativ påverkan på miljömålet Bara naturlig försurning. 
En hög täthet i anslutning till god kollektivtrafik ger bra förutsättningar för många 
människor att resa hållbart, och planen bedöms ha positiv påverkan på miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan. 

En tätare stad kan ge motiv för och bidra till ett minskat bilberoende och innebär en ökad 
närhet till samhällets funktioner. Att bygga i Centralstationens direkta närhet innebär att 
den service och de arbetsplatser som här skapas blir några av regionens mest tillgängliga 
via bra kollektivtrafik. Det är god hushållning av resurser och skapar en ökad möjlighet 
att dra nytta av redan etablerad infrastruktur. 

Det råder bostadsbrist i landets storstadsregioner. Att arbeta med bebyggelseutveckling 
genom förtätning av den befintliga staden är en aktuell fråga. Att bygga inom befintliga 
innerstadsområden ger möjlighet till ökat underlag för gång-, cykel- och för 
kollektivtrafik, vilket bedöms ge ökat underlag för närliggande service och en möjlighet 
för staden att bygga vidare på den befintliga infrastrukturen. 

Bedömning ur social dimension 
Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys är gjorda innan samråd och uppföljd 
inför granskning. 

Trafikytor och allmän plats är planerad så att trygga fotgängar- och vistelseytor säkras 
avskilda från fordonstrafik. Det är viktigt att platser och stråk är tillgängliga för alla vilket 
säkerställs med planerad allmän plats. Centralenområdet och Centralstationen är 
samlingsplats för unga i hela regionen. Kollektivtrafik och resecentrum är mötesplats för 
många barn och unga. Planförslaget medger en utveckling av till exempel allmän plats på 
torg där goda sittmöjligheter i bra sollägen möjliggörs. 

Jernhusen har tidigt i processen under framtagande av koncept och gestaltningen för 
projektet drivit dialogprocesser med barn och unga. Dessa dialoger har sammanställts och 
varit ett underlagsmaterial under framtagandet av detaljplanen. 

Barnkonventionen är svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 
beaktats vid framtagande av planförslaget. Miljön i området är idag inte anpassad för barn 
på grund av omfattande trafik och barriärer i området med få tydliga stråk. Med 
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detaljplanens genomförande skapas nya mötesplatser och ett trafiksystem med tydligare 
trafikföring som tar hänsyn till gående och cyklister, vilket främjar barn och ungdomars 
användande av platsen. Överblickbarhet och orienterbarhet i trafiksystemet minskar 
otryggheten. Befolkning stora delar av dygnet är också något som prioriteras och kan 
bidra till mindre otrygga och obehagliga platser. 

Centralstationen och kollektivtrafikknutpunkten är en plats för alla och en mötesplats för 
människor både lokalt från Göteborg, från regionen och från övriga världen. 
Centralstationens roll är starkt integrerande och de ytor och verksamhetslokaler som 
möjliggörs inom detaljplanen skapar möjligheter för ett stort utbyte och möten mellan 
människor från alla samhällsgrupper och bakgrund. Platsen med dess tillkommande 
innehåll bygger vidare på den redan stora mångfald som idag präglar Centralstationen och 
området runt östra Nordstan. Genom att planen säkerställer vistelseytor på allmän plats, 
skapas vistelseytor för alla, även för sådan aktivitet som inte kräver konsumtion. 

Planförslaget skapar möjligheter för att skapa platser och verksamheter som kan gynna ett 
utbyte mellan stadens och regionens invånare. Planen säkerställer allmän plats och viktiga 
offentliga ytor. 

Bilagor 
1. Byggnadsnämndens handlingar, 2020-12-15 § 635 

2. Plankarta med bestämmelser 

3. Planbeskrivning 

4. Grundkarta 

5. Illustrationsritning 

6. Samrådsredogörelse 

7. Granskningsutlåtande 

8. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

9. MKB-bilaga Kulturmiljö 

10. Reviderat PM MKB 

11. Kvalitets- och gestaltningsprogram 

 

Samtliga handlingar i detaljplaneärendet finns tillgängliga i planpärm på 
stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. 

Handlingarna finns även möjliga att hämta från www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  
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Ärendet  
Byggnadsnämnden beslutade 2020-12-15 § 635 att föreslå kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen inom 
stadsdelen Gullbergsvass, med anledning av att den är av komplex karaktär och av stort 
allmänt intresse i stadens absoluta centrum. 

Beskrivning av ärendet 
Tidigare fattade beslut av byggnadsnämnden: 

2014-04-29  Planbesked och uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan  
2016-06-21 Låta genomföra samråd om detaljplanen 
2019-12-17 Låta genomföra granskning av detaljplanen 

Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och överensstämmer 
med Översiktsplan för Göteborg (2009). Detaljplanen grundar sig i den planerade 
stadsutveckling som beskrivs i Stadsutvecklingsprogrammet 2.0 för Centralenområdet. 
Målen som där beskrivs för Centralenområdet är att: 

• Skapa en välkomnande entré till Göteborg 
• Skapa ett attraktivt kommunikationsnav och regional mötesplats  
• Skapa en tät, blandad och livfull stad  
• Skapa nya stråk som kopplar Centralenområdet mot vattnet, över mot Hisingen, 

mot den gamla stadskärnan samt öppnar för utvecklingen i Gullbergsvass  

Två av de stråk som beskrivs i stadsutvecklingsprogrammet berör denna detaljplan. Det 
är det öst-västliga huvudstråket för gångtrafik genom planområdet som kopplar Nils 
Ericssonplatsen med målpunkter i Gullbergsvass och Gullbergsstrand. Det är det 
stadsdelsövergripande huvudstråket i Stadstjänaregatan för gång-, cykel-, kollektiv- och 
biltrafik som kopplar ihop den framtida utvidgade innerstaden på älvens ömse sidor och 
som landar i Centralstationen. 

Stadsutvecklingsprogrammet redovisar även den framtida Bangårdsförbindelsen, som 
kopplar vidare söderut mot Åkareplatsen och Nya Allén. Flera platser redovisas med 
koppling till planområdet. Drottningtorget och Nils Ericssonplatsen som 
befintliga/utvecklade entrétorg till staden. Nya entrétorg vid Västlänkens mittuppgång 
och östra uppgång. Bergslagsparken som en grön lunga och vardaglig målpunkt. Inom 
planområdet lyfts Stationstorget fram som en livlig, spännande plats med flera korsande 
gångstråk med många människor. Som bebyggelsekaraktär beskrivs Stationsområdet som 
en tät och hög ny bebyggelse med torn i upp till 36 våningar och smala gator i relation till 
byggnadshöjden med en stor andel handel, kontor och besöksintensiva verksamheter samt 
stationsfunktioner och bostäder. 

Bebyggelseförslaget utgår också från den planeringsinriktning som arbetats fram i Vision 
Älvstaden (2012) och i stadsutvecklingsprogrammet, med syfte att stärka den regionala 
kärnan som ett attraktivt kommunikationsnav och ett regionalt centrum.   

Planförslaget medverkar till att den regionala strategin om en utvidgad arbetsmarknad kan 
förverkligas. Jernhusen har formulerat sin målsättning för projektet: ”Målet är att skapa 
en bra stationsfunktion i ett hållbart RegionCity för ökad rörlighet, fler möten och 
starkare tillväxt. Ingen annan plats är så tillgänglig och lämplig för verksamheter som kan 
nås av såväl göteborgare som regioninvånare. Rätt utveckling bidrar också till att hela 
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staden, dess nya och befintliga delar möts här. Genom Västsvenska Paketet gör Staden, 
Staten och Regionen stora infrastruktursatsningar som gör visionen än viktigare.” 
(anmärkning: RegionCity är Jernhusens projektnamn). 

För planområdet finns två gällande detaljplaner, F121 från 1864 och DP4112 från 1994. 
Genomförandetiden har gått ut för båda. Detaljplanen från 1994, som omfattar den västra 
delen av planområdet, anger järnvägstrafik, med mark avsatt för bil-, taxi- och 
bussangöring. Marken får underbyggas. Den östra delen av planområdet omfattas av 
planen från 1864, som anger bangård. 

Järnvägen är av riksintresse för kommunikationer, vilket även omfattar den pågående 
planeringen för Västlänken, som i översiktsplanen är markerad som markreservat för 
kommunikationer. Även uppställningsspåren vid Centralstationen är av riksintresse. För 
vägtrafiken är Götaleden av riksintresse. Stadskärnan är av riksintresse för kulturmiljö-
vården och fornlämningsområde från den befästa staden berörs av planområdet. 

Planområdet berör området utanför de befästningsanläggningar som omgärdade 
Göteborg; fornlämningen Göteborg 216:1 och planområdet berörs med avseende på 
fornlämning av riksintresset för Göteborgs stadskärna. Länsstyrelsen har meddelat att 
förundersökning om eventuell förekomst av fornlämning inom planområdet inte behöver 
göras i detta skede. Fornlämningar skyddas enligt 2 kapitlet kulturmiljölagen. Inom 
planområdet finns inga byggnader med kulturhistoriska värden. 

Planområdet omfattas inte av, men är visuellt synligt från område av riksintresse för 
kulturmiljövården, Göteborgs innerstad O2:1-5 Staden inom vallgraven med parkbältet. 
Beskrivning av kulturmiljöns riksintressegrunder görs i en bilaga till 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), MKB-bilaga Kulturmiljö (se bilaga 9). Uttrycken 
för riksintresset omfattar 1600- och 1700-talens fästningsstad, det tidiga 1800-talets 
stadsnydaning, hamn-, sjöfarts- och handelsstaden, det sena 1800-talets 
storstadsomdaning samt de göteborgska särdragen i stadsbilden. Inför antagande har 
påverkan på riksintresset utretts ytterligare i särskild utredning; Bedömning påverkan 
riksintresse för kulturmiljövården. 

Gränsande till planområdets västra sida finns Nils Ericson Terminalen som är en modern 
byggnad av hög arkitektonisk kvalitet, vars kvaliteteter måste värnas både som byggnad 
och som resenärsmiljö. Inom planområdet finns en byggnad, som används av 
stationsförvaltningen och de serviceföretag som betjänar tågtrafiken. Byggnaden har 
bedömts sakna kulturmiljövärden, men med en funktion som fortsatt ska inrymmas inom 
den nya byggnationen. 

Kommunen har gjort en behovsbedömning för detaljplanen enligt 4 kapitlet 34 § plan- 
och bygglagen (2010:900) och 6 kapitlet 11 § miljöbalken och konstaterat att ett 
genomförande av detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan, varför en 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. 
Miljökonsekvensbeskrivningen sammanfattar att den viktigaste miljöpåverkan av 
planförslaget bedöms vara direkta och indirekta konsekvenser för trafik och hållbart 
resande samt påverkan på lokalklimat, stadsbild och kulturmiljö. Planförslagets sociala 
konsekvenser hänger nära ihop med miljökonsekvenserna av planförslaget, i första hand 
genom aspekter kopplade till att gynna hållbart resande. 
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Med genomförda utredningar anser kommunen att det inte föreligger betydande 
miljöpåverkan, vilket också stämts av med Länsstyrelsen. 

Planens syfte, innehåll och utformning 
Planområdet är beläget i direkt anslutning till Centralstationen, Nils Ericson Terminalen 
och den framtida stationen för Västlänken. Planområdet omfattar cirka 1,6 hektar och ägs 
huvudsakligen av Jernhusen, ett statligt ägt bolag som förvaltar och utvecklar 
stationsområden. Västtrafik äger ett litet markområde utmed planområdets västra sida. 

Syftet med planen är att möjliggöra en stadsutveckling av stationsområdet och stärka 
stationen med offentliga rum med kopplingar till omkringliggande resenärsfunktioner, 
möjliggöra utbyggnad av bostäder, kontor, centrumverksamhet, parkering, utbildning, 
vård och tekniska anläggningar. Syftet är också att utveckla en tät blandad och livfull 
stationsmiljö med innerstadskvaliteter integrerade med stationsfunktionen. Planen är en 
del av ny kvarterstruktur, ”årsring”, från stationsområdet ned till älven och en viktig del i 
det framtida Centralenområdet och Gullbergsvass. 

Planförslaget innebär att ett område som i dagsläget nyttjas för parkering, angöring och 
logistik kopplat till Centralstationen kan utvecklas till ett stationsområde med utökad 
stationsservice, integrerat med tät innerstadsbebyggelse. Planen medger cirka 190 
bostäder, hotell, handel, kontor, kulturverksamheter, stationsservice med mera inom totalt 
cirka 120 000 kvadratmeter BTA (bruttoarea).  

Vistelsemiljöer på både allmän plats och terrasser på byggnaderna bedöms skapa en 
intressant och levande stad. Grönska i form av träd möjliggörs på torg och vid gatorna 
samtidigt som grönska även ska finnas på byggnadernas terrasser och fasader. De högre 
byggnaderna står på en sockel/podie med höjd av en till fyra våningar, vilka formar det i 
ögonhöjd upplevda stadsrummet, med en kvarterstruktur och med ett centralt torg mot 
söder och stationsområdet. Strukturen kopplar både mot centralen i söder och väster, det 
vill säga Centralstationen, Nils Ericson Terminalen och den framtida Station Centralen 
(Västlänken) och älvstråket i norr, samt mot det framtida Gullbergsvassområdet i öster. 
Delar av torget föreslås nås med fordonstrafik för hämtning och lämning från norr, medan 
torget i övrigt och angränsande gata i princip blir utan fordonstrafik. Generellt föreslås 
gatorna utformas med gångfartskaraktär där även cykeltrafik tillåts men på de gåendes 
villkor. Den nord-sydgående gatan i planens östra del ges karaktären stadsgata, då denna 
planeras för angöring till garage i byggnaden närmast spårområdet. 

Detaljplanen omfattar byggnader i upp till 36 våningar, vilka bildar en grupp av högre 
byggnader med stark visuell effekt, en symbol för den växande staden och regionen. 

Denna grupp av byggnader kommer med sin samlade effekt att bli den mest framträdande 
byggnationen i området, med upplevelse som en konstruerad höjdformation och 
landmärke i den nya staden. Höjden på bebyggelsen kommer att ha påtaglig påverkan på 
skuggning och lokalklimat inom planområdet och i omgivande områden. 

Genomförandet av detaljplanen kommer att ske samtidigt med att flera andra stora 
infrastruktur- och bebyggelseprojekt genomförs i stadens centrala delar. Detaljplanens 
genomförande kommer därför att behöva planeras i nära samverkan med övriga projekt i 
detaljplanens närområde. 
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Gestaltning 
De viktigaste gestaltningsidéerna för detaljplanen bygger på att tornens sammantagna 
topografi gestaltas så att de skapar en ny artificiell kulle i Göteborgs stadsbild. En kulle 
som ansluter till andra högpunkter i staden. Gator och stråk inom planen gestaltas likt 
dalar och klyftor genom kullen. Bottenvåningarna ska gestaltas väl och utföras i gedigna 
material som sten, tegel, betong och puts. Tornen gestaltas med en färgskala som 
anknyter till den befintliga staden, framförallt med fokus på den historiska stadskärnan. 

Planen innehåller fem torn som skapar en helhet som växer i höjd mot norr. De två södra 
tornen är begränsade till cirka 16 våningar, för att möta den lägre skalan av bebyggelse 
mot Drottningtorget. De tre tornen i norr är högre och det högsta tornet är det centralt 
belägna bostadshuset. Tornen ska gestaltas som en sammanhållen helhet vad gäller volym 
och tornavslutning och de ska utformas med snedskurna pulpettak samtidigt som 
gestaltningen i material och uttryck kan skilja dem åt. De höga byggnaderna bildar en 
grupp med stark visuell effekt. 

Bebyggelsen kommer att kunna ses från många platser i Göteborg och markerar den 
viktiga plats som Centralstationen är. Att på håll kunna se var Centralstationen ligger 
bidrar till en bättre orienterbarhet i staden. 

Gestaltningsprocessen för de högre byggnaderna ska ske genom en tävlingsprocess eller 
motsvarande (parallella uppdrag) innan bygglov ges och ska presenteras i 
byggnadsnämnden. Staden ska medverka i programskrivning och vara delaktig i 
bedömning av gestaltningsförslag. Detta regleras i exploateringsavtalet och det är viktigt 
att det följs upp i bygglovsprocessen. 

Gestaltnings- och kvalitetsprogram har tagits fram för att beskriva detaljplanens 
gestaltningsprinciper och önskade kvaliteter, se bilaga 11. 

Pågående och planerad bebyggelse i närområdet 
Denna detaljplan avser den första etappen av Jernhusens projekt RegionCity. Det finns 
kopplingar till en tänkt fortsatt utbyggnad mot öster som en andra etapp, vilken har 
studerats för prövning av helheten i utvecklingen av detta stationsnära läge. Planarbete 
avseende etapp 2 är ännu inte påbörjad. 

Planarbeten har tidigare genomförts eller pågår för närliggande områden i norr, för 
Station Centralen (Västlänken), för den nya Hisingsbron inklusive landanslutningar och 
bebyggelse, för Regionens Hus vid Bergslagsbanans gamla stationshus, för 
nedsänkningen av Götaleden med byggnation ovanpå leden. Strukturen för 
stadsutvecklingen i Gullbergsvass studeras i pågående arbete med en förstudie, liksom 
stadsutvecklingsprogram för Centralenområdet. Detaljplan för Västlänken station 
Centralen vann laga kraft 2021-01-07. 

Samråd och granskning 
Detaljplanen har varit på samråd 6 juli – 20 september 2016 och granskning  
12 februari – 4 mars 2020. 

Under samrådet gällde de allvarligaste invändningarna bland inkomna synpunkter 
kulturmiljö och riksintresset för Göteborgs innerstad samt risk gällande spårtrafik och 
farligt gods. Övriga synpunkter gällde i första hand trafik och parkering, buller och luft, 
samt dagvatten. Synpunkter har också inkommit angående bostäder inom planen och 
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gällande de 20 procenten av bruttoytan som föreslås vara bostäder. Synpunkter inkom 
också gällande vistelsevärden och tillgång på grönytor. 

Efter samrådet har en relativt omfattande omarbetning skett av planstrukturen, bland 
annat på grund av de geotekniska förhållandena, varför vissa utredningar har fått 
revideras. Förändringar har också gjorts till förmån för kulturmiljövärdena och har i stora 
delar löst frågan om risk i planområdet. Vistelsekvaliteterna i fråga om soltimmar för 
torget har sänkts något, samtidigt som kopplingarna till omgivande stadsdelar har stärkts. 
Mängden vistelseyta är ungefär densamma, men har delvis flyttats från tidigare 
föreslagna terrasser till markplan. Ett nytt trafikförslag har tagits fram för att möta krav på 
angöring och parkering, samtidigt som vistelseytor och stråk värnats. 

Under granskningen gällde de allvarligaste invändningarna bland inkomna synpunkter 
kulturmiljö och riksintresset för Göteborgs innerstad, där kulturnämnden avstyrkte 
detaljplanen. Övriga synpunkter gällde i första hand trafik och parkering, buller och luft, 
riskfrågor samt dagvatten. Synpunkter har också inkommit angående att detaljplanen 
omöjliggör en rak och gen koppling mellan en framtida bangårdsviadukt och den nya 
Hisingsbron. Synpunkter inkom också gällande vistelsevärden och tillgång på grönytor. 

Länsstyrelsen bedömer i granskningsskedet med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 
kapitlet 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 i deras 
granskningsyttrande för att ett antagande av planen inte ska prövas av Länsstyrelsen. 

För att inte riskera överprövning önskade Länsstyrelsen i både samrådet och 
granskningen att se kompletteringar och förtydliganden gällande bland annat kulturmiljö 
och påverkan på riksintresset för Göteborgs innerstad, riskfrågor, buller och luft, 
dagvatten med mera.  

Efter granskningen har förtydliganden gjorts av planhandlingarna liksom vissa mindre 
kompletteringar, vilka har stämts av med Länsstyrelsen.  

Byggnadsnämnden har i övrigt bedömt att inkomna synpunkter måste ställas mot 
samhällsnyttan och menar att med gjorda ändringar har synpunkter så långt som möjligt 
kunnat beaktas. 

Byggnadsnämndens bedömning i sammandrag 

Kulturmiljö 
En viktig fråga i planarbetet har varit planförslagets förhållande till det angränsande 
riksintresset för kulturmiljö. Detaljplanens förslagna bebyggelse riskerar att försvaga 
vissa värden inom riksintresset. En försvagning av riksintressets värden är i enlighet med 
Riksantikvarieämbetets handbok inte påtaglig skada. I avvägningen mellan att möjliggöra 
en tät, hög och identitetsskapande bebyggelse vid stationen och den visuella påverkan på 
kulturmiljön som föreslagen bebyggelse kan innebära (försvagning av värden inom 
riksintresset) har föreslagen exploatering ansetts ha det större värdet i bedömningen 
utifrån den mest lämpliga markanvändningen. 

Bostäder  
Området är utsatt för störningar i form av buller och begränsade möjligheter till lugna och 
gröna vistelsemiljöer – förutsättningar som inte är optimala för bostadsbebyggelse. 
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Samtidigt är ett bostadsinnehåll viktigt för att skapa en livfull innerstadsmiljö och en 
befolkning inom området under dygnets alla timmar. I avvägningen mellan olika 
markanvändningar bedöms ett innehåll av bostäder vara mest värdefullt. I förhållande till 
de förutsättningar som berör detaljplanen är det fullt möjligt att tillskapa goda bostäder 
med kvaliteter som bedöms som eftertraktade inom området; centralt belägna bostäder 
med innerstadskvaliteter. Detaljplanen medger för större delen av föreslagen bebyggelse 
en generell markanvändning som tillåter bostäder, kontor, handel, stationsändamål med 
mera. Detta för att möjliggöra för förändringar över tid och möjliggöra en flexibel 
användning. Det högsta, inom planen centralt belägna tornet medger endast 
bostadsändamål över våning 4.  

Kommunal service och skola 
Byggnadsnämnden bedömer att planförslaget kan aktualisera följande åtgärder som inte 
fullt ut hanteras i detaljplanen: förskola, skola samt idrottshall. Dessa frågor kommer 
dock framförallt att hanteras i kommande utveckling av Centralenområdet och 
Gullbergsvass. 

Detaljplanen med sitt föreslagna innehåll av cirka 190 lägenheter innebär behov av skol- 
och förskoleplatser. Exempelvis motsvarar detta två förskoleavdelningar. 

Planen tillåter användning S, utbildning, vilket omfattar både förskola, grundskola samt 
högre utbildning. Förskola och skola med tillhörande krav på yta för utevistelse och lek, 
bedöms inte kunna beredas plats inom detaljplanen. Planen med sin täta struktur i direkt 
anslutning till Centralstationen, kommer ha svårt att erbjuda utevistelseytor med sådan 
kvalitet att hela behovet tillgodoses. En samordnad hantering av det för Centralenområdet 
gemensamma behovet av skola och förskola förespråkas. I avvägningen mellan att 
planera för bostäder i planen och den begränsade möjligheten att inom planen tillgodose 
behovet av skola bedöms möjligheter till bostäder som mer värdefullt i fråga om 
markanvändning. Detta då det bedöms som möjligt och nu planeras för att hantera 
skolbehovet samordnat inom närliggande område.  

Inom staden har en för Centralenområdet övergripande förstudie gjorts gällande 
kartläggning av behov och förslag till övergripande lösning, samt möjliga platser för 
förskola och skola. Utifrån detta bedömer förstudien ett för Centralenområdet totalt 
framtida behov av 10 förskoleavdelningar (185 barn) och 370 skolplatser (skola F-9). 

Förstudien sätter ett förslag till inriktning för fortsatt arbete: två förskoleavdelningar i 
området för detaljplan för överdäckningen av Götaleden, åtta förskoleavdelningar på/vid 
Packhuskajen och en skola på/vid Packhuskajen. 

Behovet av skola och förskola för hela Centralenområdet bedöms kunna hanteras, men 
kräver fortsatta studier med anledning av de ytbehov som en stor skolenhet har. 

Parkering stationen 
För de parkeringsplatser som genereras av funktionen centralstation kopplat till spår och 
bussar utanför planområdet regleras dessa genom undertecknat avtal (Angöring och 
parkering till Centralstationen) mellan staden, Trafikverket och Jernhusen Stationer AB.  

För cykel anges 500 platser för stationsfunktionen, vilka till stor del föreslås anordnas i 
garage under Nils Ericsson Terminalen, vilket regleras i ett 
intentionsavtal/avsiktsförklaring mellan staden och garagets ägare Västfastigheter. 
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Angöring till detta föreslås i infart från torget alternativt gatan norr om planområdet. En 
infart på andra sidan Nils Ericsson Terminalen utreds också av trafikkontoret. 

Stadsledningskontorets bedömning  
Detaljplanen förslås antas av kommunfullmäktige eftersom den är av komplex karaktär 
och av stort allmänt intresse i stadens absoluta centrum. Planförslaget är i linje med 
stadens översiktsplan, Vision Älvstaden (2012) samt Stadsutvecklingsprogram för 
Centralenområdet 2.0. 

I avvägningen mellan det allmänna intresset av att exploatera högt, tätt och identitets-
skapande vid stationen samt verka för en tät kärna i regionen, och den visuella påverkan 
på kulturmiljön som detta ger, har föreslagen exploatering ansetts ha det största värdet i 
bedömningen utifrån plan- och bygglagen om av vad som prövats vara den mest lämpliga 
markanvändningen i planområdet. Med sitt mycket centrala läge har bedömningen gjorts 
att platsen är lämplig för tät och hög blandstadsbebyggelse också ur hållbarhetssynpunkt, 
bland annat då detaljplanen bidrar till förverkligandet av en mindre bilberoende stad och 
region, genom sin höga exploatering vid regionens största kollektivtrafikknutpunkt. 
Staden har också i sin bedömning ansett att förslaget i sin nuvarande form inte innebär 
påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö. 

Det kommunala behovet av skol- och förskolelokaler inklusive idrottshall för 
skolverksamhet kommer inte att tillgodoses i detaljplanen. Underskottet behöver tas om 
hand i Centralenområdet och i planerad stadsutveckling i Gullbergsvass. 

Grundskolenämnden fastslog 2020-06-24 § 156 rekommendationer från 
skolenhetsutredningen om nya riktlinjer för inriktning och storlek på stadens skolenheter, 
med ett generellt önskemål om enhetsstorlekar på över 500 elever, vilket innebär att 
underskottet och det stora friytebehovet behöver omhändertas i kommande planering. 

Investeringsbeslut avseende exploateringsprojektet hanteras inom ramen för 
fastighetsnämndens mandat och tillkommande driftkostnadseffekter hanteras inom ramen 
för ordinarie budgetprocesser. Stadsledningskontoret kan dock konstatera att från och 
med årsbokslutet 2020 gäller ny rekommendation från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR R2 Intäkter), vilken innebär att vissa inkomster (gatukostnadsersättningar/ 
exploateringsbidrag) ska intäktsföras i sin helhet vid färdigställande. De nya reglerna ger 
en påverkan på resultatet då hela ersättningen/bidraget, redan vid färdigställande, ger en 
positiv effekt fullt ut på det årets resultat. Samtidigt ger det en effekt hos respektive 
berörd nämnd genom bortfall av intäkt i form av upplösning av motsvarande inkomster 
och ger därmed en negativ resultateffekt respektive år under nyttjandetiden 
(tillkommande kapitalkostnadseffekt). Detta förfarande gäller även, likt exploateringen i 
detta ärende, där exploatören bygger ut och finansierar utbyggnaden av allmän plats för 
att sedan överlåta anläggningarna till kommunen.  
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För 2020 och 2021 avses effekterna hanteras på kommuncentral nivå och 
stadsledningskontoret avser sedan belysa de ändrade förutsättningarna som 
rekommendationen orsakar i Förutsättningar för budget 2022, och från och med 2022 
därmed kunna hantera bokföringskonsekvenserna i enlighet med rekommendationen även 
på nämndnivå. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Tillstyrkande av detaljplan för verksamheter, 
handel och bostäder norr om Centralstationen 
inom stadsdelen Gullbergsvass 

§ 635, 0604/13 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr 
om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass, upprättad den 17 
december 2019 och reviderad den 15 december 2020 

2. Översända förslag till detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr 
om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass, upprättad den 17 
december 2019 och reviderad den 15 december 2020 till kommunfullmäktige 
för beslut om antagande 

3. Paragrafen justeras omedelbart 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2020-12-15, med bilagor. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar bifall till yrkandet från D, protokollets bilaga 3.  

Ordföranden Hampus Magnusson (M) yrkar på att avgöra ärendet idag.  

Beslutsgång  
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att 
avgöra ärendet idag. Omröstning begärs. 

Omröstning  
Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet enligt 
yrkandet från Martin Wannholt (D) röstar nej. 

Vid upprop röstar Mats Arnsmar (S), Johan Zandin (V), Ann Catrine Fogelgren (L), 
Matilda Landén (MP), Marianne Carlström (S), Carl-Otto Lange (M) och ordföranden 
Hampus Magnusson (M) ja medan Veronica Öjeskär (D) och Martin Wannholt (D) 
röstar nej. 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-12-15



 

 

[Byggnadsnämnden] 
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Med sju ja-röster och två nej-röster beslutar nämnden att avgöra ärendet idag.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

Dag för justering 
2020-12-16 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Stina Petersson Moberg 

  

 

 

 
 

 
 

  



 

Yrkande angående tillstyrkande av detaljplan för 
verksamheter, handel och bostäder norr om 
Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass 
 

Förslag till beslut i Byggnadsnämnden: 

Återremittera detaljplanen för omarbetning så att bostadsinnehållet ökar till minst 80 procent 

av den totala ytan. 

 

Yrkandet 

Stationsområdet är en hård exploatering i ett läge där den framtida kontorsmarknaden ter sig 

osäker. Coronaepidemin har med största sannolikhet påskyndat en långsiktig strukturell 

förändring där kontorsarbete blir betydligt mer flexiblare och mindre utrymmeskrävande än 

tidigare.  

I grunden är det en liknande utveckling som när detaljhandeln på ett grundläggande och 

strukturellt sätt påverkats av digitaliseringen: digitaliseringen har ökat konsumenternas val- 

och jämförelsemöjligheter. Därför är den urbana detaljhandelssektorn idag satt under tryck, 

med en fallande efterfrågan på detaljhandelsytor. 

Hur efterfrågan på kontor kommer att påverkas av det som hänt är en spekulativ fråga, men 

uppenbart innebär de sammantagna trenderna att städernas roll för boende behöver stärkas 

på alla tänkbara sätt.  

 

 

 

 

Yrkande D 

Byggnadsnämnden 2020-12-15 

Ärende 15 

Diarienummer 0604/13 
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Tillstyrkande av detaljplan för verksamheter, 
handel och bostäder  
norr om Centralstationen inom stadsdelen 
Gullbergsvass 

Förslag till beslut  
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för verksamheter, handel och bostäder  

norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass, upprättad den 17 

december 2019 och reviderad den 15 december 2020.  

 

2. Översända förslag till detaljplan för verksamheter, handel och bostäder  

norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass, upprättad den 17 

december 2019 och reviderad den 15 december 2020 till kommunfullmäktige för 

beslut om antagande. 

 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Planområdet är beläget i direkt anslutning till Centralstationen, Nils Ericson Terminalen 

och den framtida stationen för Västlänken. Planförslaget grundar sig i den planerade 

stadsutveckling som beskrivs i Stadsutvecklingsprogrammet (STUP) 2.0 för 

Centralenområdet.  

Syftet med planen är att möjliggöra en stadsutveckling av stationsområdet och stärka 

stationen med offentliga rum med kopplingar till omkringliggande resenärsfunktioner, 

möjliggöra utbyggnad av bostäder, centrumverksamhet, parkering, utbildning, vård och 

tekniska anläggningar. Syftet är också att utveckla en tät blandad och livfull stationsmiljö 

med innerstadskvaliteter integrerade med stationsfunktionen.  

Innehållet som möjliggörs i byggnaderna är stationsfunktioner men även handel, kontor, 

service, hotell, bostäder, utbildning, vård, parkering med mera. Planen syftar även till att 

ett stationstorg med angöring till centralstationen och allmänna gator ska byggas inom 

området.  

Den höga tätheten och skalan som planen möjliggör kommer av det centrala och 

kollektivtrafiknära läget vid centralstationen. Planförslaget omfattar fem högre 

byggnadskroppar varav den högsta byggrätten möjliggör ca 36 våningar. Byggnaderna 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 
   

   

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-20  

Byggnadsnämnden 2019-12-15 

Diarienummer 0604/13 

 

Handläggare 

Simon Wallqvist 

Telefon: 031-368 15 90 

E-post: simon.wallqvist@sbk.goteborg.se      



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 2 (11) 

   

   

bildar en grupp med stark visuell effekt. Denna grupp av byggnader kommer med sin 

samlade effekt bli framträdande i området, och ge en upplevelse av en konstruerad 

höjdformation i den nya staden.  Byggnaderna kommer att synas ifrån och därmed 

visuellt påverka den historiska innerstadens kulturmiljö. Den visuella påverkan på 

kulturmiljön som föreslagen bebyggelse innebär bedöms inte innebära en betydande 

negativ konsekvens för kulturmiljöns värden vilka bedöms som fortsatt tydligt läsbara. I 

avvägningen mellan att möjliggöra en tät, hög och identitetsskapande bebyggelse vid 

stationen och den visuella påverkan på kulturmiljön som föreslagen bebyggelse kan 

innebära så har föreslagen exploatering ansetts ha det större värdet i bedömningen utifrån 

den mest lämpliga markanvändningen. 

Gestaltning av byggnaderna skall ske genom kvalificerade gestaltningsprocesser där 

stadsbyggnadskontoret skall medverka, vilket regleras i exploateringsavtalet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet utförs inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  

Fastighetskontorets beräkningar och bedömning angående projektets ekonomi redovisas 

nedan.  

Detaljplanen medför inga utgifter för fastighetsnämnden.  

Trafiknämnden kan komma att få driftskostnader såsom hyreskostnader kopplat till det 

cykelgarage som planeras i nedre plan i Nils Ericsson terminalen. Utredning pågår mellan 

kommunen och Västfastigheter AB gällande cykelgaraget. Behovet av cykelgaraget är 

inte direkt kopplat till detaljplanen utan kopplad till den samlade 

centralstationsfunktionen.   

Projektkalkyl 

Detaljplanen medför inga utgifter för fastighetsnämnden, då Jernhusen ska bekosta 

utbyggnaden av den allmänna platsen inom planområdet. Detaljplanen medför heller inga 

inkomster för fastighetsnämnden inom planområdet. Jernhusen ska dock delfinansiera 

utbyggnad av allmänna anläggningar utanför detaljplaneområdet, vilket innebär att de ska 

bekosta 41,8 % (dock max 41,8 miljoner kronor) av allmänna platsanläggningarna inom 

Detaljplan för Västlänken Station Centralen och ca 50 % (dock max 25 miljoner kronor) 

av allmänna platsanläggningarna inom kommande detaljplan för Kämpegatan.  

Det råder osäkerhet om de investeringsutgifter som kan komma att belasta trafiknämnden 

som är kopplade till det cykelgarage som planeras i Nils Ericsson terminalens garage. De 

investeringsutgifter som kan bli aktuella för cykelgaraget är en eventuell koppling från 

söder. Anläggningen är belägen utanför planområdet och berör ett behov som inte är 

direkt kopplat till detaljplanen. 

Park- och naturnämnden bedöms inte få några utgifter med anledning av detaljplanen.  

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter och bedöms få 

utgifter för anläggande av ledningar inom och i anslutning till planområdet.  

Budgetkonsekvenser 

Trafiknämnden får ökade kostnader för driften för skötsel och underhåll av gata och torg, 

vilka har bedömts till cirka 100 000 kr/år. Park- och naturnämnden får ökade kostnader 
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för driften för skötsel och underhåll av torgyta i södra delen av planområdet, vilka har 

bedömts till ca 110 000 kr /år. Ansvarsfördelningen av torgytan mellan trafiknämnden 

och park- och naturnämnden beror på torgytans utformning. Markvärme planeras i stora 

delar av den allmänna platsen och det kommer att innebära att driftkostnaderna ovan 

minskar för snöröjning och grusning. Driftskostnaderna för den planerade markvärme har 

bedömts till 250 000 kr/år utöver de kostnaderna ovan. Exploatören ska dock bidra till 

driftskostnaderna för markvärme i enlighet med avsiktsförklaring mellan exploatören och 

Staden genom trafikkontoret. Detta innebär att driftskostnaderna för markvärmen 

(250 000 kr/år) kommer att minska.   

Kretslopp och vattennämnden får eventuellt intäkter från brukningstaxan.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Den bebyggda miljön i Göteborg ska bidra till en god livsmiljö där resurser nyttjas på ett 

hållbart sätt. Detaljplanen möjliggör många arbetsplatser, bostäder och möjlighet till 

service i direkt anslutning till regionens största kollektivtrafikknutpunkt vilket också 

gynnar ett hållbart resande. Planen bygger på idén om att skapa en hög täthet i regionens 

absolut mest kollektivtrafikintensiva nod.  

Innan omgivande projekt är fullt utbyggda finns en viss bullerproblematik som påverkar 

främst bostadsbebyggelsen inom planen på så sätt att den reglerar möjligheten till större 

lägenheter i viss utsträckning.  

Den täta och höga bebyggelsen påverkar närområdet och planområdet genom skuggning. 

Dagsljusförhållanden för den planerade bebyggelsen innebär också vissa reglerande 

effekter på hur och med vilken verksamhet som kan inrymmas i vissa byggnadsdelar.  

För delmålet Förorenade områden har detaljplanen en positiv effekt genom att förorenade 

områden inom området kommer att saneras till följd av den nya markanvändningen.  

Närheten till den historiska stadskärnan med sina kvaliteter som promenadområde 

bedöms medverka till såväl det nationella som det lokala miljökvalitetsmålet med 

avseende på människors tillgång till goda natur- och kulturmiljöer. Den höga och täta 

bebyggelsen bedöms visuellt påverka den historiska stadskärnans kulturmiljö. Den 

visuella påverkan på kulturmiljön som föreslagen bebyggelse innebär bedöms inte 

innebära en betydande negativ konsekvens för kulturmiljöns värden vilka bedöms som 

fortsatt tydligt läsbara.  

Planen bedöms inte ha någon negativ påverkan på miljömålet Bara naturlig försurning. 

En hög täthet i anslutning till god kollektivtrafik ger bra förutsättningar för många 

människor att resa hållbart, och planen bedöms ha positiv påverkan på miljömålet 

Begränsad klimatpåverkan.  

En tätare stad kan ge motiv för och bidra till ett minskat bilberoende och innebär en ökad 

närhet till samhällets funktioner. Att bygga i Centralstationens direkta närhet innebär att 

den service och de arbetsplatser som här skapas blir några av regionens mest tillgängliga 

via kollektivtrafik. Det är god hushållning av resurser och skapar en ökad möjlighet att 

dra nytta av redan etablerad infrastruktur.  

Det råder bostadsbrist i landets storstadsregioner. Att arbeta med bebyggelseutveckling 

genom förtätning av den befintliga staden är en aktuell fråga. Att bygga inom befintliga 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 4 (11) 

   

   

innerstadsområden ger möjlighet till ökat underlag gång-, cykel- och för kollektivtrafik, 

vilket bedöms ge ökat underlag för närliggande service och en möjlighet för staden att 

bygga vidare på den befintliga infrastrukturen.  

 

Bedömning ur social dimension  
SKA/BKA är gjord innan samråd och uppföljd inför granskning.  

Trafikytor och allmän plats är planerad så att trygga fotgängar- och vistelseytor säkras 

avskilda från fordonstrafik. Det är viktigt att platser och stråk är tillgängliga för alla vilket 

säkerställs med planerad allmän plats. Centralenområdet och centralstationen är en 

samlingsplats för unga i hela regionen. Kollektivtrafik och resecentrum är en mötesplats 

för många barn och unga. Planförslaget medger en utveckling av till exempel allmän plats 

på torg där goda sittmöjligheter i bra sollägen möjliggörs.  

Jernhusen har tidigt i processen under framtagande av koncept och gestaltningen för 

projektet drivit dialogprocesser med barn och unga. Dessa dialoger har sammanställts och 

varit ett underlagsmaterial under framtagandet av detaljplanen.  

Barnkonventionen är svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 

beaktats vid framtagande av planförslaget. Miljön i området är idag inte anpassad för barn 

på grund av omfattande trafik och barriärer i området med få tydliga stråk. Med 

detaljplanens genomförande skapas nya mötesplatser och ett trafiksystem med tydligare 

trafikföring som tar hänsyn till gående och cyklister främjar barn och ungdomars 

användande av platsen. Överblickbarhet och orienterbarhet i trafiksystemet minskar 

otryggheten. Befolkning stora delar av dygnet är också något som prioriteras och kan 

bidra till mindre otrygga och obehagliga platser. 

Centralstationen och kollektivtrafikknutpunkten är en plats för alla och en mötesplats för 

människor både lokalt från Göteborg, från regionen och från övriga världen. 

Centralstationens roll är starkt integrerande och de ytor och verksamhetslokaler som 

möjliggörs inom detaljplanen skapar möjligheter för ett stort utbyte och möten mellan 

människor från alla samhällsgrupper och bakgrund. Platsen med dess tillkommande 

innehåll bygger vidare på den redan stora mångfald som idag präglar centralstationen och 

området runt östra Nordstan.  

Planförslaget skapar möjligheter för att skapa platser och verksamheter som kan gynna ett 

utbyte mellan stadens och regionens invånare. Planen säkerställer allmän plats och viktiga 

offentliga ytor.  

Planförslaget innebär en utveckling av centralstationen och indirekt även 

kollektivtrafikresandet vilket gynnar både mångfald och jämställdhet.  

Bilagor 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  

2. Planbeskrivning  
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Övriga handlingar och utredningar 

3. Grundkarta  

4. Illustrationsritning  

5. Samrådsredogörelse  

6. Gransknings-/Utställningsutlåtande  

7. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

8. Miljökonsekvensbeskrivning 

9. Kulturmiljö MKB-bilaga 

10. Reviderat PM MKB 

11. Kvalitets och gestaltningsprogram 

12. SKA/BKA 

13. Stadsutvecklingsprogram Centralenområdet V2.0 

14. Bullerutredning Verksamheter 

15. Bullerutredning 

16. Bullerutredning komplettering 

17. Dagvatten och skyfallsutredning 

18. Dagvatten och skyfallsutredning komplettering 

19. PM Geoteknik 

20. Markmiljö 

21. Markmiljö kompletterande  

22. Vibrationer 

23. Handelsutredning 

24. Kontorsutredning 

25. Vindstudie 

26. Platsbedömning luft 

27. Luftutredning Centralenområdet 

28. Riskbedömning 

29. Riskbedömning bygg och drift 

30. Risk uppställningsspår svar till sbk 

31. Solstudie 

32. Dagsljusutredning 

33. Trafikutredning 1 Centralenområdet 

34. Trafikutredning 2 Parkering bil och cykel 

35.  Mobilitets och parkeringsutredning 

36. Trafikutredning 3 PM stationsnära handel 

37. Trafikutredning 4 Fördjupad parkeringsutredning 

38. PM avfallshantering 

39. Centralenområdet utvärdering riksintresse kulturmiljö 

40. Kulturmiljö riksintresse bedömning 
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Ärendet  
Förslag till beslut i byggnadsnämnden är att förslaget till detaljplan verksamheter, handel 

och bostäder norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass, upprättad den 17 

december 2019 och reviderad den 15 december 2020, tillstyrks och översänds till 

Kommunfullmäktige för antagande.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet är beläget i direkt anslutning till Centralstationen, Nils Ericson Terminalen 

och den framtida stationen för Västlänken.  

Syftet med planen är att möjliggöra en stadsutveckling av stationsområdet och stärka 

stationen med offentliga rum med kopplingar till omkringliggande resenärsfunktioner, 

möjliggöra utbyggnad av bostäder, centrumverksamhet, parkering, utbildning, vård och 

tekniska anläggningar. Syftet är också att utveckla en tät blandad och livfull stationsmiljö 

med innerstadskvaliteter integrerade med stationsfunktionen.  

Detaljplanen grundar sig i den planerade stadsutveckling som beskrivs i 

Stadsutvecklingsprogrammet V2.0 för Centralenområdet. Målen som där beskrivs för 

Centralenområdet är att: 

• Skapa en välkomnande entré till Göteborg 

• Skapa ett attraktivt kommunikationsnav och regional mötesplats  

• Skapa en tät, blandad och livfull stad  

• Skapa nya stråk som kopplar Centralenområdet mot vattnet, över mot Hisingen, 

mot den gamla stadskärnan samt öppnar för utvecklingen i Gullbergsvass  

Bebyggelseförslaget utgår också från den planeringsinriktning som arbetats fram i Vision 

Älvstaden och i stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet, med syfte att stärka 

den regionala kärnan som ett attraktivt kommunikationsnav och ett regionalt centrum.   

Planförslaget medverkar till att den regionala strategin om en utvidgad arbetsmarknad kan 

förverkligas. Jernhusen har formulerat sin målsättning för projektet: ”Målet är att skapa 

en bra stationsfunktion i ett hållbart RegionCity för ökad rörlighet, fler möten och 

starkare tillväxt. Ingen annan plats är så tillgänglig och lämplig för verksamheter som 

kan nås av såväl göteborgare som regioninvånare. Rätt utveckling bidrar också till att 

hela staden, dess nya och befintliga delar möts här. Genom Västsvenska Paketet gör 

Staden, Staten och Regionen stora infrastruktursatsningar som gör visionen än 

viktigare.” (anmärkning: RegionCity är Jernhusens projektnamn) 

Planförslaget innebär att ett område som i dagsläget nyttjas för parkering, angöring och 

logistik kopplat till centralstationen kan utvecklas till ett stationsområde med utökad 

stationservice, integrerat med tät innerstadsbebyggelse. Planen är tänkt att innehålla cirka 

190 bostäder, hotell, handel, kontor, kulturverksamheter, stationservice med mera inom 

totalt cirka 120 000 kvm BTA. Vistelsemiljöer på både allmän plats och terrasser på 

byggnaderna skapar en intressant och levande stad. Grönska i form av träd möjliggörs på 

torg och vid gatorna samtidigt som grönska även ska finnas på byggnadernas terrasser 

och fasader. De högre byggnaderna står på en sockel/podie med höjd av en till fyra 

våningar, vilka formar det i ögonhöjd upplevda stadsrummet, med en kvarterstruktur med 

ett centralt torg mot söder och stationsområdet. Strukturen kopplar både mot centralen i 
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söder och väster, dvs Centralstationen, Nils Ericson Terminalen och den framtida Station 

Centralen (Västlänken) och älvstråket i norr, samt mot det framtida Gullbergsvassområdet 

i öster. Delar av torget föreslås nås med fordonstrafik för hämtning och lämning från norr, 

medan torget i övrigt och angränsande gata i princip blir utan fordonstrafik. Generellt 

föreslås gatorna utformas med gångfartskaraktär där även cykeltrafik tillåts men på de 

gåendes villkor. Den nord - sydgående gatan i planens östra del ges karaktären stadsgata, 

då denna planeras för angöring till garage i byggnaden närmast spårområdet. 

 

Gestaltning 

De viktigaste gestaltningsidéerna för detaljplanen bygger på att tornens sammantagna 

topografi gestaltas så att de skapar en ny artificiell kulle i Göteborgs stadsbild. En kulle 

som ansluter till andra högpunkter i staden. Gator och stråk inom planen gestaltas likt 

dalar och klyftor genom kullen. Bottenvåningarna skall gestaltas väl och utföras i gedigna 

material som sten, tegel, betong och puts. Tornen gestaltas med en färgskala som 

anknyter till den befintliga staden, framförallt med fokus på den historiska stadskärnan.  

Planen innehåller fem torn som skapar en helhet som växer i höjd mot norr. De två södra 

tornen är begränsade till cirka 16 våningar, detta för att möta den lägre skalan av 

bebyggelse mot Drottningtorget. De tre tornen i norr är högre och det högsta tornet är det 

centralt belägna bostadshuset. Tornen skall gestaltas som en sammanhållen helhet vad 

gäller volym och tornavslutning och de skall utformas med snedskurna pulpettak 

samtidigt som gestaltningen i material och uttryck kan skilja dem åt. De höga 

byggnaderna bildar en grupp med stark visuell effekt.  

Bebyggelsen kommer att kunna ses från flera platser i Göteborg och markerar den viktiga 

plats som centralstationen är. Att på håll kunna se var centralstationen ligger bidrar till en 

bättre orienterbarhet i staden.   

Gestaltningsprocessen för de högre byggnaderna skall ske genom en tävlingsprocess eller 

motsvarande (parallella uppdrag) innan bygglov ges och skall presenteras i 

byggnadsnämnden. Staden skall medverka i programskrivning och vara delaktig i 

bedömning av gestaltningsförslag. Detta regleras i exploateringsavtalet och det är viktigt 

att det följs upp i bygglovsprocessen.   

Gestaltnings och kvalitetsprogram har tagits fram för att beskriva detaljplanens 

gestaltningsprinciper och önskade kvaliteter. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

För planområdet finns två gällande detaljplaner, F121 från 1864 och DP4112 från 1994. 

Genomförandetiden har gått ut för båda. Detaljplanen från 1994, som omfattar den västra 

delen av planområdet, anger järnvägstrafik, med mark avsatt för bil-, taxi- och 

bussangöring. Marken får underbyggas. Den östra delen av planområdet omfattas av 

planen från 1864, som anger bangård.  

 

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-12-17 att låta granska detaljplan för verksamheter, 

handel och bostäder norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass. Granskning 

har hållits under tiden 2020-02-12 – 2020-03-04. Förslaget till detaljplan har under 

granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 

Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram 

Efter granskningen har följande mindre ändringar gjorts i planen.  

- Fördjupning och förtydligande gällande detaljplanens föreslagna bebyggelses 

påverkan på riksintresset – Risk för påtaglig skada bedöms inte föreligga.  

- Planbestämmelser har förtydligats, lagts till avseende bland annat höjdsättning, 

täta fasader, buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning och hantering av 

markföroreningar.  

- Planbeskrivningen har förtydligats gällande bland annat påverkan på kulturmiljö, 

buller, luft, risk, dagvatten och vibrationer.  

Planbeskrivningen innehåller kompletteringar och förtydliganden gällande bland annat 

kulturmiljö och påverkan på riksintresset, riskfrågor, buller, luft och dagvatten för att inte 

riskera överprövning av Länsstyrelsen. 

 

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900).  

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

och antas av Kommunfullmäktige.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2014-04-29  Planbesked och att ge uppdrag åt kontoret att upprätta detaljplan  

2016-06-21 låta genomföra samråd om detaljplanen 

2019-12-17 låta genomföra granskning av detaljplanen 

Stadsutvecklingsprogram för Centralenområdet V2.0 dnr BN0627/12 går att läsa på 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Miljöpåverkan 

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

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

detaljplanen kan medföra betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har genomförts. Miljökonsekvensbeskrivningen 

sammanfattar att den viktigaste miljöpåverkan av planförslaget bedöms vara direkta och 

indirekta konsekvenser för trafik och hållbart resande samt påverkan på lokalklimat, 

stadsbild och kulturmiljö. Planförslagets sociala konsekvenser hänger nära ihop med 

miljökonsekvenserna av planförslaget, i första hand genom aspekter kopplade till att 

gynna hållbart resande. 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 

De allvarligaste invändningarna bland inkomna synpunkter i granskningen gäller 

kulturmiljö och riksintresset för Göteborgs innerstad, där kulturnämnden 

avstyrker detaljplanen. 

Övriga synpunkter gäller i första hand trafik och parkering, buller och luft, 

riskfrågor samt dagvatten. Synpunkter har också inkommit angående att 

detaljplanen omöjliggör en rak och gen koppling mellan en framtida 

bangårdsviadukt och den nya Hisingsbron. Synpunkter finns också gällande 

vistelsevärden och tillgång på grönytor. 

För att inte riskera överprövning önskade Länsstyrelsen i granskningen se 

kompletteringar och förtydliganden gällande bl a kulturmiljö och påverkan på 

riksintresset för Göteborgs innerstad, riskfrågor, buller och luft, dagvatten mm.  

Efter granskning har förtydliganden gjorts av planhandlingarna liksom vissa 

mindre kompletteringar, vilka stämts av med Länsstyrelsen.  

Kontoret har i övrigt bedömt att inkomna synpunkter måste ställas mot 

samhällsnyttan och menar att med gjorda förtydliganden har synpunkter så långt 

som möjligt kunnat beaktas. 

Kulturmiljö 

En viktig fråga i planarbetet har varit planförslagets förhållande till det angränsande 

riksintresset för kulturmiljö. Gällande riksintresset för kulturmiljövården Göteborgs 

innerstad [O 2:1-5] bedöms motiveringen och beskrivningen vag i förhållande till de 

värden som bedöms påverkas av planförslaget. Riksintressets vaga beskrivning påverkar 

avvägningen av påverkan på riksintressets värden enligt stadens juridiska bedömning.  

En utredning har tagits fram efter granskning för att förtydliga vilka värden inom 

riksintresset som påverkas av föreslagen bebyggelse och hur de påverkas. Utredningen 

förtydligar och klargör tidigare ställningstagande och bedömningen att detaljplanen 

fortsatt inte innebär risk för påtaglig skada på riksintresset.  

Detaljplanens förslagna bebyggelse riskerar att försvaga vissa värden inom riksintresset. 

En försvagning av riksintressets värden är i enlighet med Riksantikvarieämbetets 

handbok inte påtaglig skada.  

Byggnaderna kommer att synas ifrån och därmed visuellt påverka den historiska 

innerstadens kulturmiljö. Den visuella påverkan på kulturmiljön som föreslagen 

bebyggelse innebär bedöms inte innebära en betydande negativ konsekvens för 

kulturmiljöns värden vilka bedöms som fortsatt tydligt läsbara. I avvägningen mellan att 

möjliggöra en tät, hög och identitetsskapande bebyggelse vid stationen och den visuella 

påverkan på kulturmiljön som föreslagen bebyggelse kan innebära (försvagning av 

värden inom riksintresset) så har föreslagen exploatering ansetts ha det större värdet i 

bedömningen utifrån den mest lämpliga markanvändningen. 

Fortsatt gestaltning av bebyggelsen skall ske med medverkan från stadsbyggnadskontoret 

i form av kvalificerade gestaltningsprocesser i konkurrens. Så som parallella uppdrag 

eller arkitekturtävling. Detta regleras genom exploateringsavtalet. Gestaltningen skall 

bedömas och styras inom processen så att negativ påverkan på kulturmiljön lindras och 

hanteras.  
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Bostäder  

Området är utsatt för störningar i form av buller och begränsade möjligheter till lunga och 

gröna vistelsemiljöer. Förutsättningar som inte är optimala för bostadsbebyggelse. 

Samtidigt är ett bostadsinnehåll viktigt för att skapa en livfull innerstadsmiljö och en 

befolkning inom området under dygnets alla timmar. I avvägningen mellan 

bostadsinnehåll och inte inom planen bedöms ett innehåll av bostäder vara mest värdefullt 

i form av markanvändning. I förhållande till de förutsättningar som berör detaljplanen är 

det fullt möjligt att tillskapa goda bostäder med kvaliteter som bedöms som eftertraktade 

inom området. Centralt belägna bostäder med innerstadskvaliteter. Detaljplanen medger 

för större delen av föreslagen bebyggelse en generell markanvändning som tillåter 

bostäder, kontor, handel, stationsändamål med mera. Detta för att möjliggöra för 

förändringar över tid och möjliggöra en flexibel användning. Det högsta, inom planen 

centralt belägna tornet medger endast bostadsändamål över våning 4.  

Skola 

Detaljplanen med sitt föreslagna innehåll av minst 190 lägenheter innebär behov av skol- 

och förskoleplatser. Exempelvis motsvarar detta 2 förskoleavdelningar. 

Planen tillåter användning S, utbildning, vilket omfattar både förskola, grundskola samt 

högre utbildning. Förskola och skola med tillhörande krav på yta för utevistelse och lek, 

bedöms inte att kunna beredas plats inom detaljplanen. Planen med sin täta struktur i 

direkt anslutning till centralstationen, kommer ha svårt att erbjuda utevistelseytor med 

sådan kvalitet att hela behovet tillgodoses. Delar av terrassytorna kan utgöra vistelse för 

utelek och lärande, men skulle då kräva särskilt arrangemang och bedömningen är att 

total omfattning skulle röra sig om en förskoleavdelning. Detta är emellertid inget som 

den kommunala barnomsorgen idag anser praktiskt-ekonomiskt försvarbart. En 

samordnad hantering av det för Centralenområdet gemensamma behovet av skola och 

förskola förespråkas. I avvägningen mellan att planera för bostäder i planen och den 

begränsade möjligheten att inom planen tillgodose behovet av skola bedöms möjligheter 

till bostäder som mer värdefullt i fråga om markanvändning. Detta då det bedöms som 

möjligt och nu planeras för att hantera skolbehovet samordnat inom närliggande område.  

Parkering stationen 

För de parkeringsplatser som genereras av funktionen Centralstation kopplat till spår och 

bussar utanför planområdet regleras dessa genom undertecknat avtal (Angöring och 

parkering till Central-stationen) mellan Göteborgs kommun, Trafikverket och Jernhusen 

Stationer AB.  

För cykel anges 500 platser för stationsfunktionen, vilka till stor del föreslås anordnas i 

garage under Nils Ericssonterminalen, vilket regleras i ett 

intentionsavtal/avsiktsförklaring mellan staden och garagets ägare Västfastigheter. 

Angöring till detta föreslås i infart från torget alternativt gatan norr om planområdet. En 

infart på andra sidan Nils Ericssonterminalen utreds också av trafikkontoret. 

Kontoret bedömer att planförslaget kan aktualisera följande åtgärder som inte hanteras i 

detaljplanen: förskola, skola samt idrottshall. Dessa frågor kommer framförallt att 

hanteras i kommande utveckling av Centralenområdet och Gullbergsvass. 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 

planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter 

granskning: 
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- Planbestämmelser tillagda reglerande höjdsättning för att tydliggöra gränsen 

mellan allmän plats och kvartersmark vid 3D-fastighetsbildning vid 

underbyggnadsrätt.  

 

- Planbestämmelse tillagd att fasad ovan utlopp från brandgasschakt samt fasad 

mot järnvägsspåren i söder ska utföras som tät fasad utan friskluftsintag.  

- Planbestämmelse tillagd gällande verksamhetsbuller  

- Planbestämmelse tillagd att sovrum i bostäder ska utföras så att vibrationer inte 

överstiger maximalt gränsvärde av 0,4 mm/s vägd RMS 

- Planbestämmelse tillagd att bostäder, skola eller förskola ej får uppföras i lägen 

där elektromagnetisk strålning överstiger 0,4μT i långtidsmedelvärde.  

- Planbestämmelse tillagd att startbesked inte får ges innan markens lämplighet har 

säkerställts genom avhjälpande av markföroreningar. Marken skall klara gällande 

krav för aktuell markanvändning 

- förtydliganden i planbeskrivningen liksom vissa mindre kompletteringar. 

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 
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Detaljplan för verksamheter, handel och
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Planområdesgräns

Användningsgräns

Följande gäller inom områden med

nedanstående beteckningar. Där

beteckning saknas gäller bestämmelsen

inom hela området. Endast angiven

användning och utformning är tillåten.

Grundkartan upprättad genom utdrag

ur digitala primärkartans databas.

Referenssystem i plan/ höjd:

SWEREF 99 12 00/ RH 2000

Beteckningar: enligt Lantmäteriets

Handbok i mät- och kartfrågor

(HMK-Ka) med de avvikelser som

redovisats i beteckningarna.

PLANBESTÄMMELSER

BETECKNINGAR PÅ PLANKARTAN

Göteborg 2019-12-17, rev. 2020-12-15

Planchef

Maria Lejon

GRUNDKARTAN

Högsta nockhöjd i meter

över nollplanet

Minsta och högsta

takvinkel i grader med

taklutning räknat i

förhållande till takets

högsta och lägsta punkt.

TORG

1. ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

Torg

GATA

1

Gata där fordonstrafik får

förbjudas

Bostäder, från +12 meter

över nollplanet. Bostads-

komplement tillåts även

under +12 meter.

Centrumändamål

2. ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

B

C

VårdD

Tekniska anläggningar
E

UtbildningS

3. UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

+0.0

4. UTNYTTJANDEGRAD

7. BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS

BEBYGGANDE

Mark får byggas under med

körbart bjälklag. Minsta

avstånd mellan marknivå

och överkant bjälklags-

konstruktion för under-

byggnad  0,5 meter.

Mark där byggnad inte får

uppföras ovan mark.

Högsta totalhöjd i meter

över nollplanet

Lägsta respektive högsta

totalhöjd i meter över

nollplanet

Tornbyggnader ska ha en samman-

hållen takutformning med snedställda

pulpettak enligt reglering av taklutning.

Alla tekniska installationer ska inordnas i

takens form.

8. STÖRNINGSSKYDD

Lägsta nivå på färdigt golv och öpp-

ningar i byggnad ska vara +2,8 meter

över nollplanet. Byggnadskonstruktion

under denna nivå ska utföras vattentäta.

10. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 15 år från den dag

planen vinner laga kraft.

9. RISKSKYDD

PLANHANDLINGAR

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

BESLUT (Plankarta,-bestämmelser)

BN granskning

BN  godk./antag.

KF antagande

Laga kraft

Detaljplanen är upprättad enligt PBL 2010:900, normalt planförfarande

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens

fasad är > 60 dBA ska minst hälften av

bostadsrummen vara vända mot

ljuddämpad sida. Fasad mot ljuddämpad

sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55

dBA samt maximal ljudnivå nattetid högst

70 dBA.

För små bostäder med boarea max

35 m² gäller krav att minst hälften av

bostadsrummen ska vara vända mot

ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå

vid bostadens fasad är > 65 dBA. Fasad

mot ljuddämpad sida ska ha ekvivalent

ljudnivå högst 55  dBA samt maximal

ljudnivå nattetid högst 70 dBA .

Om bostaden har en eller flera uteplatser

ska ljudnivån vid minst en uteplats vara

högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och

70 dBA maximal ljudnivå.

Gångförbindelse får an-

ordnas mellan byggnader

från våning tre och uppåt.

Största bredd 4 meter och

största höjd 4 meter.

Minsta avstånd mellan

gångförbindelser 15 meter

i plan och två våningar i

höjd.

v

1

Marken ska vara tillgänglig

för allmännyttiga under-

jordiska ledningar och dag-

vattenfördröjning över

+0,4 meter över nollplanet

u

5. MARKENS ANORDNANDE

Plats för resenärsstråk

mellan järnvägsstationer.

Minsta våningshöjd för

våning 1 är 8 meter.

n

1

Körbar utfart får inte

anordnas

+00.0-+00.0

Detaljhandelsändamål medges enbart

inom våning 1 och 2.

2   - 5539

Vid påträffande av fornlämning ska

länsstyrelsen kontaktas.

Lägsta golvnivå för avlopp är 0,3 meter

över marknivå i förbindelsepunkt för att

självfall ska tillåtas.

Dagvatten ska i första hand omhänder-

tas på tomtmark, annars fördröjas på

tomtmark innan avledning till allmänt

ledningsnät.

Byggnation, anläggningar och andra

markåtgärder får inte utföras så att

järnvägstunneln eller järnvägsanlägg-

ningen i övrigt skadas eller påverkas

negativt eller att det medför restriktioner

för järnvägsanläggningarna.

För handelsyta inom användningen T

1

(resenärsservice) behöver ingen bil-

parkering anordnas.

huvudanvändning i marknivå / våning 1

(BCDPST

1

)

T

1

Hänvisning till p-tal i planbeskrivning för bil

och cykel sidan 38.

Egenskapsgräns

((BCDEPST

1

))

Se kvalitetsprogram för utformning av

kvartersmark och allmän plats.

Oskyddade ytor av koppar och zink

bör undvikas.

Byggnader ska grundläggas och utföras

så att stomljud i boningsrum inte över-

stiger ljudnivån 30 dBA (max slow) vid

järnvägstrafik.

Byggnader ska utformas

enligt ”riktlinjer för ut-

formning av bebyggelse”

enligt planbeskrivningen

sidan 35.

f

1

6. PLACERING, UTFORMNING OCH

UTFÖRANDE

UPPLYSNINGAR

Byggnader ska gestaltas

med särskild hänsyn till

den kulturhistoriska miljön

vid Drottningtorget.

f

2

BYGGNADSDELAR

FÖR TORNBYGGNAD

Parkeringsändamål, ej i

entréplan. Angöring och

ramp tillåts i entréplan.

P

Minst 15% av taken på

byggnaderna ska vara

vegetationsbeklädda.

n

2

PRINCIP FÖR 3D ANVÄNDNINGAR

Byggnad får ej uppföras i

våning 1 och 2. Erforderlig

pelarkonstruktion får

uppföras.

v

2

Minst 75 % av fasadlängd per kvarter i

våning 1  ska användas av lokalyta för

handel och service med direkt entré mot

gata, med undantag av fasader a, b, c, d

och e (se bild Förklaring-lokalyta ).

Centrumändamål, ej över

våning 4

C

1

PLANKARTA

Cadritad av: Branka Strandberg

FÖRKLARING - LOKALYTA

05 25 50m

Marknivå

(i meter över nollplanet)

Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas.

Golvnivå

Taklutning i grader

Nockhöjd

(i meter över nollplanet)

Totalhöjd (i meter över

nollplanet)

Skärmtak får uppföras med

minsta fri höjd på 8 meter.

Erforderlig pelar-

konstruktion får uppföras.

v

3

Järnvägsstation, inkluderar

resenärsservice, stations-

parkering samt stationens

stödjande driftsfunktioner.

Ej över våning 3.

T

1

användning som överbygger kvartersmark

användning som underbygger kvartersmark

SEKTION A-A

Beteckning inom parentes avser

användning som överbygger allmän plats

eller kvartersmark.

Beteckning inom dubbelparentes avser

användning som underbygger allmän

plats eller kvartersmark.

Se bild Princip för 3D användningar .

Minst 15% av taken ska

vara tillgängliga för ute-

vistelse.

n

4

TORG

((BCDEPST

1

)) användning som underbygger

allmän plats

Teknisk anläggning inom användningen

E totalt högst 200 m

2

 inom hela

planområdet.

Plats ska finnas för

plantering till minst 2 meter

under marknivå.

plantering

1

solavskärmning och konstruktion för

gröna fasader finnas. Även skärmtak får

uppföras, med fri höjd ovan mark på minst

5,2 meter och max  3 meter från fasad,

samt gångförbindelser mellan byggnader

enligt särskild reglering. Andra utkragande

byggnadsdelar medges inte .

huvudanvändning i

marknivå / våning 1

Bebyggelsen ska formas till en helhet,

med tydliga referenser till omgivningen .

Tornbyggnader över respektive podium

vars längsta sida är bredare än 28 meter

ska utformas som två vertikala hus-

kroppar, särskilda genom förskjutning

eller indrag i fasad, samt genom variation

i fasadutformning.

Torntoppar för sammanhängande

byggnader ska vara visuellt särskilda men

inom samma takfallsplan. Gemensamt

hisschakt och trapphus tillåts, men får ej

överstiga takfallsplan.

Stationsparkering regleras med separat

avtal mellan staden, exploatör och

trafikverket.

Ovan högsta nockhöjd får

byggnadsdelar och trappor

som stödjer utevistelse och

utrymmning  på takytor

uppföras till maximalt 15%

av ytan och till en högsta

nockhöjd av 3,5 meter.

n

3

Stationshall ska gestaltas

med särskild hänsyn till Nils

Ericsons terminalen.

f

3

Johan Henrikson

Planarkitekt / Tengbom

Simon Wallqvist

Projektledare

Skärmtak får uppföras med

minsta fri höjd på 8 meter.

Erforderlig pelar-

konstruktion får uppföras.

v

3

Gestaltningsprocess för högre byggnader

regleras i genomförandeavtalet.

Gångförbindelse får an-

ordnas mellan byggnader

från våning tre och uppåt.

Största bredd 4 meter och

största höjd 4 meter.

Minsta avstånd mellan

gångförbindelser 15 meter

i plan och två våningar i

höjd.

v

1

Sovrum i bostäder ska utföras så att

vibrationer från järnväg inte överstiger

maximalt gränsvärde av 0,4 mm/s

vägd RMS.

Bostäder, skola eller förskola får ej

uppföras i lägen där elektromagnetiska

fält överstiger 0,4 μT i långtidsmedel-

värde.

Startbesked för byggnad får inte ges

innan markens lämplighet har säkerställts

genom avhjälpande av markföroreningar.

Marken ska klara gällande krav för aktuell

markanvändning.

Om maximala ljudnivåer gällande

verksamhetsbuller vid bostadens fasad

LFmax > 55 dBA förekommer nattetid

klockan 22-06 annat än vid enstaka

tillfällen ska minst hälften av bostads-

rummen vara vända mot ljuddämpad sida.

Högsta nivå i meter över

nollplanet för kvartersmark.

Nivå får överbyggas av

allmän plats.

+0,0

Fasad ovan utlopp från brandgasschakt

samt fasad mot järnvägsspår söder om

planområdet ska utföras som tät fasad.

+2,7

Lägsta föreskrivna höjd i

meter över nollplanet

Över allmän plats eller kvartersmark där

byggnad inte får uppföras får enbart
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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 

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. Utställning av handlingar 

finns också under granskningstiden på utställningslokalen Älvrummet Göteborg, adress: Lind-

holmspiren 3-5, 402 78 Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av: 

Simon Wallqvist, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 15 90 

Johan Henrikson, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 17 28 

Jeanette Strandelin, Fastighetskontoret, tfn 031-368 10 64 

Roger Månsson, Trafikkontoret, tfn 072-231 16 80 

 

 

Jernhusen har tagit fram ett omfattande underlagsmaterial samt presentationer av projektet som 

finns tillgängligt på www.regioncity.se               

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstat-
ionen inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg 
 

Detaljplanen är upprättad enlig PBL (2010:900) 

Planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med bestämmelser  

• Illustrationskarta  

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på internet) 

• Grundkarta (preliminär) 

• Samrådsredogörelse 

• Granskningsutlåtande 

• Miljökonsekvensbeskrivning MKB, ÅF 2016-05-27, inkl. MKB-bilaga Kulturmiljö, Sweco 

Architects 2016-03-21, Rev PM 2020 02 05, stadsbyggnadskontoret 

 

Övriga handlingar: 

• Kvalitets- och gestaltningsprogram, Norr om centralstationen, White februari 2020 

• Social konsekvensanalys, barnkonsekvensanalys. Detaljplan för Centralstationen, Region-

City, White Arkitekter, oktober 2019 

• Centralenområdet, stadsutvecklingsprogram 2.0, Göteborgs stad, mars 2016. 
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Utredningar: 

Buller 

• Centralenområdet i Göteborg Utredning av buller från verksamheter,  

Norconsult 2017 12 20 

• PM-Buller, Kompletterande bullerutredning för detaljplan Norr om Centralen i Göteborg, 

Sweco 2020-01-21. 

• PM- Buller, Komplettering och förtydligande av bullerutredningar för detaljplan Norr 

om Centralen i Göteborg, Sweco 2020 11 18. 

 

Dagvatten, klimat 

• Dagvatten och skyfallsutredning, kretslopp och vatten, 2019-10-02  

• PM Komplettering till Dagvatten och skyfallsutredning Föroreningsberäkning för detaljplan 

för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen inom stadsdelen Gull-

bergsvass i Göteborg, kretslopp och vatten 2020 06 04. 

 

Geoteknik, markmiljö, radon 

• PM Geoteknik, Region City, Geoteknisk utredning för detaljplan, Tyréns 2016-02-08 

• Rapport Miljöteknisk markundersökning av del av fastigheten Gullbergsvass 17:5, Structor 

2015-11-04 

• PM Åtgärdsplan för fortsatta undersökningar och åtgärder inom detaljplaneprocessen och 

genomförande av detaljplan, Structor 2020-11-04. 

• PM Vibrationer, PE Teknik och Arkitektur 2020 09 23. 

 

Handel, kontor 

• Övergripande handelsutredning för Göteborgs Stad, WSP Analys & strategi 2015-12-13 

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

 

Lokalklimat 

• Vindstudie RegionCity, Norconsult ver. 2: 2019-10-15 

 

Luftmiljö 

• Platsbedömning luft Detaljplan för norr om centralstationen, stadsbyggnadskontoret 2018-

01-15 

• Luftutredning detaljplan för Överdäckning av Götaleden samt detaljplan för Norr om 

Nordstan, COWI 2020 10 14 

 

Risk 

• Riskbedömning Detaljplan för Centralstationen, Detaljplan för Västlänken, Station Cen-

tralen med omgivning, WSP 2015 09 02 

• PM Riskbedömning steg 1 bygg- och driftrisker spårnära byggnader region city Göteborg, 

Cowi 2016 01 14. 

• Svar till SBK angående risk vid uppställningsspår, Jernhusen 2019-04-12. 

 

Solstudie 

• Solstudier, Kanozi arkitekter (se), Holscher Nordberg arkitkter (dk), Reiulf Ramstad 

arkitekter (no), november 2019 

 

Dagsljus 

• Dagsljus Region city, Bengt Dahlgren AB, 2019 10 22 
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Trafik och Parkering 

• Trafikutredning Centralenområdet, Trivector 2016-01-14 

• Parkering av bil och cykel i Centralenområdet i Göteborg år 2035, Trivector oktober 2015 

• Mobilitets- och parkeringsutredning, DP för verksamheter, handel och bostäder norr om 

Centralstationen, stadsbyggnadskontoret 2020 01 28 

• Stationsnära handel, bilparkering i planeringen av handelsetableringar i Centralenområdet i 

Göteborg, WSP 2016-05-23 

• Fördjupad parkeringsutredning– Centralenområdets östra delar, Koucky & Partners, 2016 

 

Avfall 

• PM - Avfallshantering i Region, Jernhusen 2017 10 20 

 

Kulturmiljö 

• Centralenområdet – utvärdering riksintresse kulturmiljö, Lagtolken, 2017 12 18 

• DP norr om centralstationen, Gullbergsvass 17:5, Bedömning påverkan riksintresse för 

kulturmiljövården, Tyrens 2020 11 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Göteborgs Stad, Planhandling  6 (87) 

      Innehåll  

 

DETALJPLAN FÖR ............................................................................................................................................... 1 

VERKSAMHETER, HANDEL OCH BOSTÄDER NORR OM CENTRALSTATIONEN ............................ 1 

GRANSKNINGSHANDLING DECEMBER 2019 .......................................................................................................... 1 
Planprocessen.................................................................................................................................................. 2 
Information ...................................................................................................................................................... 2 
Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass 

i Göteborg ........................................................................................................................................................ 3 

PLANBESKRIVNING ........................................................................................................................................... 3 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: .................................................................................................... 3 
INNEHÅLL ............................................................................................................................................................. 6 
SAMMANFATTNING ............................................................................................................................................... 7 

Planens syfte och förutsättningar .................................................................................................................... 7 
Planens innebörd och genomförande .............................................................................................................. 7 
Överväganden och konsekvenser ..................................................................................................................... 8 
Överensstämmelse med översiktsplanen .......................................................................................................... 9 

PLANENS SYFTE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR ............................................................................................................. 9 
Syfte ................................................................................................................................................................. 9 
Läge, areal och markägoförhållanden .......................................................................................................... 12 
Planförhållanden ........................................................................................................................................... 13 
Mark, vegetation och fauna ........................................................................................................................... 18 
Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse ............................................................................... 21 
Sociala aspekter ............................................................................................................................................. 22 
Trafik och parkering, tillgänglighet och service ........................................................................................... 23 
Teknik ............................................................................................................................................................ 26 
Störningar ...................................................................................................................................................... 26 
Översvämningsrisk ........................................................................................................................................ 27 
Hälsa och säkerhet ........................................................................................................................................ 27 

DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH GENOMFÖRANDE ............................................................................................. 28 
Bebyggelse ..................................................................................................................................................... 32 
Trafik och parkering ...................................................................................................................................... 35 
Tillgänglighet och service ............................................................................................................................. 42 
Friytor ........................................................................................................................................................... 44 
Sociala aspekter ............................................................................................................................................. 46 
Teknisk försörjning ........................................................................................................................................ 47 
Övriga åtgärder ............................................................................................................................................. 51 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning ...................................................................................................... 66 
Fastighetsrättsliga frågor .............................................................................................................................. 67 
Avtal............................................................................................................................................................... 69 
Dispenser och tillstånd .................................................................................................................................. 70 
Tidplan ........................................................................................................................................................... 71 
Genomförandetid ........................................................................................................................................... 71 

ÖVERVÄGANDEN OCH KONSEKVENSER ............................................................................................................... 72 
Nollalternativet .............................................................................................................................................. 72 
Sociala konsekvenser och barnperspektiv ..................................................................................................... 72 
Miljökonsekvenser ......................................................................................................................................... 73 
Ekonomiska konsekvenser av detaljplan........................................................................................................ 85 

ÖVERRENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN ................................................................................................ 86 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  7 (87) 

Sammanfattning 

Planens syfte och förutsättningar 

Syftet med planen är att möjliggöra en stadsutveckling av stationsområdet och stärka 

stationen med offentliga rum med kopplingar till omkringliggande resenärsfunktioner, 

möjliggöra utbyggnad av bostäder, centrumverksamhet, parkering, utbildning, vård 

och tekniska anläggningar. Syftet är också att utveckla en tät blandad och livfull stat-

ionsmiljö med innerstadskvaliteter integrerade med stationsfunktionen.  

Detaljplanen grundar sig i den planerade stadsutveckling som beskrivs i Stadsutveckl-

ingsprogrammet V2.0 för Centralenområdet. Målen som där beskrivs för Centralen-

området är att: 

• Skapa en välkomnande entré till Göteborg 

• Skapa ett attraktivt kommunikationsnav och regional mötesplats  

• Skapa en tät, blandad och livfull stad  

• Skapa nya stråk som kopplar Centralenområdet mot vattnet, över mot Hi-

singen, mot den gamla stadskärnan samt öppnar för utvecklingen i Gull-

bergsvass  

Bebyggelseförslaget utgår också från den planeringsinriktning som arbetats fram i 

Vision Älvstaden och i stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet, med syfte 

att stärka den regionala kärnan som ett attraktivt kommunikationsnav och ett regionalt 

centrum.   

Planens innebörd och genomförande 

Detaljplanen medger en tät och hög bebyggelse som utöver stationsfunktioner kan an-

vändas för handel, kontor, service, hotell, bostäder, utbildning, vård.  

 

RegionCity och omgivande stadsutveckling inom Centralenområdet, Planområdets bebyggelse i beige 

med skisserad framtida ny bebyggelse i öster i gråsvart. Bild stadsbyggnadskontoret. 

  

Detaljplanen omfattar byggnader i upp till 36 våningar, vilka bildar en grupp av högre 

byggnader med stark visuell effekt, en symbol för den växande staden och regionen. 
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Denna grupp av byggnader kommer med sin samlade effekt att bli den mest framträ-

dande byggnationen i området, med upplevelse som en konstruerad höjdformation 

och landmärke i den nya staden. Höjden på bebyggelsen kommer att ha påtaglig på-

verkan på skuggning och lokalklimat inom planområdet och i omgivande områden.   

De högre byggnaderna står på en sockel/podie med höjd av 1 - 4 våningar, vilka for-

mar stadsrummen med en kvarterstruktur med ett centralt torg mot söder och stations-

området. Strukturen kopplar både mot centralen i söder och väster, dvs Centralstat-

ionen, Nils Ericson Terminalen och den framtida Station Centralen (Västlänken), älv-

stråket i norr, samt mot det framtida Gullbergsvassområdet i öster. Delar av torget fö-

reslås nås med trafik för hämtning och lämning från norr, medan torg i övrigt och an-

gränsande gata i princip blir utan fordonstrafik. Generellt föreslås gatorna utformas 

med gågatukaraktär där även cykeltrafik tillåts på gåendes villkor. Den nord-sydgå-

ende gatan i planens östligaste del ges karaktären stadsgata, då denna planeras för an-

göring till garage i byggnaden mot stationsområdet. 

Genomförandet av detaljplanen kommer att ske samtidigt med att flera andra stora in-

frastruktur- och bebyggelseprojekt genomförs i stadens centrala delar. Detaljplanens 

genomförande kommer därför att behöva planeras i nära samverkan med övriga pro-

jekt i detaljplanens närområde. 

Efter samrådet har en relativt omfattande omarbetning skett av planstrukturen, bl a på 

grund av de geotekniska förhållandena och förutsättningarna för grundläggning. Inne-

håll, kopplingar och tekniska förutsättningar är i stort desamma, men gatustruktur, ut-

formning av byggnadsvolymer mm har förändrats. Den totala mängden utvändiga vis-

telseytor är i stort densamma, men stora delar av dessa har ”flyttat ner” från terrasser 

till gatumiljön. 

Överväganden och konsekvenser 

Detaljplanen utgår från den inriktning som arbetats fram för ”Älvstadens” och ”Reg-

ionkärnans” utveckling, vilket medför en byggnation som får stor visuell påverkan på 

den centrala stadens stadsmiljöer och därmed på en central del av riksintresset kultur-

miljö för Göteborgs innerstad, benämnt O2:1-5 Staden inom vallgraven med parkbäl-

tet.  

I avvägningen mellan det allmänna intresset av att exploatera högt, tätt och identitets-

skapande vid stationen samt verka för en tät kärna i regionen, och den visuella påver-

kan på kulturmiljön som detta ger, har föreslagen exploatering ansetts ha det största 

värdet i bedömningen utifrån plan och bygglagen PBL om av vad som prövats vara 

den mest lämpliga markanvändningen i planområdet. Med sitt mycket centrala läge 

har bedömningen gjorts att platsen är lämplig för tät och hög blandstadsbebyggelse 

också ur hållbarhetssynpunkt, bl a då Detaljplanen bidrar till förverkligandet av en 

mindre bilberoende stad och region, genom sin höga exploatering vid regionens 

största kollektivtrafikknutpunkt. Staden har också i sin bedömning ansett att förslaget 

i sin nuvarande form inte innebär påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö. 

Den visuella påverkan på kulturmiljön, liksom ställningstagande huruvida förslaget 

innebär påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö, har efter samrådet hanterats ge-

nom bearbetning av planförslag och planbestämmelser. Efter granskning har också 

förtydligande gjorts i handlingar gällande ställningstagande avseende påverkan på 

riksintresse. 
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Överensstämmelse med översiktsplanen 

Detaljplanen är upprättat i överenstämmelse med översiktsplanen, liksom med kom-

munens övriga strategiska dokument för utvecklingen av Älvstaden och Centralenom-

rådet.  

 

Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detalj-

plan för verksamheter, handel, bostäder m.m. norr om Centralstationen. Denna före-

slås tillåta fastighetsägaren Jernhusen att expandera inom sitt område och samtidigt 

utveckla strukturen inom området intill Västlänkens nya stationsläge, mot den plane-

rade Bangårdsförbindelsen samt mot tillkommande utveckling i Gullbergsvass. Denna 

planprocess avser den första etappen av Jernhusens projekt, men med kopplingar till 

en tänkt fortsatt utbyggnad mot öster som en andra etapp, vilken har studerats för 

prövning av helheten i utvecklingen av detta stationsnära läge.    

 

En ny del av Göteborg växer fram på norra sidan av Centralstationen, Bild Jernhusen/OKK+.. 

 

Syftet med planen är att möjliggöra en stadsutveckling av stationsområdet och stärka 

stationen med offentliga rum med kopplingar till omkringliggande resenärsfunktioner, 

möjliggöra utbyggnad av bostäder, centrumverksamhet, parkering, utbildning, vård 

och tekniska anläggningar. Syftet är också att utveckla en tät blandad och livfull stat-

ionsmiljö med innerstadskvaliteter integrerade med stationsfunktionen.  
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Detaljplanen grundar sig i den planerade stadsutveckling som beskrivs i Stadsutveckl-

ingsprogrammet V2.0 för Centralenområdet. Målen som där beskrivs för Centralen-

området är att: 

• Skapa en välkomnande entré till Göteborg 

• Skapa ett attraktivt kommunikationsnav och regional mötesplats  

• Skapa en tät, blandad och livfull stad  

• Skapa nya stråk som kopplar Centralenområdet mot vattnet, över mot Hi-

singen, mot den gamla stadskärnan samt öppnar för utvecklingen i Gull-

bergsvass  

 

 

Framtida planerade Centralenområdet och planområdet markerat i vitt. 1. Drottningtorget   2. Nils 

Ericssonsplatsen  3. Stationstorget 4. Norra Stationstorget 5. Östrastationstorget 6. Bergslagsparken 

7. bangårdsförbindelsen 8. Hisingsbron 

 

Detaljplanen medverkar till att den regionala strategin om en utvidgad arbetsmarknad 

kan förverkligas. Jernhusen har formulerat sin målsättning för projektet: ”Målet är att 

skapa en bra stationsfunktion i ett hållbart RegionCity för ökad rörlighet, fler möten 

och starkare tillväxt. Ingen annan plats är så tillgänglig och lämplig för verksamheter 

som kan nås av såväl göteborgare som regioninvånare. Rätt utveckling bidrar också 

till att hela staden, dess nya och befintliga delar möts här. Genom Västsvenska Pake-

tet gör Staden, Staten och Regionen stora infrastruktursatsningar som gör visionen 

än viktigare.” (anmärkning: RegionCity är Jernhusens projektnamn) 
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RegionCity som ”mittpunkten” i utvecklingen av Centralenområdet, Illustrerad tänkt struktur 2040 för 

Centralenområdet.     Bild stadsbyggnadskontoret. 

  

Vision Älvstaden, som visar på en övergripande målbild för utvecklingen av den nya 

Älvstaden, har en huvudstrategi som formuleras: ”Vi ska stärka kärnan för att stärka 

Göteborg och Västsverige som helhet. Vi ska utforma Älvstaden så att vi stimulerar 

utvecklingen mot en mer diversifierad och robust ekonomi.”  

I visionen beskrivs kärnans funktion i regionen: ”Kärnan är tyngdpunkten i den lo-

kala arbetsmarknadsregionen och är viktig för den regionala utvecklingen. Den er-

bjuder arbetstillfällen, kulturupplevelser, service och mötesplatser. Ju större den reg-

ionala kärnan är, desto fler möjligheter finns för regionen, inte bara inom landet utan 

även internationellt. Kärnan förväntas växa, och om den ska kunna göra det på ett 

hållbart sätt behöver regionen och kärnan komma närmare varandra. Älvstaden lig-

ger mitt i den regionala kärnan och ska bidra till en sådan utveckling.”  

För Centralenområdet anges inriktningen som: ”Vi ska utveckla Centralenområdet till 

ett attraktivt kommunikationsnav och regionalt centrum.” 

Konkretiseringen av Vision Älvstaden för Centralenområdets utveckling sker i form 

att ett stadsutvecklingsprogram. Version 1.0, publicerad maj 2014, visar på en samlad 

stadsbyggnadsidé för området. Mars 2016 publicerades en bearbetad version av stads-

utvecklingsprogrammet, version 2.0, som innehåller fördjupade analyser och en vida-

reutvecklad inriktning för stadsutvecklingen i Centralenområdet. Den utveckling av 

planstruktur och byggnader som har skett för projektet genom arbetet med detaljplan, 

kvalitetsprogram samt social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys har bedri-

vits i samverkan med utvecklingen av stadsutvecklingsprogrammet.  

Inriktningen för utvecklingen av det stationsnära området i Centralenområdet är en ut-

vidgning av stadskärnan men centrumfunktioner, handel och arbetsplatser. Målen för 

Centralenområdet beskrivs i stadsutvecklingsprogrammet: 

”Centralenområdet ska utvecklas till en välkomnande entré till Göteborg och Göte-

borgsregionen. Centralenområdetska bli ett attraktivt kommunikationsnav och en reg-

ional mötesplats i tät innerstadsmiljö. I Centralenområdet ska en tät, blandad och liv-

full stad med grönska, mötesplatser och stråk utvecklas. Nya stråk ska knyta an hela 
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området mot vattnet, öppna för utvecklingen av Gullbergsvass och koppla stråk vi-

dare mot den gamla stadskärnan, Trädgårdsföreningen, evenemangsstråket, Skepps-

bron och Frihamnen. Centralenområdet är också en del av det stadsmässiga stråk 

som planeras över älven via Frihamnen och Backaplan till Wieselgrensplatsen. Infra-

strukturen ska lösas så att maximala möjligheter för ny bebyggelse och attraktiva 

platser skapas. Omkring 2000 nya bostäder och 16 000 arbetstillfällen kan utvecklas 

inom området till år 2035.” 

Planarbeten har tidigare genomförts eller pågår för närliggande områden i norr, för 

Station Centralen (Västlänken), för den nya Hisingsbron inkl. landanslutningar och 

bebyggelse, för Regionens Hus vid Bergslagsbanans gamla stationshus, för nedsänk-

ningen av Götaleden med byggnation ovanpå leden. Strukturen för stadsutvecklingen 

i Gullbergsvass studeras i pågående arbete med en förstudie.  

Planområdet är tillsammans med omgivande stationsfunktioner en mittpunkt i denna 

stadsutveckling för Centralenområdet och Gullbergsvass och ett nav för samman-

kopplingen mellan dagens centrum och den nya staden som växer fram mot älven och 

mot öster. Detaljplanen medför en centrumutvidgning och även en förflyttning av 

stadskärnans ”mittpunkt”. Planområdet omgärdas av stations- och resecentrumfunkt-

ioner, mot både söder, väster norr och med tiden även öster ut. Området blir en inte-

grerad del av det förstorade stationsområde som växer fram med öppnandet av Station 

Centralen (Västlänken). Planområdet blir en strategisk länk för allmänna kopplingar 

(som gående) genom staden, vilket på längre sikt kommer att ställa krav på att all-

männa passager även öppnas för kopplingar västerut mot Nils Ericsonsplatsen och 

Kanaltorgsgatan.  

Stationsområden har en speciell funktion i en stad. De bidrar med ”tillåtande platser” 

där alla stadens och regionen människor möts och får vistas. Stationer är en av få pri-

vata platser som erbjuder ett i det närmaste allmänt tillgängligt rum inomhus. Planom-

rådet kommer att utgöras av stadskvarter med viss del bostäder kombinerat med han-

dels- kontors- och servicelokaler, men det kommer samtidigt att vara en del av stat-

ionsområdet och dess offentliga liv.    

   

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget i direkt anslutning till Göteborgs Centralstation, i det strate-

giska läget mellan Centralstationen, Nils Ericson Terminalen och Station Centralen  

(Västlänken). En plats som förväntas utvecklas till det mest ”centrala” läget i staden 

och i regionen.    
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Planområdet omfattar cirka 1,6 hektar och ägs huvudsakligen av Jernhusen, ett statligt 

ägt bolag som förvaltar och utvecklar stationsområden. Västtrafik äger ett litet mark-

område utmed planområdets västra sida. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår 

av fastighetsförteckningen. 

 

 

Planområdet, beläget norr om Centralstationen med perrongområde och Nils Ericson Terminalen i 

väster. 

  

Planförhållanden 

Gällande översiktsplan från 2009 anger en tydlig inriktning för stadens utbyggnad 

med utgångspunkt i göteborgsregionens tillväxtstrategi ”Uthållig tillväxt” (GR 2006). 
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Genom att bygga staden inifrån och ut kan Göteborg stärka regionen. En tät och in-

tressant regionkärna där alla kan mötas och känna tillhörighet är betydelsefullt för nä-

ringslivets utveckling och för människors livskvalitet. 

Området kring Centralstationen spelar en viktig roll för att utveckla regionkärnan. 

Översiktsplan för Göteborg anger bebyggelseområde, med stationsområdet utpekat 

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

bebyggelseområden anger översiktsplanen generellt att det kan finnas bostäder, ar-

betsplatser, service, handel, mindre grönytor m.m. och att en blandning av bostäder 

och icke störande verksamheter är önskvärd.  

Bangårdsförbindelsen är markerad som markreservat för kommunikationer. Gull-

bergsvass är utpekat som område för stadsutveckling och även som utredningsområde 

för kommunikationer. Hela stadsdelen, liksom den centrala staden inom Vallgraven, 

utgör områden med risk för översvämning och höga vattenstånd.  

 

 

Kartan till vänster visar Översiktsplan för Göteborg samt dess områdesvisa inrikt-

ningar. Innerstaden (rött) och förnyelseområden i centrala Göteborg (brunt). Bilden 

till höger visar Vision Älvstaden, med dess utbyggnadsordning – ju mörkare färg 

desto tidigare.    visar läget för planområdet. 

Riksintressen 

Järnvägen är av riksintresse för kommunikationer, vilket även omfattar den pågående 

planeringen för Västlänken, som i översiktsplanen är markerad som markreservat för 

kommunikationer. Även uppställningsspåren vid Centralstationen är av riksintresse. 

För vägtrafiken är Götaleden av riksintresse. Stadskärnan är av riksintresse för kultur-

miljövården och fornlämningsområde från den befästa staden berörs av planområdet.  

Gällande planer 

För planområdet finns två gällande detaljplaner, F121 från 1864 och DP4112 från 

1994. Genomförandetiden har gått ut för båda. Detaljplanen från 1994, som omfattar 

den västra delen av planområdet, anger järnvägstrafik, med mark avsatt för bil-, taxi- 

och bussangöring. Marken får underbyggas. Den östra delen av planområdet omfattas 

av planen från 1864, som anger bangård.  
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Planområdet gränsar i norr till planområdet för pågående planarbete för Station Cen-

tralen, med flera beröringspunkter mellan planarbetena, avseende stråk och platser, 

fordonsangöring, skuggning och lokalklimat m.m. Denna detaljplan förmodas antas 

under kvartal 1, 2021. Inom planarbetet för Station Centralen har ett gestaltningspro-

gram tagits fram för utformningen av stråk och platser inom det planområdet. Ett kva-

litets-/gestaltningsprogram har tagits fram för denna detaljplan.  

För Centralenområdet som helhet har en illustrationsplan tagits fram i samband med 

utarbetandet av ett stadsutvecklingsprogram, för att visa på hur området utvecklas i 

sin helhet. Mot söder gränsar planområdet till detaljplan från 2001 som togs fram för 

uppförandet av Centralhuset samt hotellbyggnaden över spåren. Västlänken och de 

underjordiska stationerna planläggs genom ändring av gällande detaljplaner utmed 

tunnelns sträckning genom staden.    

Syftet med stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet är: 

• att belysa stadsbyggnads- och stadsutvecklingsfrågorna i sin helhet med de 

planerade infrastrukturprojekten som förutsättningar.  

• att redovisa en planstruktur och stadskvaliteter som ska vara vägledande såväl 

för planering i pågående och kommande detaljplaner och andra 

planeringsprojekt, som vid genomförande av projekt. 

• att vara ett övergripande kvalitetsprogram för projekt och detaljplaner i 

området.  

• att vara ett aktuellt kunskapsmaterial för alla inblandade i planerings- och 

genomförandeprocessen.  

 

 

Pågående detaljplaner/projekt i närområdet som planeras att genomföras under samma tidsperiod. 
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Stadsutvecklingsprogrammet är planerat att kontinuerligt utvecklas och aktualiseras 

under den långa utbyggnadstiden (15-20 år) inom planeringsprocesserna för omvand-

lingen av det mest centrala området i Göteborgs stadskärna. Det är ett förvaltningsge-

mensamt dokument (framtaget av stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, park- 

och naturförvaltningen, trafikkontoret, stadsdelsförvaltning Centrum samt Älvstran-

den Utveckling) som uttrycker en inriktning för detaljplaneringen, men som inte är ett 

dokument reglerat enligt Plan- och bygglagen. Stadsutvecklingsprogrammet ska kom-

municeras och förankras i dialog med göteborgarna, verksamma, fastighetsägare och 

övriga intressenter i området.  

 

 
 

Planstruktur för Centralenområdet 2040.  Bild stadsbyggnadskontoret 

 

Planstrukturen i stadsutvecklingsprogrammet tar sikte på år 2040 och byggs upp av de 

tre byggstenarna stråk, platser och bebyggelse. Stråken gör det möjligt att koppla om-

rådet till vattnet, öppna upp för utvecklingen av Gullbergsvass och koppla ihop områ-

det med både den befintliga stadskärnan och framtidens utvidgade innerstad på älvens 

ömse sidor. Platserna och bebyggelsen ska stärka områdets roll som regional mötes-

plats och välkomnande entré till Göteborg och Göteborgsregionen.   

Två av de stråk som beskrivs i stadsutvecklingsprogrammet berör detaljplanen. Det är 

det öst-västliga huvudstråket för gångtrafik genom planområdet som kopplar Nils  

Ericssonplatsen med målpunkter i Gullbergsvass och Gullbergsstrand. Det är det 

stadsdelsövergripande huvudstråket i Stadstjänaregatan för gång-, cykel-, kollektiv- 

och biltrafik som kopplar ihop den framtida utvidgade innerstaden på älvens ömse si-

dor och som landar i Centralstationen.  

Stadsutvecklingsprogrammet redovisar även den framtida Bangårdsförbindelsen, som 

kopplar vidare söderut mot Åkareplatsen och Nya Allén. Flera platser redovisas med 
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koppling till planområdet. Drottningtorget och Nils Ericssonplatsen som befintliga/ut-

vecklade entrétorg till staden. Nya entrétorg vid Västlänkens mittuppgång och östra 

uppgång. Bergslagsparken som en grön lunga och vardaglig målpunkt. Inom planom-

rådet lyfts ”Stationstorget” fram som en livlig, spännande plats med flera korsande 

gångstråk med många människor. Som bebyggelsekaraktär beskrivs ”Stationsområ-

det” med en tät och hög ny bebyggelse med torn i upp till 36 våningar och smala ga-

tor i relation till byggnadshöjden, med en stor andel handel, kontor och besöksinten-

siva verksamheter samt stationsfunktioner.    

Strategier för Göteborgs utveckling 

För att Göteborg ska utvecklas till en attraktiv och hållbar stad krävs en samordnad 

planering. Därför har staden tagit fram fyra strategiska dokument som tillsammans 

anger inriktningen för hur Göteborg ska bli en stad som erbjuder ett enklare vardags-

liv för fler, i en grön och livfull stad. 

Strategiernas gemensamma tidshorisont är år 2035. Då beräknas Göteborg ha 150 000 

fler boende och 80 000 fler arbetstillfällen och vara kärnan i en arbetsmarknadsregion 

med 1 750 000 invånare. Översiktsplanen som antogs år 2009 och som är det övergri-

pande styrdokumentet för stadens markanvändning är den gemensamma utgångs-

punkten. Genomförandet av Västlänken är en av förutsättningarna för att staden ska 

kunna utvecklas utifrån denna inriktning. 

Strategi för utbyggnadsplanering, godkändes i byggnadsnämnden 11 februari 2014. 

Den visar på vilka platser som har särskilt goda förutsättningar för en hållbar stadsut-

veckling, där fler invånare har nära till bland annat mataffär, skola och busshållplats. 

Detta ska åstadkommas genom att bygga den redan byggda staden tätare. 

Trafikstrategi för en nära storstad, antagen i trafiknämnden 6 februari 2014, visar på 

hur trafiksystemet behöver utvecklas i takt med att fler bor, arbetar, handlar, studerar 

och möts i staden. Det ska vara lätt att ta sig fram i Göteborg, stadsmiljöerna ska upp-

levas attraktiva samt bidra till ett rikt stadsliv och Göteborg ska vara världsledande i 

effektiv och klimatsmart godshantering. 

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

2014, visar på hur Göteborg kan förbli samt utvecklas till en stad med stora gröna 

kvaliteter, ur såväl ett socialt som ekologiskt perspektiv, samtidigt som staden byggs 

tätare. Den visar vilka kvaliteter som ska finnas i det framtida täta gröna Göteborg 

och hur vi ska arbeta för att nå dessa. 

Vision Älvstaden, antagen av kommunfullmäktige 11 oktober 2012, anger på vilket 

sätt och med vilka kvaliteter de centrala utvecklingsområdena i Göteborg ska växa 

fram. Älvstaden ska vara öppen för världen, den ska vara inkluderande, grön och dy-

namisk. Den ska utformas så att den helar staden, möter vattnet och stärker den reg-

ionala kärnan. Enligt Vision Älvstaden ska Centralenområdet: 

• Öppna utvecklingen av Gullbergsvass och knyta an området mot vattnet. 

• Vara ett attraktivt kommunikationsnav och ett regionalt centrum. 

 

• Ha en tät och blandad stadsbebyggelse som utvecklas med mötesplatser och 

grönska. 
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• Vara en del av det stadsmässiga stråk som ska skapas över älven till Wiesel-

grensplatsen via Backaplan. 

 

Det angränsande området Gullbergsvass ska: 

• Stärkas med ett blandat innehåll och lokala kvaliteter samt en ny större park. 

• Närma sig vattnet med promenadstråk utefter älven.  

 

 
Översiktsbild av området som ingår i Vision Älvstaden. Älvstaden omfattar centrala Göteborg utmed 

älven. Här kan en modern innerstad växa fram med ett blandat innehåll och ett rikt stadsliv. Planom-

rådet ligger inom det område som betecknas som Centralenområdet och gränsar till Gullbergsvass.  

 

Mark, vegetation och fauna 

Området utgörs idag huvudsakligen av hårdgjorda asfalterade ytor. Mindre plante-

ringsytor samt trädplanteringar finns, dock i begränsad omfattning och utan att vara 

sammanhängande gröna ytor.  

En övergripande naturmiljöutredning redovisar att området kring Centralstationen 

präglas av den intensiva trafiksituationen och av hårdgjorda ytor med begränsad till-

gång till platser för rekreation och grönska. Inga värdefulla naturmiljöer eller skydds-

värda träd är utpekade inom planområdet. I och med plangenomförandet finns istället 

möjlighet att medvetet arbeta med och tillföra ekosystemtjänster så att den ekologiska 

statusen kan förbättras. Parkmiljön vid Bergslagsbanans f.d. stationshus har ett påtag-

ligt naturvärde och parkmiljön ska utvecklas inom genomförandet av detaljplanen för 

Station Centralen samt med uppförandet av Regionens Hus.    

De planterade trädrader som finns på parkeringsytor omfattas inte av biotopskydd då 

de inte uppfyller de kriterier som krävs för att betraktas som allé. För att definieras 

som en allé krävs att de är minst 30 år gamla eller har en diameter på minst 20 centi-

meter i brösthöjd. 
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”Älvlandskapet” vidgas vid Gullbergsvass med låglänta markområden. Hela järnvägs-

området och all mark som ligger norr därom är f.d. vassområden i älven, som ian-

språktogs och fylldes ut med anläggandet av järnvägen på 1800-talet. Den landskap-

liga höjd som finns i närområdet av planområdet utgörs av Kvarnberget i väster, ett 

bebyggt berg inom den historiska staden innanför Vallgraven. På lite längre avstånd 

finns Skansen Lejonet i öster, placerad på ett uppstickande berg. För övrigt finns inga 

topografiska skillnader i landskapet, utan det är bebyggelsen och trafikanläggningarna 

som tillsammans med älven formar landskapsbilden i området.  

Under tiden för den befästa staden utgjordes planområdet av de (sanka) skyddsområ-

den som låg utanför de starka befästningsanläggningar som omgärdade staden innan-

för vallgraven. Planområdet består av plan mark, med marknivåer som varierar från 

+2,1 i den nordöstra delen till +2,7 i den sydvästra delen. Grundvattenytan ligger nära 

marknivån.  

Framtagen geoteknisk utredning, (PM Geoteknik, Region City, Geoteknisk utredning 

för detaljplan, Tyréns 2016-02-08) klargör de geotekniska förutsättningarna för den 

föreslagna byggnationen (projektet RegionCity). Inom planområdet utgörs jordlagren 

överst av fyllningsmaterial av olika ursprung, vilken underlagras av naturligt avsatt 

lera med varierande mäktighet, mellan ca 50 till 100 meter. Leran vilar på friktions-

jord ovan berg. De stora uppfyllnader som gjordes under 1800-talet har medfört att 

omfattande sättningar utbildats i området. På grund av krypsättningar i leran fortsätter 

dessa sättningar än idag. I planområdet uppgår sättningarna till ca 1-2 mm/år, i hu-

vudsak begränsat till de översta 20 metrarna av jordlagren. Marknivåerna ska höjas 

för att anpassa området till översvämningssäker höjd, som lägst +2,8. För att undvika 

ytterligare marksättning ska all höjning av markytan, som inte utgörs av byggda kon-

struktioner kompenseras fullt ut med till exempel lättklinker.  

Den geotekniska utredningen visar att stabiliteten är tillfredställande i hela området. 

Med förutsättningen att planområdet till största del kommer att underbyggas med käl-

lare (vilket avlastar marken) och att byggnader grundläggs på pålar så kommer en bygg-

nation av området inte att försämra stabiliteten. Utredningen innehåller flera rekom-

mendationer för hur belastningar och sättningar i området ska hanteras under byggti-

den. Berggrunden under leran har undersökts via provborrning mellan samråd och 

granskning. Resultatet pekar på krosszoner och stora variationer i lertäckning vilket 

försvårar grundläggning genom spetspålning inom delar av planområdet.  

 

Planområdet gränsar i norr till Västlänkens tunnelsträckning och ett nära samarbete 

mellan Göteborgs Stad, Jernhusen och Trafikverket krävs för att säkerställa att tunneln 

utformas och anpassas till den framtida bebyggelsen ovan och invid tunneln. Tunneln 

berör emellertid inte primärt planområdet.   

Hela planområdet ligger inom normalriskområde avseende radonförekomst. Byggna-

der som medger stadigvarande vistelse ska utföras radonskyddade. 

I planarbetet har en markmiljöutredning genomförts (Rapport Miljöteknisk markun-

dersökning av del av fastigheten Gullbergsvass 17:5, Structor 2015-11-04).  

Här konstateras att planområdet har tidigare varit bangårdsområde och eftersom mar-

ken kan förväntas vara förorenat av denna verksamhet har förekomsten av tidigare 

verksamheter utretts och markprover tagits i ett 10-tal punkter.  
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Vid schaktning behöver mark som är förorenad hanteras så att föroreningar inte sprids 

till mark eller vatten.  

I den nordöstra delen av undersökningsområdet har det någon gång mellan 1923 och 

1930 uppförts en ångcentral med pannrum, kolrum och slaggrum. Pannorna försåg tåg 

samt byggnader på Centralstationens område med värme. Intill byggnaden fanns en 

35 meter hög skorsten. 

Någon gång på 1960-talet har ett antal cisterner för flytande bränsle kommit till plat-

sen. Anläggning för att lasta in kol och koks in i byggnaden har tagits bort. Sannolikt 

har det flytande bränslet använts för uppvärmning istället för kol och koks. En bensin-

station ska ha funnits i den nordvästra delen av området. Inom området har ett flertal 

byggnader funnits som idag är rivna, bl.a. lokstall och ilgodsmagasin. 

Historisk flygbild över stationsområdet i Göteborg från 1958. ©Lantmäteriet. 
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Historisk flygbild över stationsområdet i Göteborg från 1974. ©Lantmäteriet. 

I anslutning till den f.d. bensinstationen och f.d. ångcentralen kan flytande drivmedel och 

bränsle förekomma i marken. Vidare kan marken inom f.d. spårområden vara kontaminerade 

av slipersrester och tung olja från lok. De föroreningar som förväntas förekomma allmänt är 

tungmetaller och PAH, lokalt kan även olja, kreosot och bensin/diesel förekomma. 

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

Planområdet berör området utanför de befästningsanläggningar som omgärdade Göte-

borg; fornlämningen Göteborg 216:1 och planområdets berörs med avseende på forn-

lämning av riksintresset för Göteborgs stadskärna. Länsstyrelsen har meddelat att för-

undersökning om eventuell förekomst av fornlämning inom planområdet inte behöver 

göras i detta skede. Fornlämningar skyddas enligt 2 kap. KML. 

Inom planområdet finns inga byggnader med kulturhistoriska värden. Efter järnvä-

gens tillkomst på 1800-talet användes området norr om Centralstationen som bangård 

och lokstall samt andra byggnader för järnvägens behov fanns i området. Inga bygg-

nader finns idag kvar från denna användning av marken. Söder om området finns Gö-

teborgs Centralstation, som är ett statligt byggnadsminne och som ingår i en kulturhi-

storiskt värdefull bebyggelsemiljö av riksintresse. Norr om området finns Bergslags-

banans f.d. stationshus med tillhörande (rester av) järnvägspark, som är ett privat 

byggnadsminne. I den kulturmiljöutredning som togs fram för planarbetet med Stat-

ion Centralen betonas värdet av den sammanhållna stationsmiljön, som visar på ut-

vecklingen av järnvägen under 150 år. Denna historia går idag bäst att utläsa genom 

de bevarade stationsbyggnaderna, vilka omfattar Centralstationen, Bergslagsbanans 

stationsbyggnad samt Västgötabanans stationshus (belägen vid Åkareplatsen). Bergs-

lagsbanan och Västgötabanan utgjorde privata järnvägar med egna stationshus, där 

Bergslagsbanan var landets största privata järnvägsbolag.  
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Planområdet omfattas inte av, men är visuellt synligt från område av riksintresse för 

kulturmiljövården, Göteborgs innerstad O2:1-5 Staden inom vallgraven med parkbäl-

tet. Beskrivning av kulturmiljöns riksintressegrunder görs i den miljökonsekvensbe-

skrivning (MKB) -bilaga kulturmiljö som är framtagen som en del av den miljökonse-

kvensbeskrivning som upprättats för detaljplanen. Uttrycken för riksintresset omfattar 

1600- och 1700-talens fästningsstad, det tidiga 1800- talets stadsnydaning, hamn-, 

sjöfarts- och handelsstaden, det sena 1800-talets storstadsomdaning samt de göte-

borgska särdragen i stadsbilden. 

Gränsande till planområdets västra sida finns Nils Ericson Terminalen som är en mo-

dern byggnad av hög arkitektonisk kvalitet, vars kvaliteteter måste värnas både som 

byggnad och som resenärsmiljö. Inom planområdet finns en byggnad, som används 

av stationsförvaltningen och de serviceföretag som betjänar tågtrafiken. Byggnaden 

har bedömts sakna kulturmiljövärden, men med en funktion som fortsatt ska inrym-

mas inom den nya byggnationen.  

Sociala aspekter 

I nära anslutning till planområdet finns Göteborgs centralstation, som är en viktig 

knutpunkt i kollektivtrafiken båda lokalt, regionalt och nationellt. Centralstationen har 

besökare och förbipasserande från ett stort geografiskt område. Ungefär 80 000 perso-

ner besöker Centralstationen varje dag, varav är 49 % män och 51 % kvinnor. Uppe-

mot 35 % av göteborgarna besöker Centralstationen flera gånger i veckan och 45 % 

av dem är i åldrarna 26-55 år. Centralstationen och området kring den har en viktig 

funktion i många människors vardag 

Centralstationen är en av få icke kommunalägda platser i staden som är fri, öppen och 

tillgänglig för alla stadens invånare. På så sätt har Centralstationen en särställning i 

sin roll som en av stadens viktigaste mötesplatser, där stadens invånare kan mötas på 

lika villkor och många har flera olika anledningar att vistas och passera området. Stat-

ionen erbjuder även en del service och handel för sina besökare. Området och dess 

funktioner har en av de största förutsättningarna i staden att fungera som en integre-

rande plats, en plats för alla.  

Planområdet har idag ett ensidigt innehåll som domineras av markparkering. Just 

detta område bidrar inte till den sociala hållbarheten för staden eller närområdet på 

något utmärkande sätt. Trafiken kring planområdet skapar många barriärer och en 

fragmenterad stadsmiljö. Det finns ett starkt behov att skapa tydliga stråk och kopp-

lingar för fotgängare och cyklister, mot stadskärnan och mot älven. Planområdet lig-

ger mitt emellan flera stora stadsutvecklingsprojekt som kommer påverka platsens 

framtida behov och förutsättningar. Därmed får området en unik, central och strate-

gisk roll för att hålla ihop, förlänga och koppla ihop staden och en idag fragmenterad 

stadsdel. 

I nuläget medför de stora öppna ytorna en dålig vindmiljö i området norr om Central-

stationen, där resenärerna är utsatta för väder och vind med låga vistelsekvaliteter.  

En inventering av de sociala funktionerna i planområdet idag, liksom i stationsmiljön 

som helhet har gjorts genom arbetet med social konsekvensanalys SKA och barnkon-

sekvensanalys BKA ( Social konsekvensanalys, barnkonsekvensanalys. Detaljplan för 

Centralstationen, RegionCity, samrådshandling, White Arkitekter, december 2015). 
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Kunskapen om områdets sociala värden och brister, samt de barn och ungdomsspeci-

fika aspekterna beskrivs i ett detta dokument utifrån ”Göteborgsmodellens” fyra te-

maaspekter. För varje aspekt har stadens övergripande målsättningar socialt samt för 

barn samlats och med detta som grund har nyckelfrågor för analys och bedömning 

identifierats. Se även punkt Sociala konsekvenser och barnperspektiv nedan under ka-

pitel Överväganden och konsekvenser. 

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Området nås idag med bil från Kruthusgatan, med koppling från bl.a. Götaleden och 

Göta älvbron. Med genomförandet av detaljplanerna för Hisingsbron, Götaleden och 

Station Centralen påbörjas förändringen av trafikstrukturen inom Centralenområdet. 

Hisingsbron landar i Stadstjänaregatan och Bergslagsgatan byggs ut som ett nytt hu-

vudstråk, framför allt för kollektivtrafik, in mot Gullbergsvass. En ny trafikplats an-

läggs för Götaleden vid Kämpegatan, med koppling till Bergslagsgatan och Kruthus-

gatan. Senare föreslås en huvudgata byggas ut som kan kopplas till en föreslagen ban-

gårdsförbindelse över spårområdet till trafikplatsen vid Kämpegatan.  

 

 

Platser, stråk och gator i Centralenområdet, från stadsutvecklingsprogram 2.0 

 

Med genomförandet av detaljplanen för Station Centralen, som förväntas antas under 

kvartal 1 2021, byggs en lokalgata utmed planområdets norra gräns i Kruthusgatans 

förlängning. En gata som ska fungera för fordonsangöring till både Station Centralen 

och till RegionCity.  

Eftersom alla projekt inte kommer att färdigställas vid samma tidpunkt så kommer 

olika lösningar att implementeras fram till att målbilden är genomförd år 2040, som 

visas på illustrationen över de huvudsakliga bilstråken nedan.  

Planområdet används idag till stor del för bilangöring och bilparkering till Centralstat-

ionen. För stationsfunktionen finns idag totalt ca 500 platser. Under Centralstationen 
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och Nils Ericssonterminalen finns idag stationens parkeringsgarage, som har sin upp-

fartsramp inom planområdets södra del. Detta garage har ett mindre antal platser, ca 

80 st, och utgör personal- och besöksparkering för företag och hotell inom stationen. 

Idag finns också drygt 100 cykelplatser för stationsfunktionen. 

Planområdet ska fortsatt innehålla funktioner för stationens behov av parkering och 

angöring. Med den nya Hisingsbron som landar i Stadstjänaregatan och med den 

framtida utbyggnaden av staden österut kommer området även bli viktigare för stat-

ionens försörjning med cykelparkering.   

Gång- och cykelväg, som ingår i det övergripande cykelvägnätet, finns utmed Krut-

husgatans södra sida, med koppling till cykelbanor utmed Bergslagsgatan och Stads-

tjänaregatan. Genom omläggningen av trafikstrukturen flyttas huvudcykelstråket till 

Bergslagsgatan (med planläggningen för Station Centralen). Bilden nedan illustrerar 

de huvudsakliga ytorna för gående och de huvudstråk för cykeltrafikanter som före-

slås finnas i området år 2040.    

 
 

Planstruktur för Centralenområdet 2040. Biltrafik och huvudgatusystem i grått, huvudcykelstråk i 

orange.  Bild stadsbyggnadskontoret 

 

Planområdet omgärdas av Göteborgsregionens största kollektivtrafiknod och Cen-

tralenområdet domineras idag av funktioner för både buss- och järnvägstrafiken. Kol-

lektivtrafikens behov av ytor samt god framkomlighet för buss- och spårvagnstrafiken 

kommer tillsammans med resenärernas behov av olika funktioner samt attraktiva och 

lättorienterade resandemiljöer fortsatt vara av största betydelse för utformningen av 

Centralenområdet. Med Västlänkens öppnande flyttas pendel- och regionaltågstrafi-

ken till den underjordiska Station Centralen, placerad norr om planområdet.  

Nils Ericson Terminalen blir kvar som idag väster om planområdet. Den nationella 

tågtrafiken kommer fortsatt att använda Centralstationen, söder om planområdet. 
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Stora strömmar av gående förväntas röra sig genom planområdet i nord-sydlig rikt-

ning för kommunikationen mellan de två tågstationerna. Med en stadsutveckling i 

Gullbergsvass, förväntas även stora gåendeströmmar i öst-västlig riktning, gående-

strömmar som behöver korsa genom den trånga passagen vid Nils Ericson Terminalen 

för att nå dagens stadskärna. På sikt kan förbättringar krävas av denna passage. Med 

en framtida Bangårdsförbindelse öppnas för nya kopplingar söderut, som bl.a. kom-

mer att kunna nås genom planområdet.  

Den lokala kollektivtrafiken har idag hållplatser på Nils Ericsonsplatsen (Hållplats 

Nordstan) och Drottningtorget. Med genomförande av Station Centralen tillkommer 

nya hållplatslägen vid Kanaltorget och vid Bergslagsparken. Med Bangårdsförbindel-

sen kan även hållplatser tillkomma upp på denna bro/överdäckning av spårområdet.   

Västlänken, i kombination med fortsatt utbyggnad av järnvägssystemet i regionen, 

kommer att leda till att många som idag reser med regionbussarna istället kommer att 

resa med tåg. Temporära busshållplatser för Nils Ericson Terminalen, som i dag finns 

inom den norra delen av planområdet, flyttas tillfälligt till Åkareplatsen men ska se-

dan kunna tas bort. Västlänken frigör även kapacitet för fler fjärrtåg vid Centralstat-

ionen när pendel- och regiontågstrafiken flyttar till Station Centralen. Bilden nedan 

illustrerar de huvudsakliga stråken för kollektivtrafik som föreslås i området år 2035. 

 
Karta som visar planerade kollektivtrafikstråk, får spårvagn (svart linje) respektive buss (streckade 

gröna linjer), från stadsutvecklingsprogram 2.0 

 

Gullbergsvass har tidigare varit ett område som använts för bangård, terminaler och 

logistikverksamhet. Planområdet har utgjort både stationens och stadens baksida. 

Människor som inte arbetar i området har enbart vistats här för att de är resenärer. 

Samtidigt har området idag en viktig funktion för Centralstationen och Nils Ericsson-

terminalen för tillgänglighet och angöring till reseplatserna. Vistelsekvaliteter och 

stadsfunktioner saknas i princip inom området idag, även om Centralstationen på se-

nare år utvecklats med ett allt större innehåll av service och restauranger.  
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Utöver resterna av Järnvägsparken vid Bergslagsbanans f.d. stationshus finns idag 

ingen parkmiljö i området. Bergslagsparken ska utvecklas som ett grönt rum i den nya 

staden med genomförandet av Station Centralen. Fler gröna stadsrum, liksom en 

större stadsdelspark behöver tillkomma vid omvandlingen av Centralenområdet och 

Gullbergsvass till en tätbebyggd blandstadsmiljö. Även offentlig service, bl.a. skolor 

och förskolor, behöver tillkomma för utvecklingen av Centralenområdet.   

Den övergripande handelsutredning som tagits fram för hela staden delar upp Göte-

borgs handelsplatser i fem olika kategorier, med olika upptagningsområden och som 

betjänar olika slag av inköpsbeteenden (regioncentrum/regiondelscentrum/volym-

handel/mindre lokalt centrum/bostadscentrum). Regioncentrum ”Göteborgs City” be-

skrivs som ”hjärtat och motorn i regionens handel”, ”lockar turister”, ”starkaste lä-

get för sällanköpshandel”, ”hela regionen som upptagningsområde” och ”urvalshan-

del”. Prognostiserade ytbehov fram till år 2035 för Göteborgs kommun omfattar totalt 

525 000 kvm (25 000 kvm/år). För regioncentrum ger det ett behov av tillkommande 

handelsyta om 50 000 kvm fram till år 2025.      

Teknik 

Försörjningen med vatten och avlopp, fjärrvärme, el och tele studeras för Centralen-

områdets utveckling med en tät stadsbebyggelse. Utbyggnad krävs av försörjningsy-

stemen i området. Den planerade nya gatan norr om planområdet avses bli huvudstråk 

för ledningssystemet, med bl a vatten- och avlopp, el och fjärrvärme. Även dagvatten-

lösningar behöver studeras för ett större område, även om varje detaljplan måste sä-

kerställa en godtagbar lösning för plangenomförandet på kort sikt. För planområdet 

medför det att fördröjning av dagvatten krävs genom att underjordiska fördröjnings-

magasin anläggs, i kombination med att tak och fasader utförs gröna. Grunda dammar 

och biofilterdiken kan anläggas för att fördröja och rena vattnet från kommunens 

markytor. Se även punkt Teknisk försörjning under kapitel Detaljplanens innebörd 

och genomförande nedan.   

Störningar 

Området är utsatt för ljudstörningar från väg- och järnvägstrafik. För detaljplanen har 

upprättats flera bullerutredningar, vilka efter granskningen har kompletterats med bul-

lerberäkning ( PM-Buller, Kompletterande bullerutredning för detaljplan Norr om 

Centralen i Göteborg, Sweco 2020-01-21 ), vilken konstaterar att höga byggnader 

placerade i norra delen av planområdet, liksom gatufasaderna mot norr kommer att ut-

sättas för trafikbullernivåer över riktvärdet 55 dBA, med ljudnivåer upp till mer än 60 

dBA. Även lägre våningar på fasader mot spårområde kan få över 55 dBA. Utifrån re-

sultatet i bullerutredningen går det att konstatera att byggnader med rätt utformning 

generellt kan inneha bostäder med en godtagbar ljudmiljö. Se även punkt Buller under 

kapitel Detaljplanens innebörd och genomförande nedan.  

Godsterminalerna öster om planområdet ska på sikt avvecklas, men de liksom upp-

ställningen av persontåg invid planområdet behöver särskilt beaktas ur störningssyn-

punkt (om de är kvar när detaljplanen genomförs), då dessa funktioner behandlas som 

industribuller med högre krav på ljudnivåer vid bostäder än för övrig väg- och järn-

vägstrafik. Uppställningsspåren kommer på sikt att avvecklas. Kombiterminalen är re-

dan flyttad till annan del av staden.  
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Stomljud och vibrationer från järnvägstrafiken, inkluderat framtida tågtrafik i tunnel 

norr om planområdet behöver beaktas för val av byggnadskonstruktioner. Med rätt ut-

formning av de byggnader och den grundläggning som planeras bedöms dock inte 

stomljud och vibrationer utgöra något problem för byggnation i planområdet.  

Luftkvaliteten är påverkad av i första hand närliggande infrastruktur. Mätningar och 

utredning har gjorts sam visar att situationen ändå är acceptabel. Se även punkt Luft 

under kapitel Detaljplanens innebörd och genomförande nedan. 

Översvämningsrisk 

Planområdet ligger idag under nivån +2,8, vilken är den nivå som tillämpas som pla-

neringsnorm för säkring av området mot framtida högre vattenstånd i älven. Markni-

vån i planområdet måste höjas till som lägst denna nivå och byggnadskonstruktioner 

under denna marknivå utföras vattensäkra. Planbestämmelse införs som säkrar den 

översvämningssäkra höjden. 

Utifrån den översvämningskartering som är gjord konstateras att det föreligger liten 

risk att planområdet kommer att påverkas av översvämning i sådan omfattning att 

framkomligheten påverkas. Både för personbilstrafik och räddningstjänst bedöms al-

ternativa färdvägar finnas i det fall områden norr om planområdet skulle översväm-

mas. Även fotgängare kan garanteras framkomlighet till och från planområdet. Sam-

hällsviktiga anläggningar som ska säkras till +3,8 finns inte inom planområdet.  

Inom staden pågår diskussion och arbete med att säkra staden mot höga vattenstånd i 

ett längre tidsperspektiv och en höjning av planeringsnivåerna kan på sikt vara nöd-

vändig. I och med byggnationen av sänkningen av Götaleden har området runt Cen-

tralstationen säkrats för högt vattenstånd.  

Se även punkt Dagvatten och skyfallshantering under kapitel Detaljplanens innebörd 

och genomförande nedan. 

Hälsa och säkerhet 

Hantering av farligt gods har tidigare förekommit inom kombiterminalens område, 

men då denna har flyttats sedan samrådet, föreligger inte längre någon risk gällande 

farligt gods. 

Avståndet till terminalspåret, som är placerad nordost om planområdet, är 50 meter.  

Planområdet gränsar i direkt anslutning till perrongområdet i söder, vilket kan ställa 

särskilda krav på säkerhetsåtgärder gällande spårtrafik och elekriska fält. Se även 

punkt Risk nedan under kapitel Planens innebörd och genomförande. 

Ett brandgasschakt har tidigare planerats för Västlänken vilket hanterades i samråds-

skedet, men detta har i planeringen flyttats längre norrut och anses inte längre beröra 

denna detaljplan. Detta är emellertid beroende av att angränsande detaljplan i norr 

vinner laga kraft, varför planbestämmelse gällande utformning av brandgasschakt sä-

kerställer möjlighet till genomförande av brandgasschakt. 

Luftkvaliteten påverkas av vägtrafiken i anslutning till Götaleden/Götatunnelns myn-

ning liksom av sjöfarten på Göta älv. Inom hela planområdet klaras dock de miljökva-

litetsnormer som gäller för en godtagbar luftkvalitet. Se punkt Luft nedan under kapi-

tel Planens innebörd och genomförande.  
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Detaljplanens innebörd och genomförande 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra Jernhusens projekt RegionCity, en utvidgning 

av Göteborgs CBD (Central Business District), med användning för handel, kontor, 

hotell, konferens m.m, i kombination med fler bostäder. Detaljplanen medför en cent-

rumutvidgning och utveckling av stadskärnan. Detaljplanen medverkar till den reg-

ionala strategin för en utvidgad arbetsmarknad. Jernhusens målsättning är att skapa en 

mötesplats för regionen, på den mest tillgängliga platsen i regionens kärna (den plats 

som är lättast att nå från hela regionen). I den målsättningen ingår en byggnation med 

mycket hög täthet, som ska göra området pulserande, med olika funktioner och med 

mycket människor i rörelse. För den stadsstruktur som växer fram i  

Centralenområdet och Gullbergsvass blir planområdet ett viktigt nav i stadsväven, vil-

ket gör att många kommer att ha området som målpunkt, även av andra anledningar 

än att de reser eller har sin arbetsplats inom stationsområdet. Det kommer även att 

vara ett område som många gående passerar på väg genom staden. Helt olika situat-

ioner behöver hanteras, först när RegionCity står mer ensamt som nyetablering och 

sedan när området blir en central del i den nya stadsdel som växer fram. Bebyggelsen 

är helt integrerad i stationsområdet, med en extraordinär placering omgärdad i tre vä-

derstreck av regionens största kollektivtrafiknav.  

  

RegionCity och omgivande stadsutveckling inom Centralenområdet, Planområdets bebyggelse i ljus-

grått med skisserad framtida ny bebyggelse i transparens. Bild stadsbyggnadskontoret. 

 

Områdets karaktär påverkas av om byggnaderna, stråken och platserna innehåller och 

upplevs som en del av stationsfunktionen eller om området utvecklas till en stations-

nära centrumbebyggelse med enbart kontor- och handelsinnehåll. En blandad använd-

ning är av stor betydelse för att tillskapa den levande stadsmiljö som önskas.  

Möjligheten till bostäder, utbildning och vård ingår i detaljplanen utöver kontors-, 

centrum-, handels- och stationsändamål med parkering.  
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Efter samrådet har en relativt omfattande omarbetning skett av planstrukturen, bl a på 

grund av de geotekniska förhållandena och förutsättningarna för grundläggning. Inne-

håll, kopplingar och tekniska förutsättningar är i stort desamma, men gatustruktur, ut-

formning av byggnadsvolymer mm har förändrats. Den totala mängden utvändiga vis-

telseytor är i stort densamma, men stora delar av dessa har ”flyttat ner” från terrasser 

till gatumiljön. 

Detaljplanen omfattar byggnader i upp till 36 våningar, vilka bildar en grupp av högre 

byggnader med stark visuell effekt, en symbol för den växande staden och regionen. 

Denna grupp av byggnader kommer med sin samlade effekt att bli den mest framträ-

dande byggnationen i området, med upplevelse som en konstruerad höjdformation 

och landmärke i den nya staden. Höjden på bebyggelsen kommer att ha påtaglig på-

verkan på skuggning och lokalklimat inom planområdet och i omgivande områden.  

De högre byggnaderna står på podiebyggnader i en till fyra våningar, vilka formar 

stadsrummen i ögonhöjd med en kvarterstruktur som i första hand ska utgöras av le-

vande bottenvåningar. I de inre stråken är gator och torgytor tänkta för gångtrafik, 

medan delar av ytorna kommer att tillåta bilangöring till Centralstationen eller fastig-

heter.  

Fordonsangöring till garageinfarter tillåts för vissa fasader. Till befintligt garaget un-

der Nils Ericson Terminalen föreslås angöring ske via anslutningsgata strax norr om 

torget eller via den lokalgata som planläggs med detaljplanen för Station Centralen ut-

med planområdets norra sida. Den nord-sydgående gatan i öster föreslås som entré-

gata för kvarteret i söder, där parkeringsanläggning planeras för del i funktionen 

hämta/lämna-näraparkering. Hela planområdet kan underbyggas med ett eller flera 

källarplan för exempelvis planområdets parkeringsbehov, varuförsörjning, teknikut-

rymmen etc. Detta avses göras genom möjlighet till 3D-fastighetsbildning. Detaljpla-

nen föreskriver genom planbestämmelse om högsta plushöjd över stadens nollplan 

gränsen för kvartersmark under allmän plats. Utöver detta ställs krav på minst 0,5 m 

mellan överyta gatumark och överkant på underliggande källarkonstruktion. Detta är 

en generell bestämmelse och då exakt utformning av underbyggnaden inte är klarlagd 

i detaljplaneskedet, kan vissa avvikelser i anslutningar, vid ramper etc k komma att 

behövas.    

Även kommersiella lokaler kan finnas i källarplan, liksom stationsparkering för cykel.  

 

Planens föreslagna bebyggelse, volymskiss sett från Slussplatsen, Bild stadsbyggnadskontoret. 
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Denna detaljplan (Etapp 1 av Region City) omfattar totalt ca 120 000 kvm BTA ovan 

mark. Handel tillåts generellt i de två första våningarna vilket teoretiskt ger ca 13.400 

kvm BTA. Men då de två första våningarna också kommer att innehålla annan verk-

samhet som parkering, kontors- och bostadsentréer, bostadskomplement, teknik mm, 

bedöms den troliga totala handelsytan att utgöra ca 8.000, maximalt 10.000 m2.  

 

Detaljplanen pekar ut en av byggrätterna, den högsta volymen, för bostadsändamål 

från och med våning 4, vilket fullt utbyggt av planen skulle innebära ca 15 % av den 

totala bruttoytan. I övrigt medger planen i stort bostadsändamål även för övrig bebyg-

gelse. Övrig yta kan fördelas på kontor, stationsfunktioner, centrumändamål och ho-

tell samt utbildning och vård, men fördelningen är inget som detaljplanen reglerar. 

Tyngdpunkten i markanvändningen kan emellertid antas ligga på kontor med omkring 

hälften av den totala bruttoytan, ca 60 000 kvm. 

När uppställningen av persontåg i framtiden flyttas från Centralenområdet kommer 

byggnationen att kunna fortsätta växa österut. RegionCity kan då färdigställas med sin 

andra etapp, vilket kommer att behöva hanteras i en annan detaljplan. Av denna an-

ledning är den övergripande strukturen, kopplingar etc viktigt att beakta i denna plan. 

Tillhörande detaljplanen finns ett gestaltnings-/kvalitetsprogram upprättat, som mer 

ingående redovisar helheten, liksom de inriktningar som ska vara vägledande för pla-

nernas framtagande och genomförande. Även stadsutvecklingsprogrammet med till-

hörande underlag i form av lokalklimatutredning och höga husstudier, utgör viktiga 

underlag för detaljplanernas framtagande och genomförande. Jernhusen har utöver 

detta tagit fram ett omfattande underlagsmaterial och presentationer av projektet som 

finns tillgängligt på www.regioncity.se      

Detaljplanen medger att kiosker/butiker som idag finns inne i Nils Ericson Termina-

len även kan vända sig mot det nya resenärsstråket mellan Centralstationen och Stat-

ion Centralen, kallat Jubileumsstråket. Tanken är att flera passager ska koppla det nya 

Jubileumsstråket med Nils Ericson Terminalen.             

Marken inom planområdet ägs idag huvudsakligen av Jernhusen. Västtrafik äger ett 

litet markområde utmed planområdets västra sida som till större delen redan är be-

byggd (del av Nils Ericson Terminalen). Avtal om genomförandet av detaljplanen har 

tecknats mellan Jernhusen och staden, se avsnitt Avtal.  

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

drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. Jernhusen kommer emellertid i 

detta fall att genomföra utbyggnaden av allmän plats. Området är föremål för en rela-

tivt sett komplicerad grundläggning och planen tillåter underbyggnadsrätt med 3D-

fastighetsbildning under stora delar av den allmänna platsen. Vid genomförandet 

kommer byggnationen kräva stor samordning, varför man i avtal reglerar att Jernhu-

sen ska ombesörja byggnationen av allmän plats. Jernhusen och Västtrafik ansvarar 

samtidigt för utbyggnad av kvartersmark. 

Detaljplanen ligger i nära anslutning till ett flertal större stadsbyggnadsprojekt vilka 

sannolikt kommer att vara under utförande under detaljplanens genomförandetid. Om-

fattande byggnation kommer att genomföras inom ett begränsat område inom samma 
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tidsperiod. Detaljplanens genomförande kommer därför att behöva planeras i nära 

samverkan med övriga projekt i detaljplanens närområde.  

Den norra delen av torgrummet pekas ut som kvartersmark T1 för stationsändamål 

och föreslås utgöras av angöringsparkering med hämta-lämnafunktion för Centralen. 

Till detta kopplas också delar av gatorna mot norr som kvartersmark T1 för att möjlig-

göra angöringstrafik. Motsvarande utförande görs också för angöringsgatan i öster, 

där angöring till tänkt garageanläggning i söder möjliggörs på kvartersmark.  

Möjligheten att angöra Centralstationen från den norra sidan, såväl till fots som med 

cykel och bil, under byggtiden behöver säkerställas. Viktiga stråk i nord-sydlig rikt-

ning liksom diagonalt är viktiga att säkerställa med allmän plats. Planen tar även höjd 

för framtida stråk genom terminalbyggnaderna i väster med koppling Nordstan. Tor-

get säkerställs med användning allmän plats TORG och kopplingarna norrut och öster 

pekas ut som GATA1, vilket innebär företrädelsevis gångtrafik där cykel och där for-

donstrafik får förbjudas. 

Den norra delen av detaljplaneområdet belastas under ett antal år av en rättighet till 

förmån för Trafikverket avseende arbetsområde för Västlänken. Efter optimering av 

järnvägsanläggningen Västlänken har behovet av att nyttja rättigheten utgått. Tidigare 

planerad ventilationsanläggning för Västlänken inom planområdet har flyttats till an-

nan plats. Då möjligheten till detta också är beroende av att intilliggande detaljplan i 

norr vinner laga kraft, reglerar ändå denna detaljplan en möjlighet till genomförande 

av brandgasschakt inom planen. 

 

  

 

Västlänkens arbetsområde omfattar del av planområdet. Arbetsområdet är illustrerat med gul marke-

ring.  
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Bebyggelse  

Bebyggelsen som omfattas av denna detaljplan utgör fyra kvarter med en tänkt fort-

satt utveckling österut, vilket planeras utgöra projektet RegionCity. Varje kvarter be-

står av tornbyggnader på för kvarteret gemensam podiebyggnad i 1 - 4 våningar. De-

taljplanen har en strikt reglering av byggnadernas exakta volymer och höjder, utifrån 

de analyser som gjorts för att skapa en bra helhetsverkan för de högre byggnadernas 

komposition samt för att hantera skuggning och vindeffekter av höga byggnader, både 

för planområdet och för omgivande områden med bland annat påverkan på kulturmil-

jön. Den nedtrappning som regleras för byggnadshöjder i sockeln krävs för att bryta 

ned skalan och släppa ned ljus till de inre stråken. 

 

Princip för kvarterens uppbyggnad, bild stadsbyggnadskontoret. 

Varje kvarter utformas med podiebyggnad, torndel och topp. Då fotavtrycken för tor-

nen är relativ stora föreskriver planen byggrätter där fotavtrycket delas upp i två delar 

med mindre sidförskjutning sinsemellan. Detta är viktigt för att visuellt ge slankare 

byggnader med ett höjd-breddförhållande som säkerställer upplevelsen av torn. 

 

Illustrationsplanen för planområdet. Av illustrationsplanen framgår bebyggelsestrukturen inom plan-

området med en kvartersbebyggelse i fyra kvarter, med sex högre tornbyggnader, där dessa gestalt-

ningsmässigt delas i två torndelar. Terrasstaken på de lägre delarna (illustrerade som grå och beige) 

används som uteplatser, liksom i torntopparna.  
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Byggnaderna kan utifrån tillåtna användningar innehålla olika typer av funktioner, 

även bostäder, utbildning och vård. Begränsningar finns för hur stor lokalyta som får 

användas för handelsändamål (inkluderat resenärsorienterad handel) genom att det 

endast tillåts för våning 1 och 2.    

Detaljplanen reglerar indirekt utseendet (fasader, fönstersättning etc) för byggnat-

ionen genom inriktningsbestämmelser för gestaltningen (se nedan). Byggnadernas ar-

kitektoniska utformning är en fråga av största betydelse för att detaljplanen ska få en 

mänsklig och upplevelserik miljö i den skala som upplevs från platser och stråk inom 

och i anslutning till planområdet, med den arkitektoniska gestaltningen av bottenvå-

ningar, gatufasader och taklandskap. För upplevelsen på avstånd i stads- och land-

skapsbilden blir den arkitektoniska utformningen av de högre byggnaderna betydelse-

full.  

 

Föreslagen bebyggelse sett mot norr.   Montage Jernhusen/Tomorrow. 

 

Den nya bebyggelsen utgör fondmotiv från Hisingsbron. Illustration, tänkt vy från nya Hisingsbron, 

sett mot söder.     Bild Jernhusen/Tomorrow. 
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I det till planen tillhörande kvalitets-/gestaltningsprogrammet pekas på en variation i 

utformning, både för sockelbyggnader och för de högre byggnaderna, där hårda 

material som glas och metall behöver kombineras med varmare material som trä och 

tegel och även gröna fasader och tak. Mer ingående redovisning av tankar och riktlin-

jer kring byggnadernas utformning presenteras i detta program. För bygglovsskedet 

anges att varje kvarter ska gestaltas via arkitekttävling/ parallella uppdrag eller mot-

svarande för att säkerställa bästa utformning. 

Den reglering som finns i detaljplanen avser tornbyggnadernas studerade höjdvariat-

ion och takform (som även ska inkludera behovet av tekniska utrymmen och installat-

ioner), där förskjutningen i torndelarna också ska avspeglas i separerade torntoppar. 

 

Kvaliteten på offentliga platser och stråk inom planområdet, liksom mot omgivande 

stads- och resenärsmiljöer är beroende av att byggnaderna har aktiva och levande bot-

tenvåningar som vänder sig utåt och har verksamheter som pågår under större del av 

dygnet. Planbestämmelse finns om placering av lokaler och entréer i bottenvåningar. 

För att inte få för stor skuggverkan och behålla öppenheten i de offentliga rummen 

finns även reglering av antal och storlekar på gångbryggor mellan byggnader. Kopp-

lingar tillåts även till byggnader inom intilliggande detaljplan för Station Centralen.  
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Gestaltning 

Riktlinjer för utformning av bebyggelse 

I gestaltnings-/kvalitetsprogrammet har formulerats ett antal riktlinjer som genom 

riktlinjebestämmelser ska gälla för utformningen. 

 

Generellt för kvarter och byggnader inom detaljplanen: 

- Tornen skall ha en tydlig sockel/podium med “tunga” fasadmaterial exempelvis 

   natursten. 

- Den nya bebyggelsen skall formas till en helhet, med tydliga referenser till om- 

   givningen vad gäller material och kulörskala och inte vara för mörk. 

- Minst 10% av fasadlängden skall utföras med grönska i hela podiets höjd. 

- De enskilda byggnaderna skall ges ett uttryck som väl integrerade helheter vad  

   gäller fasadindelningar och sammanhållna takavslutningar. 

 

För byggnader i söder mot Centralstationen gäller: 

- Byggnaderna skall gestaltas med särskild hänsyn till den kulturhistoriska  

   miljön vid Drottningtorget: 

- Byggnaderna skall tydligt framträda som fyra enskilda högbyggnader som 

   tillsammans bildar en sammanhållen rytmisk helhet. 

- Byggnaderna skall ges lugna och jordnära färgställningar som refererar till  

   Drottningtorgets färgpalett. 

- De enskilda byggnaderna skall ha en hög grad av materialitet och tyngd i sina  

   uttryck 

Bevarande, rivning 

Vid planens genomförande kommer den befintliga byggnaden inom planområdet att 

rivas och funktionerna som finns i denna byggnad flyttas till kvarteret närmast per-

rongområdet. Ingen befintlig byggnation sparas inom planområdet.  

Trafik och parkering 

Göteborgs Stads trafikstrategi fastställer målsättningarna för framtidens trafik. Några 

grundläggande principer i strategin är att till år 2035 (jämfört med år 2011) ska antalet 

bilresor i staden som helhet minska med 25 % medan antalet gång- och cykelresor ska 

ökas och resorna med kollektivtrafiken fördubblas.  

Som vidareutveckling av stadens trafikstrategi har Göteborgs Stads trafikkontor tagit 

fram ett cykelprogram. Målsättningen är att andelen cykelresor ska tredubblas till år 

2025, jämfört med år 2011. För Centralenområdet innebär det en ännu högre andel 

cykelresor, ett fyrdubbelt resande eller kanske ännu mer. Det är därför viktigt att det 

finns ytor för att ta hand om ett ökat cykelresande, inkluderat tillgång till cykelparke-

ring för stationsfunktionen.  
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Trafikstrategins målsättningar har bäring på Detaljplanen: 

• Resor: Ett lättillgängligt regioncentrum, där det är lätt att nå viktiga platser 

och funktioner, oavsett färdmedel och förutsättningar. Göteborg skall upplevas 

som lättillgängligt. 

• Stadsrum: Attraktiva stadsmiljöer och ett rikt stadsliv, där människor vill bo, 

arbeta, handla, studera och mötas. 

Området kring Centralstationen är mycket viktig som startpunkt för resor, som bytes-

punkt mellan olika trafikslag och som slutdestination då det innehåller målpunkter i 

form av arbetsplatser, service och handel.  

Inom arbetet med stadsutvecklingsprogrammet har den kommunövergripande trafik-

strategin legat till grund för en egen trafikstrategi som lyfter tre huvudfrågor, ”Unik 

tillgänglighet”, ”Fotgängaren i fokus” samt ”Mötesplats och resenärsmiljö”, vilka ska 

vara vägledande för utvecklingen av Centralenområdet. I denna strategi ingår även att 

arbeta med åtgärder för att sänka parkeringstalen.   

Den trafikutredning som tagits fram som underlag för stadsutvecklingsprogrammet 

konstaterar att Centralenområdet idag huvudsakligen används av fordonstrafik, bort-

sett från områdena söder och väster om Centralstationen som har stora flöden av fot-

gängare och cyklister. Med stadsutvecklingen inom Centralenområdet och därefter 

inom Gullbergsvass kommer inte minst RegionCity att få stora strömmar av gångtra-

fik som behöver kunna passera genom området norr om Centralstationen. Kollektiv-

trafikens framkomlighet ska fortsatt vara prioriterad. Den ökande cykeltrafiken kom-

mer att kräva en bättre infrastruktur. Markbehoven för att ge plats för utvecklingen av 

gång- och cykeltrafiken liksom kollektivtrafiken föreslås frigöras genom att merpar-

ten av biltrafiken flyttas till en föreslagen framtida Bangårdsförbindelse. En förbin-

delse som från Åkareplatsen på sydöstra sidan om stationen via Kämpegatan kopplas 

till E45/Götaleden. För övrigt ska inte biltrafikens framkomlighet vara prioriterad, 

utan biltrafiken får ske på de andra trafikslagens villkor.  

Parkering 

För detaljplanen har utarbetats en mobilitetsutredning som fastställer behov för parke-

ring, både vad gäller stationsfunktionen och det parkeringsbehov som detaljplanen i 

sig själv genererar. 

Eftersom det pågår ett stort förändringsarbete inom hela Centralenområdet har flera 

parkeringsutredningar tagits fram i samband med detaljplanering och en sammanväg-

ning av dessa har gjorts.  

Parkering för stationsfunktionen 

Hur fördelningen av de parkeringsplatser som genereras av funktionen Centralstat-

ionen ska ske regleras genom undertecknat avtal (Angöring och parkering till Central-

stationen) mellan Göteborgs kommun, Trafikverket och Jernhusen Stationer AB. 

Bedömningen från ingående parter är att dagens behov också kan gälla för framtida 

behov av parkeringsplatser. Avtalet anger därför att 400 bilplatser för angörings- och 

korttidsparkering ska säkerställas för funktionen Centralstationen. Av dessa skall 

minst 200 parkeringsplatser vara ”nära parkering”, vilket definieras som angörings- 

och korttidsparkering inom 100 meter från Centralstationens 3 viktiga målpunkter 
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(Spår 16 stoppbock, Västlänken station mitten- resp östra uppgången). Av dessa 200 

parkeringsplatser ska minst 80 stycken platser säkerställas inom planområdet för De-

taljplan Norr om Centralstationen. Av dessa 80 parkeringsplatser, ska minst 40 

stycken säkerställas inom 100 meter (gångavståndet bör inte överstiga 120 meter) från 

målpunkt 1 (spår 16 stoppbock). 

Förslaget är att dessa 40 platser anordnas delvis vid torget samt i garageplan i bygg-

nad närmast centralen. 

Resterande parkeringsplatser ska enligt avtalet vara långtidsparkering, vilka ska sä-

kerställas inom 600 meter från stationen. 

För hyrbilar finns idag ca 165 parkeringsplatser. Dessa kommer att flyttas utanför 

planområdet samtidigt som det behöver ges möjlighet att nyttja en yta närmare per-

rongområdet för avhämtning av hyrbilen.  

Långtidsparkeringen för tågresenärerna är idag fördelad på tre platser norr om Cen-

tralstationen och många av platserna finns inom planområdet. En ny placering krävs 

och arbete med en samlad planering för Centralenområdets behov av långtidsparke-

ringar pågår utanför detta planarbete. Detta säkerställs i det avtal som träffats för sä-

kerställande av stationsfunktionens parkering, se ovan. 

Gällande angöring för taxi återfinns idag den organiserade hämta-lämnafunktionen på 

centralstationens södra sida. Övrig taxiangöring görs på andra ställen runt stationen, 

bl a inom planområdet.  

 

Detaljplanen tillåter fortsättningsvis hämta-lämna funktion vid det blivande torget och 

i garage, se nedan, men genom att angöring kommer att ligga på kvartersmark, finns 

möjligheter att styra denna så att oönskad trafik och uppställning kan förhindras. För 

Centralenområdet i stort finns behov av att säkerställa en god taxifunktion för framti-

den. För detta har stadsbyggnadskontoret inom ramen för arbetet med stadsutveckl-

ingsprogrammet utrett taxifrågan och pekat på möjliga lösningar. Här konstateras att 

framtida taxibehov kan lösas inom Centralenområdet. Här pekas också olika möjliga 

platser ut i olika framtidsscenarior. Bland dessa finns ingen inom planområdet. Om en 

samlad taxilösning inte realiseras, kommer taxi att ske på det allmänna gatunätet runt 

Västlänken station centralen. 

 

Taxifunktionen enligt framtidsscenario 2, 

2026 enligt taxiutredning.  

Bild stadsbyggnadskontoret/WSP 
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För cykel anges 500 platser för stationsfunktionen, vilka till stor del föreslås anordnas 

i garage under Nils Ericssonterminalen, vilket regleras i ett intentionsavtal mellan sta-

den och garagets ägare Västfastigheter. Angöring till detta föreslås i infart från torget 

alternativt gatan norr om planområdet. En infart på andra sidan Nils Ericssontermina-

len utreds också av trafikkontoret. 

Parkering genererad av detaljplanen  

Gällande samnyttjande bedöms både bostäder och andra verksamheter som kontor 

och konferensanläggning ha begränsade möjligheter att samnyttja bilplatser då verk-

samheterna till stor del är aktiva under samma perioder på dygnet, medan hotell antas 

kunna ha ett något större behov av parkeringsplatser över natten och alltså har större 

möjligheter att samnyttja. 

De parkeringsplatser som är avsedda för Centralstationens ändamål ska finnas till-

gängliga för resenärers behov och kan därför inte heller samnyttjas i någon större ut-

sträckning. 

Möjligheterna för samnyttjande av cykelparkering är betydligt större än för bilplatser. 

Cykelparkering som anläggs utomhus i området bör kunna samnyttjas för så väl verk-

samma, besökare, och resande till och från centralstationen i viss mån. Enligt beräk-

ningar i gjord parkeringsutredning (Parkering av bil och cykel i Centralenområdet i 

Göteborg 2035, Trivector, 2015-11-11) där samnyttjande av cykelparkering i området 

vägts in, kan parkeringstalen för cykel räknas ned något både för verksamheter och 

handel.  

I normalfallet är handel en enskild stor orsak till behov av besöksparkering. Det har 

gjorts ett antagande av parkeringsbehoven för handelsytorna genom att fördjupa reso-

nemanget kring vilka typer av handel och vilka de huvudsakliga kundgrupperna kan 

bli inom planområdet (PM Stationsnära handel, bilparkering i planeringen av han-

delsetableringar i Centralenområdet i Göteborg, WSP 2016-05-23). Kollektivtrafik-

knutpunkten i sig och placeringen av Västlänkens uppgångar gör att vissa stråk får 

stora flöden med gående som reser med kollektivtrafiken. Vid dessa stråk kommer 

förmodligen handelsytorna att till största delen vända sig till kollektivtrafikresenärer. 

Inom RegionCity planeras för ett betydande innehåll av kontor. Detta i sin tur ger be-

hov till närservice av olika slag för arbetsplatserna, exempelvis lunchrestauranger. 

Slutsatsen är att lokalytor som vänder sig direkt till kollektivtrafikresenärer respektive 

grupper som innefattas i andra delar av parkeringslösningen inte behöver ha särskilda 

besöksparkeringar kopplade till sig. 

Utifrån tidigare utredningar, förutsättningar samt föreslagna mobilitetsåtgärder anger 

mobilitetsutredningen för detaljplanens parkeringsbehov följande p-tal: 

 

Funktion Parkeringstal bil Parkeringstal cykel 

Bostäder (flerbostadshus) 90 platser 500 platser 

Verksamheter (kontor mm) 405 platser 657 platser 

Verksamheter (handel) 0 platser 240 platser 

Centralstationens funktion 

(avtal) 

80 platser 500 platser 

   

TOTALT 575 1897 
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I planen ingår parkeringsandamål som användning för samtliga kvarter, vilket möjlig-

gör erforderlig parkeringsvolym alternativt att exploatören avtalar om parkering utan-

för planområdet. 

Gällande parkering under byggtiden är det en genomförandefråga och kommer att be-

höva beaktas vid utbyggnationen av detaljplanen. Frågan har berörts i arbetet med 

Stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet och ska ses i sammanhang med 

intilliggande planer, t ex detaljplanen för Västlänken station Centralen. I det parke-

ringsavtal som tecknats mellan Göteborgs kommun, Trafikverket och Jernhusen Stat-

ioner AB (se ovan), har Jernhusen ansvar för att parkering för stationsfunktionen och 

för tillkommande bebyggelse upprätthålls och fungerar under utbyggnadstiden. Gäl-

lande tillkommande parkering i och med ny bebyggelse hanteras detta i bygglovsske-

det. Jernhusen har aviserat en trolig etappindelning med byggnation utgående från 

väster. Delar av befintliga parkeringsytor kommer alltså att finnas kvar under delar av 

genomförandetiden och tillsammans med Jernhusens ytterligare fastigheter och mark-

ytor i närområdet bedöms att parkeringsbehovet kan lösas under hela byggtiden. 

Gator, GC-vägar 

Norr om planområdet föreslås anläggas en lokalgata inom genomförandet av detalj-

plan för Station Centralen. Denna gata ska även användas för fordonsangöring till ak-

tuellt planområdet.  

 
Planstruktur för Centralenområdet 2040. Biltrafik och huvudgatusystem i grått, huvudcykelstråk i 

orange.  Bild stadsbyggnadskontoret 

 

För att inte exponera garagenedfarter i stadsbilden har utfartsförbud införts på vissa 

sträckor där garageportar påtagligt skulle påverka visuellt eller påverka stråk och ga-

tuliv negativt. 
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Trafikförslag där torget nås med bil från planerade nya gatan norr om planområdet. Norra delen av 

torgrummet är tänkt för hämta-lämnafunktion för Centralstationen och Nils Ericssonsplatsen. Det fö-

reslagna parkeringshuset i kvarteret längst i syd-öst ska också ingå i funktionen hämta-lämna/korttids-

parkering. I övrigt är miljöerna i första hand tänkta för gående, med viss möjlighet till angöring till 

fastighet. Angöring till cykelgarage har här illustrerats med infart från gatan norr om planområdet, 

men ett alternativ med infart från entrégatan en bit in i planområdet har också studerats. Bild Ramböll. 

 

Infart till stationsparkering under mark, liksom till befintligt garage under Nils Eric-

son Terminalen, kan ske i fasad väster om torget, vilket detaljplanen säkerställer som 

en lösning, men där även andra lösningar, exempelvis från gatan norr om planområdet 

eller via garagevåningar under kvarteren, vilket har studerats och kan bli aktuella.  

När nästa etapp av RegionCity österut samt då den föreslagna Bangårdsförbindelsen 

realiseras, öppnas för andra möjligheter till angöring och gatudragningar längre ös-

terut.  

Cykelvägarna och pendelcykelstråken leds runt planområdet, då genomgående stråk 

för cykling inte är lämpligt genom stationsområdet. Planområdet kommer dock att 

vara en stor målpunkt för cyklister, både till de verksamheter som kommer att finnas i 

byggnaderna och för att nå parkeringarna för cykel som anläggs för stationens behov. 

Vid planens genomförande kan stråken inom planområdet utformas som gågator upp-

låtna även för cykel.  

De viktiga gångstråken är reglerade som gågator, planbestämmelse GATA1 resp 

TORG. Den senare är tänkt att utöver cykeltrafik även kunna användas för viss leve-

ranstrafik och angöring till fastighet, vilket får regleras av trafikkontoret utifrån behov 

och lämplighet.  
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Norra delen av torgrummet, i mitten av planområdet, 

 anges i planen som kvartersmark stationsandamål (T1). I trafikförslaget planeras här 

angöringsparkering med hämta-lämnafunktion. Tillhörande gator norrut delas mellan 

kvartersmark och allmän plats. Avsikten är att kvartersmarken ska fungera som angö-

ringsgata till bland annat angöringsparkeringen. Anledningen till denna utformning är 

bland annat svårigheten att reglera fordonstrafik, taxiangöring etc. Samtidigt genom 

GATA1 säkerställs allmän tillgänglighet.  

Motsvarande lösning görs för gatan i planområdets östra del, som kommer att utgöra 

angöring till det sydöstra kvarteret. I detta kvarter är ytterligare stationsangöringspar-

kering föreslagen som tillsammans med parkering vid torget utgör de platser som ska 

lösa stationens hämta-lämnafunktion, se Parkering ovan. I och med detta förväntade 

trafikflöde får denna gata mer karaktär av bilgata. 

Angöring och parkeringsbehov för stationsfunktionen garanteras genom särskilt avtal 

mellan Göteborgs kommun, Trafikverket och exploatören, vilket beskrivits ovan. 

Trafikförslaget och detaljplanen möjliggör också som alternativ för en eventuell kör-

bana från angöringen på torget vidare österut mot anslutningsgata och garageparke-

ring. 

 

Även om gaturummet uppdelas mellan kvartersmark och allmän plats blir det viktigt 

att hela rummet gestaltas sammanhängande från fasad till fasad. Läget är väldigt 

centralt och för många resenärer är detta det första mötet med Göteborg.  

Föreslagna sektioner för de 

två entrégatorna norr om 

torget i trafikförslaget. Bild 

Ramböll. 

Alternativt trafikförslag som 

möjliggör för en eventuell kör-

bana från angöringen på torget 

vidare österut mot anslutnings-

gata och garageparkering.  

Bild Ramböll. 
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Då det bedöms som en viktig entré samt att det är en del av innerstaden, är det väsent-

ligt att området får en representativ utformning med bl a material i hög kvalitet, ex-

empelvis natursten. Utformningen av gaturummet behandlas mer ingående i gestalt-

nings-/kvalitetsprogrammet.  

Kopplingar och stråk 

Vid planens genomförande blir byggnationen en integrerad del av stationsområdet 

och gångflödena till planområdet från väster och söder kan passera via befintliga pas-

sager genom Nils Ericssonterminalen och Centralstationen. Ökande gångflöden med 

anledning av byggnation i omgivande delar av Centralenområdet och Gullbergsvass 

gör att befintliga passager genom stationsbyggnaden och vid Nils Ericssonterminalen 

på sikt kan bli otillräckliga, varför planen innehåller plats för det sk Jubileumsstråket, 

som innebär bredare gångpassage genom stationsanläggningen och med huvudsakligt 

syfte att utformas för resenärens behov. Planen innebär också allmänna stråk i 

nordsydlig resp östvästlig genom kvartersstrukturen med tanke på deras viktiga fram-

tida funktion som sammanbindande stråk i den växande staden.  

Här anger också detaljplanen allmän plats till planens sydvästra hörn för att möjlig-

göra ett framtida allmän plats-stråk från öster genom detaljplanen och vidare väster ut 

till Nordstansområdet. 

 
 

 

Med en eventuellt ny Bangårdsförbindelse i framtiden öppnas hela området upp för en 

ny koppling i nord-sydlig riktning, vilket i sin tur innebär nytt öst-västligt stråk inom 

detaljplanen utefter den översta tågperrongen. 

Tillgänglighet och service 

Platsen har en mycket god tillgänglighet med kollektivtrafik, i staden och i regionen. 

Planområdet är helt integrerat i stationsområdet och kommer även att inrymma vissa 

stationsfunktioner. Planområdet kommer dessutom att ha en mycket god tillgänglighet 

med gång och cykel, framför allt när den nya staden växer fram.  

Detaljplanen innehåller stora ytor för handel och för lokaler som kan användas för 

service, vård och utbildning. Planområdet kan bli en naturlig lokalisering av kommer-

siell och offentlig service för den nya stadsdel som växer fram inom Centralenområ-

det och Gullbergsvass, men även för staden och regionen som helhet.  

Viktiga framtida stråk för gå-

ende kopplas samman via 

planområdet, från Kvalitets- 

och gestaltningsprogrammet. 
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Den övergripande handelsutredning (Övergripande handelsutredning för Göteborgs 

Stad, WSP Analys & strategi 2015-12-13) som tagits fram för hela staden pekar på att 

det innehåll av handel och service som projektet RegionCity omfattar svarar upp mot 

det behov av utökade ytor som finns fram till år 2025 för att stadskärnan fortsatt ska 

vara en attraktiv handelsplats. Tillkommande handelsytor i den centrala staden och 

vid de stora kollektivtrafikknutpunkterna är även av betydelse för att skapa en hållbar 

handelsstruktur. Den farhåga som handelsutredningen lyfter är att den stora mängd 

handelsyta som tillförs norr om Centralstationen ska påverka koncentrationen av han-

del mot denna del av centrala Göteborg och därmed försvårar handelns utveckling på 

Avenyn och vidare söderut mot Korsvägen (eftersom handeln har en stark ekonomisk 

drivkraft till att vilja samlas i kluster/stråk). Handelsinnehållet inom planområdet har 

indirekt begränsats till ca 13 000 kvm BTA genom möjlighet i endast de två första vå-

ningarna. Detta avser lokalytor för detaljhandel och sällanköpshandel, inkluderat ”re-

senärsorienterad handel”, men inte lokalytor för annan kommersiell eller offentlig ser-

vice, restauranger, kaféer etc. Med genomförandet av framtida ytterligare expansion 

österut, kan man anta att det tillkommer ytterligare handelsytor av ungefär samma 

storlek som med denna detaljplan. Å andra sidan kan övriga Centralenområdet och 

Gullbergsvass antas expanderat md ytterligare verksamheter och bostäder etc, vilket 

driver behov av service.    

Samtliga byggnader, liksom de offentliga ytorna, ska bli fullt ut tillgängliga för perso-

ner med funktionshinder. Parkering för personer med funktionshinder kan anordnas 

på kvartersmark i gata eller inom källarplanet i direkt anslutning till trapphusen. Till-

gängliga parkeringar inom dagens planområde planeras att ersättas inom planområdet 

och norr om planområdet, vilket kan innebära större avstånd mellan parkering och 

spårområdet. 

Skolor och förskolor 

Detaljplanen med sitt föreslagna innehåll av minst 190 lägenheter innebär behov av 

skol- och förskoleplatser. Exempelvis motsvarar detta 2 förskoleavdelningar. 

Planen tillåter användning S, utbildning, vilket omfattar både förskola, grundskola 

samt högre utbildning. Förskola och skola med tillhörande krav på yta för utevistelse 

och lek, bedöms inte att kunna beredas plats inom detaljplanen. Inte heller skola. Pla-

nen med sin täta struktur i direkt anslutning till centralstationen, kommer ha svårt att 

erbjuda utevistelseytor med sådan kvalitet att hela behovet tillgodoses. Delar av ter-

rassytorna kan utgöra vistelse för utelek och lärande, men skulle då kräva särskilt ar-

rangemang och bedömningen är att total omfattning skulle röra sig om en förskoleav-

delning. Detta är emellertid inget som den kommunala barnomsorgen idag anser prak-

tiskt-ekonomiskt möjligt. En samordnad hantering av det för Centralenområdet ge-

mensamma behovet av skola och förskola förespråkas. I avvägningen mellan att pla-

nera för bostäder i planen och den begränsade möjligheten att inom planen tillgodose 

behovet av skola bedöms möjligheter till bostäder som mer värdefullt i fråga om mar-

kanvändning. Detta då det bedöms som möjligt och nu planeras för att hantera skolbe-

hovet samordnat inom närliggande område. 
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Möjlig utveckling av skolor inom Centralenområdet 
 

Inom staden har en för Centralenområdet övergripande förstudie gjorts gällande kart-

läggning av behov och förslag till övergripande lösning, samt möjliga platser för för-

skola och skola. Inom Centralenområdet finns idag inga förskolor eller skolor (f-9), 

men inte heller några bostäder. Ett flertal program- och planarbeten pågår däremot, 

vilka innehåller varierande antal bostäder. Utifrån detta bedömer förstudien ett för 

Centralenområdet totalt framtida behov av 10 förskoleavdelningar (185 barn) och 370 

skolplatser (skola f-9).  

Förstudien har studerat möjligheterna att lösa Centraleområdets behov av förskolor 

och skolor i första hand inom sitt eget område. I stort gör man bedömningen att det är 

möjligt, men lösningarna måste detaljstuderas i resp. planarbeten. Studien sätter ett 

förslag till inriktning för fortsatt arbete: 

2 förskoleavdelningar i området för detaljplan för Överdäckningen av Götaleden. 

8 förskoleavdelningar på/vid Packhuskajen. 

1 skola på/vid Packhuskajen. 

Behovet av skola och förskola för hela Centralenområdet bedöms kunna hanteras, 

men kräver fortsatta studier.   

Friytor 

Stråken genom planområdet regleras som allmän plats då de kommer att utgöra vik-

tiga stråk och platser i den framtida stad som växer fram i Centralenområdet och Gull-

bergsvass. Markplan blir skuggat av byggnaderna och med de stora gåendeströmmar 

som förväntas i framtiden blir inte marknivån lämplig för rekreation och avkoppling. 

Vistelsekvaliteten kommer att vara relativt låg i stråken, varför det har lagts stor vikt 

vid att skapa en kvalitativt bra plats för längre vistelse i områdets centrala del. En 

torgyta som blir solbelyst och skyddad från vind och som kan vara attraktiv både för 

resenärer och andra att använda.  

Marken inom planområdet kommer till största del vara hårdgjorda ytor anpassade för 

rörelser inom och genom planområdet. Underbyggnad med källarplan samt lednings-

dragningar ger mindre möjligheter till trädplanteringar i marknivå. Tankar finns om 

att genom gröna fasader skapa människovänliga upplevelser för både platser och 

stråk. För torgytan och gator ska eventuell bjälklagskonstruktion medge att större träd 

kan planteras. På torgytan har också del av den sk underbyggnadsrätten undantagits, 

för att ge förutsättningar för plantering av större träd. Träd och vegetation är viktiga 

inte bara för den visuella miljön, utan också som vindbrytare och bidragare till ett 

bättre mikroklimat. 

Behov av friytor för de som vistas i området, som verksamma, som boende, som skol-

ungdomar, som hotellgäster, eventuellt även som resenärer eller handlande, kommer 

istället att behöva tillgodoses genom planterade takterrasser. Terrasser som kan er-

bjuda bättre solbelysning, ett bättre lokalklimat och en mer grön och avkopplande 

miljö. Terrasser som också till viss del kan vara publikt tillgängliga platser och er-

bjuda en rörelse i vertikalt plan. Planbestämmelse finns som förtydligar krav på kvali-

tativa och gröna utemiljöer på taken, där tekniska installationer inte får ge skugga el-

ler medföra störande buller.  De största av dessa terrasser föreslås i väster mot Nils 

Ericsonsterminalen och runt torget.  
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Den täta exploateringen inom RegionCity förutsätter att det inom omgivande stads-

områden etableras gröna ytor för avkoppling och rekreation. De behövs även för vär-

meväxling med det tätbebyggda området, för ett bättre lokalklimat inom RegionCity. 

Mindre parkytor i omgivande område, som Bergslagsparken, i kombination med att 

en stadsdelspark planeras inom Gullbergsvass ger en viktig kompletterande och stöd-

jande grön funktion till planområdet. Även älven är en viktig rekreativ blå resurs i 

närområdet, som kan utvecklas som rekreativ miljö och dessutom bidrar med värme-

växling.  

I och med förvandlingen av Centralenområdet och sänkningen/överbyggnationen av 

Götaleden, kommer älven att bli mer lättillgänglig och närvarande.  

 

 
 

Visionsbild som illustrerar möjlig framtida stadsutveckling i Gullbergsvass: Stadsdelspark Kruthus-

parken. Kruthusparken är en samlande, grön rekreationsyta med plats för lek, vila, picknick och pro-

menader och som stärker den visuella kopplingen mellan innerstaden och Skansen Lejonet. Kruthus-

parken kan bli en stadsdelspark, vilket innebär att den tillgodoser behovet av en större rekreationsyta i 

området. Bild från parallella idéstudier för stadsutvecklingsprogrammet, Team West 8, White och Spa-

cescape.  

 

I planområdet behöver det aktivt arbetas med ekosystemstjänster för att tillföra gröna 

värden till byggnationen och förbättra lokalklimatet inom den tätbebyggda miljön.    

Lekmiljöer kommer inte att anordnas i den offentliga miljön, mer än att t.ex. konst-

verk och möblering i det offentliga rummet kan utformas lekbar, för barn som väntar 

på att resa eller följt med och handla. Enklare lekmöjligheter kan anordnas på takter-

rasser för bostads- eller skoländamål. Lekplatser behöver anordnas inom omgivande 

områden, bl.a. i en framtida stadsdelspark.  

Den vindstudie som är gjord (Vindstudie RegionCity, Norconsult ver. 2: 2019-10-15) 

visar att det för både marknivå och för takterrasser på sockelbyggnader finns goda 

förutsättningar för längre vistelse på många platser inom området.  
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Delar av torgytan liksom takterrassen öster om torget är dock mer vindutsatta och inte 

lämpliga för längre vistelse om inte åtgärder vidtas för att dämpa vinden.  

Då detta är de bäst solbelysta platserna inom planområdet och de även ligger strate-

giskt placerade för både resenärers och övrigas vistelse krävs vidare studier av åtgär-

der för att säkerställa en god vindkomfort även för dessa ytor.  

I nuläget medför de stora öppna ytorna en dålig vindmiljö i området norr om Central-

stationen. Med genomförandet av detaljplanen kommer vindkomforten att påtagligt 

förbättras. 

 

 

De föreslagna takterrasser inom kvarteren blir även de lämpliga för längre vistelse, 

genom föreslagen utformning med de uppskjutande våningsplanen som erbjuder ett 

tillräckligt bra vindskydd. Generellt är det med föreslagen utformning minst blåsigt på 

takterrassernas nordöstra hörn.  

De höga byggnaderna riskerar att skapa förstärkta vindar och turbulens som också på-

verkar omgivande stadsmiljöer. Vid planens genomförande måste noggrann vindsi-

mulering utföras för att i detalj studera hur byggnader ska utformas så att inte oöns-

kade vindeffekter uppstår, i offentliga miljöer eller på takterrasser avsedda för vis-

telse, både inom och utom planområdet. Detaljplanen tillåter också uppförande av 

skärmtak vid entréer, vilket kan vara en åtgärd för att bryta vind. 

Sociala aspekter 

De sociala aspekterna analyseras utifrån de fyra teman som kommunen tagit fram för 

social konsekvensbeskrivning (Sammanhållen stad/Samspel/Vardagsliv och identitet/ 

Hälsa och säkerhet) samt barnkonsekvensbeskrivning. Analysen görs i den till detalj-

planen hörande Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys. Ett dokument 

som utöver en inventering av området sociala värden idag även anger målsättningar 

och ”sociala nycklar” för områdets framtida utveckling. De förbättringsåtgärder som 

redan vidtagits inför samrådet redovisas liksom frågeställningar för samrådet att be-

svara.  

Från vindstudien. Medianen av 

vindhastighet över 1,5 m/s. Media-

nen (50 %) överskrids inte i de 

gröna områdena. Dessa är lämp-

liga för långvarig vistelse. Röda 

områden är mindre lämpliga för 

detta. Bild Norconsult. 
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En viktig del i arbetet med social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys är 

också de svar som inkommit under samrådet av detaljplanen, för utvärdering av de-

taljplanens konsekvenser inför det fortsatta planarbetet.  

Resultatet av denna presenteras i punkt Sociala konsekvenser och barnperspektiv un-

der kapitel Överväganden och Konsekvenser. 

Teknisk försörjning  

I området runt Centralstationen förekommer omfattande ledningsstråk. Inom ramen 

för projekt Västlänken sker omläggningar av delar av dessa ledningsstråk. Planerad 

bebyggelse inom planområdet förutsätts anslutas till dessa nya ledningar, till stora de-

lar förlagda norr om planområdet i Kruthusgatans förlängning. Anslutning till dessa 

ledningar kan ske först när Västlänkens arbeten har kommit så långt att ledningsar-

betena har genomförts. Bedömningen är att detaljplanen kan försörjas gällande samt-

liga ledningsslag via detta ledningsstråk.  

Jernhusen har emellertid en ambition att kunna påbörja byggnationen innan dess. In-

nan byggnation startar får det utredas om det eventuellt är möjligt att provisoriskt, el-

ler permanent, ansluta de första kvarteren till befintliga ledningar som inte påverkas 

av Västlänkens arbeten. Förutsättningarna för detta har ännu inte klargjorts ur vare sig 

teknisk, ekonomisk eller juridisk synvinkel. 

Detaljplanen medger en underbyggnadsrätt under en stor del av den allmänna platsen 

inom planområdet. Detta medför att ledningsdjupet som inryms inom denna allmän 

plats är begränsat. Utgångspunkten är att anslutning till allmänna ledningsnät i första 

hand sker via anslutningspunkter i planområdets norra och östra gräns, alternativt för-

läggs inom kvartersmark, i källarvåning. Ledningar för gatuavvattning planeras dock 

inom allmän plats. Förutsättningarna för detta har utretts i dagvattenutredning och tra-

fikförslag. I planhandlingen regleras minsta möjliga tjocklek för gatumarkens över-

byggnad med 0,5 m, något som bedöms kunna inrymma nödvändiga ledningar, men 

kan komma att kräva särskilda tekniska lösningar.  

Dagvatten och skyfallshantering 

En utredning har tagits fram av Kretslopp och vatten (Dagvatten och skyfallsutred-

ning, kretslopp och vatten, 2019-10-02) för att utvärdera dagvatten- och skyfallsrela-

terade frågor i samband med detaljplanearbetet, vilket utgör en revidering sedan sam-

rådet utifrån nya förutsättningar. Utredningen bedömer att dagvatten- och skyfallshan-

teringen kan lösas inom ramen för krav på fördröjning och rening. 

I utredningen anges att för att uppnå både reningskrav och stadens krav på fördröjning 

av 10 mm dagvatten per kvadratmeter hårdgjord yta föreslås att dagvatten från kvar-

tersmark fördröjs och renas med gröna tak, nedsänkta växtbäddar eller rörmagasin. 

Med utgångspunkt från planens föreslagna markytor och byggnadsvolym, beräknas 

det totala fördröjningskravet på kvartersmark till 117 m3. Exempel på ytbehovet per 

lösning är 5850 m2 gröna tak, 390 m2 nedsänkta växtbäddar, 1170 m2 skelettjordar 

eller 242 m2 rörmagasin. Lösningarna kan även fördelas på tex 4200 m2 gröna tak 

och 110 m2 nedsänkta växtbäddar, eller 4200 m2 gröna tak och 330 m2 skelettjordar.  
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I utredningen anges att för anläggning av rörmagasin måste möjlighet att ansluta med 

självfall till allmän dagvattenledning utredas vidare. Efter granskningen har fortsatt 

arbete med dagvattenfrågan genomförts. Dagvatten föreslås avrinna norrut till dagvat-

tenledningar i blivande lokalgata, där VA-projektering pågår och där höjder för vat-

tengångar föreslagits. Dessa höjder pekar på att anslutning till dessa med fullgott 

självfall är fullt möjligt. Genomförande av planen kommer också att föregås av en ge-

nomförandestudie (GFS), där höjdsättning och anslutningar kommer att fastslås.  

För hantering av dagvatten på allmän plats föreslås nedsänkta växtbäddar, skelettjor-

dar, rörmagasin eller uppsamling och fördröjning som exempelvis skulle kunna inte-

greras i utformningen av planerad målpunkt mitt på torget. Erforderliga fördröjnings-

volymer på allmän plats för att avlasta dagvattensystemet nedströms utanför detaljpla-

neområdet har dock ännu inte kunnat beräknas, till följd av att förändringar i dagvat-

tensystemet planeras.   

I dagvattenutredningen föreslagen utformning av målpunkt på torget är ett exempel på 

hur uppsamling och fördröjning av dagvatten/och skyfall kan integreras med andra 

behov i staden. Förslaget ligger i linje med stadens ambitioner om att bli världens 

bästa stad när det regnar.  

 

Exempel i dagvattenutredningen på utformning av landmärke/målpunkt som fungerar som väderskydd 

(sol och regn), uppsamling av regn samt bidrar med konst. Foto: Marie Larsson, från Perdana Bota-

nical Gardens i Kuala Lumpur, Malaysia. 

 

Enligt dokumentet Reningskrav för dagvatten (Kretslopp och vatten, 2017-03-02) 

klassas planområdet som en medelbelastad yta som avvattnas till en mindre känslig 

recipient. Det innebär att endast enklare rening erfordras. Med enklare rening menas 

avskiljning av partiklar företrädesvis översilning genom växtlighet eller fördröjning.  
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Dagvattenutredningens förslag till hantering av dagvatten och skyfall 

Med föreslagna anläggningar såsom gröna tak, nedsänkta växtbäddar samt skelettjor-

dar finns möjlighet att uppnå krav om enklare rening, så att planområdet inte försäm-

rar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Utförd föroreningsbe-

räkning (PM Komplettering till Dagvatten och skyfallsutredning, kretslopp och vatten 

2020 06 04) visar att utifrån att rening genomförs anses planen inte påverka möjlig-

heterna att uppnå MKN för Göta Älv. Om annan fördröjnings-/reningsmetod än den 

som föreslås i dagvattenutredningen, ska denna kunna uppvisa minst samma renings-

effekt. 

Dagvattnet från planområdet avleds inte till ett markavvattningsföretag.  

I plankartan har en stor del av torget undantagits från underbyggnadsrätten, varför 

denna yta också kan vara ett bra alternativ för placering av dagvattenmagasin. 

För hantering av skyfall uppnås krav enligt Göteborgs översiktsplan - Tillägg för 

översvämningsrisker (TÖP). I dagsläget saknas nivåer för framtida höjdsättning. Det 

är viktigt att höjdsättning sker så att planområdet avrinner norrut, att marken lutar i 

riktning från byggnader, samt att höjdsättning som skapar instängda områden und-

viks. Jämfört med dagens situation innebär Detaljplanen ingen ökad skyfallsavrinning 

norrut. Avrinningen kommer såväl i dagsläget som i framtiden att ansamlas i Bergs-

lagsparken inom detaljplanen för Västlänken Station Centralen. Skillnaden är dock att 

avrinningen till Bergslagsparken idag sker öster om parken medan den med planerad 

framtida höjdsättning kommer att ske väster om parken.  

Detaljplanen anger krav på lägsta höjd på färdigt golv till +2,8 m ovan normalplanet. 
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Vatten och avlopp 

Behov av utbyggnad av allmänna vatten- och avloppsledningar studeras av Kretslopp 

och vatten för planområdet inom ett helhetstänk för Centralenområdets VA-försörj-

ning, för att dimensionera ledningssystemen och för att lokalisera lägen för lednings-

placeringar. Där ledningar kan behöva förläggas inom kvartersmark tydliggör planbe-

stämmelse om placering av allmänna ledningar denna rättighet. För övrigt kommer 

ledningar att placeras under allmänna ytor, vilket kräver att det studeras i förhållande 

till underbyggnadsrätt.    

Värme 

Uppvärmningen kan ske med fjärrvärme. Försörjningsbehoven och ledningsutbyggna-

den för planområdet studeras inom ett helhetstänk för Centralenområdet. Anslutning 

planeras till ledningsstråk i gatan utefter planområdets norra gräns. Byggnader kan 

även försörjas med fjärrkyla.  

Markvärme planeras för både allmän plats och kvartersmark, då området kommer att 

frekventeras med stora gångflöden. 

El och tele 

Elförsörjningen behöver byggas ut och för planområdets behov kommer flera trans-

formatorstationer att behöva integreras i bebyggelsen. Ledningar till stationerna behö-

ver förläggas inom källarvåningar. Se även avsnitt Anläggningar inom kvartersmark 

under kapitel Huvudmannaskap och ansvarsfördelning. Möjlighet att bilda särskilda 

fastigheter för tekniska anläggningar finns med detaljplanen. Huvudstråk för allmänna 

ledningar säkerställs inom allmän platsmark samt inom kvartersmark med bestäm-

melse u, tillgänglighet för allmänna ledningar.    

Avfall 

Jernhusen har tillsammans med Svenska Miljöinstitutet IVL tagit fram förslag till av-

fallshantering (PM - Avfallshantering i RegionCity, 2017-10-20). PM:et är indelat i 

olika delar där nedanstående behandlas. 

 

Målsättningen är att de vanligaste fraktionerna (restavfall, matavfall, tidningar, pap-

persförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och glasförpackningar) 

rekommenderas att finnas för insamling i nära anslutning till samtliga hyresgäster.  

  

För att lyckas med borttransport av avfallet krävs det ytor på flera nivåer.  

Nivå 1: Eget avfallsutrymme där avfall hämtas av internhanterare.  

Nivå 2: Uppsamlingsplatser dit rest-, matavfall och återvinningsfraktioner transporteras 

av internhanterare. Dessa utrymmen föreslås i källarplan eller bottenplan i respektive 

byggnad. Samtliga byggnader planeras att knytas ihop en med godskulvert under mark 

som även kommer att nyttjas för transport av avfall till logistikcentral.  

Nivå 3: Logistikcentral – här finns vanliga containers, komprimatorer och kärluppsamling 

på anpassade platser för att möjliggöra hämtning med stora fordon. På nivå 3 kan inter-

hanterare effektivisera avfallsflödet genom att med hjälp av kärlvändare tömma kärl i 

containers.  
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Här finns också dockningspunkter för utsug av fettavskiljareslam från restauranger. Con-

tainers för exempelvis restavfall, wellpapp och plast kan vara komprimerande och därige-

nom rymma mer avfall än okomprimerande containers.  

För nivå 3 planeras logistikcentralen att placeras inom ytterligare etapp av Region City, 

dvs inte inom detta detaljplaneområde, varför temporär logistikcentral (nivå 3) etableras i 

området som får flytta 2 - 3 gånger innan slutlig logistikcentral finns etablerad. Den tem-

porära logistikcentralen kommer (som även den slutgiltiga) att uppfylla samtliga krav för 

angöring med lastbil.  

 

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

Utförd geoteknisk utredning (PM Geoteknik, Region City, Geoteknisk utredning för 

detaljplan, Tyréns 2016-02-08) redovisar rekommendationer för hur belastningar och 

sättningar i området ska hanteras permanent och under byggtid. Inga geotekniska åt-

gärder behöver vidtas inför planens antagande eller genomförande, då stabiliteten är 

tillfredsställande under rådande geotekniska förhållanden och förutsättningar. Inga 

planbestämmelser anses behövas med hänsyn till de geotekniska aspekterna.   

Vid detaljprojektering av de planerade byggnaderna ska en byggnadsteknisk beskriv-

ning upprättas där de geotekniska frågeställningarna noggrant beaktas. Dessutom ska 

ett kontrollprogram upprättas som behandlar omgivningspåverkan i form av krav och 

uppföljning av grundvattennivåförändringar och rörelser i intilliggande fastigheter, 

anläggningar och gatumark. Kontrollprogrammet ska även omfatta kontroll av schakt-

botten och temporära stödkonstruktioner vid byggandet.  

Grundläggning rekommenderas med en icke massundanträngande pålmetod, till ex-

empel borrade stålpålar. Om slagna pålar väljs som pålmetod bör lerproppar dras in-

nan pålningen utförs med hänsyn till massundanträngning och därmed risk för skador 

på omkringliggande bebyggelse.  

Schakter inom planområdet bör generellt utföras inom temporära stödkonstruktioner 

för att minimera omgivningspåverkan. Vid fyllnads- och schaktarbeten ska stabilitets-

brott och markrörelser beaktas. Säkerhet mot stabilitetsbrott ska kontrolleras. Schak-

ter ska utformas så att inte grundvattenförändringar kan uppstå som kan medföra att 

omkringliggande byggnader skadas. 

Efter samrådet har exploatören studerat grundläggningsalternativ, vilket har inneburit 

att planstrukturen omarbetats efter det tekniskt-/ekonomiska förutsättningar som 

grundläggningen ger. Fast botten varierar stort inom området, vilket också gäller på 

kvaliteten av den fasta botten med blandning av krosszon och fast berg. Dessa förut-

sättningar tillsammans med att vissa ytor av den fasta botten sluttar starkt, har givit att 

strukturen har fått anpassas till det som är tekniskt-ekonomiskt rimligt. Detta har 

emellertid inte ändrat de ställningstaganden och rekommendationer, bl a gällande sta-

bilitet, som tidigare utredning redovisat. 
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Vibrationer 

För ev. vibrationer från omgivande spår- och fordonstrafik gäller att maxvärde av 0,4 

mm/s vägd RMS för bostäder ska gälla, vilket säkerställs med planbestämmelse. Be-

dömning av teknisk expertis (PM Vibrationer, PE Teknik och Arkitektur 2020 09 23) 

visar att beroende på hur teknisk konstruktion väljs, kan riktvärden för vibrationer 

uppnås. 

Markmiljö 

Resultaten av genomförd miljöteknisk markundersökning (Rapport Miljöteknisk mar-

kundersökning, Structor 2015-11-04 ) visar på att marken inom undersökningsområ-

det är utfylld med 2-3 meters fyllnadsmassor som generellt är lågt till måttligt förore-

nade av tungmetaller och måttligt till tydligt förorenade av PAH. Föroreningarna be-

döms i huvudsak härröra från fyllningen i sig men de högsta PAH-halterna härrör san-

nolikt från spill av kreosot eller liknade vid den f.d. ångcentralen och från slipers vid 

f.d. spårområden. I markytan finns vanlig asfalt och i regel ett tunt rent bärlager. Un-

der fyllningen finns gyttja och lera, som i regel inte är förorenade. 

Undersökningsområdet är i nuläget asfalterat och fungerar som parkeringsplats och 

busshållplats. Människor exponeras således inte för förorenad jord. Eventuell påver-

kan av föroreningar på marklevande organismer är också av underordnad betydelse 

för fyllnadsmassor under en högt frekventerad parkeringsplats. Spridningen av förore-

ningar med grundvatten bedöms också vara obetydlig då infiltrationen av nederbörd 

är minimal och lösligheten av aktuella föroreningar i praktiken är försumbar. Sam-

mantaget bedöms påträffade föroreningar inte utgöra några beaktansvärda risker för 

människors hälsa och miljön vid nuvarande markanvändning. 

Med genomförandet av planen kommer stora mängder fyllning och stora mängder 

lera att schaktas ur för att grundlägga kommande byggnader. Frågan om hur schakt-

massorna ska sorteras bör utredas närmare i projekteringsskedet. I det skedet bör även 

en formell anmälan lämnas in till miljöförvaltningen eftersom skyddsåtgärder måste 

vidtas, bl.a. måste länsvatten behandlas innan utsläpp.  

Eftersom i stort sett hela planområdet schaktas ur kommer riskerna med den förore-

nade jorden att elimineras nästan helt. I de små områden som inte berörs av teknisk 

schakt räcker det med att skapa en barriär till förorenad jord på minst 0,7 meter. Vi-

dare bör ingen förorenad jord ligga kvar i ledningsgravar.  

Krav på omhändertagande av markmiljöfrågan innan starbesked kan göras för bygg-

nation regleras också i detaljplanen med planbestämmelse. 

I särskilt PM ( PM Åtgärdsplan för fortsatta undersökningar och åtgärder inom de-

taljplaneprocessen och genomförande av detaljplan, Structor 2020 11 04 ) belyses yt-

terligare lämplig hantering av förorenade massor i genomförandeskedet. Här konstate-

ras att, utifrån beställarens tänkta projektering vid anspråkstagandet av planen, att tek-

nisk schaktning erfordras till minst > 3 m u markyta och därmed kommer omfatta den 

förorenade fyllningen samt naturliga jordlager (lera). Underliggande naturligt avsatt 

lera har i den översiktliga undersökningen generellt befunnits underskrida riktvärden 

för KM. 
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De tekniska möjligheterna för att sanera övervägande del av markförorening i fyllning 

bedöms därför som mycket goda. Inom områden där djupare schaktning ej är nöd-

vändig, t ex inom ledningsschakter eller parkeringsytor, kan behov av avhjälpandeåt-

gärd komma att krävas utifrån föroreningssynpunkt. Inga övriga hinder för en full-

ständig avhjälpandeåtgärd har identifierats. Risken för att behöva lämna restförore-

ningar i mark bedöms därmed som liten.  

De skyddsåtgärder som bedöms kunna bli aktuella i händelse av restförorening i plan 

eller djup bedöms i teorin kunna omfatta riskbedömning av resthalter utifrån hälsa- 

och miljö, framtagande av platsspecifika riktvärden i samråd med tillsynsmyndighet 

eller administrativa åtgärder. Åtgärder genomförs normalt inom ramen för den miljö-

kontroll som sker enligt anmälan om avhjälpandeåtgärd. 

De markarbeten som genomförs inom området sker inom ramen för särskilda anmäl-

ningar där kontrollprogram och skyddsåtgärder reducerar risker till ett minimum. 

Detta ska beskrivas i en saneringsplan, vilken ska vara upprättad och godkänd innan 

markarbeten kan starta. Saneringsplanen innehåller bl a en förklassning, vilket ger en 

god indikation på volymen massor som kräver externt omhändertagande, vilka massor 

som kan återanvändas på plats samt tillkommande kostnader för externt omhänderta-

gande av massorna. Ett exempel på en sådan förklassificering inför åtgärd åskådlig-

görs i figur nedan. 

 

Exempel på indelning av bygglovsetapper inom ett liknande planområde. Förklassning av jord utförs 

inom ramen för projekteringen, i syfte att kontrollera föroreningsinnehåll, avgöra lämplig 

masshantering samt utföra strukturerad miljökontroll inom ramen för framtida mätbara å 

gärdsmål och villkor i 28§ anmälan. Bild Structor. 
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Syftet med planerad efterbehandlingsåtgärd är att reducera risken för negativ påver-

kan från föroreningskälla till skyddsobjekt (boende, besökande och arbetande på fas-

tigheten). Preliminära åtgärdsmål för efterbehandlingsåtgärden är att föroreningshal-

ten i mark på Gullbergsvass 17:5 inte ska överstiga Naturvårdsverkets generella rikt-

värden för känslig markanvändning (KM). Anmälan ämnar även beskriva hur prov-

tagningen kommer att genomföras för att klassa massor som behöver borttransporte-

ras och hur miljökontroll kommer att genomföras. 

Fastighetsägaren ansvarar för saneringskostnader och för att saneringen hanteras på 

ett korrekt sätt utifrån gällande lagar och regler. 

Arkeologi 

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

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

från staden, eller kasserade vrak, som tjänat som fyllnadsmaterial. Länsstyrelsen har 

meddelat att förundersökning om eventuell förekomst av fornlämning inom planom-

rådet inte behöver göras i planskedet.   

Fastighetsägaren ansvarar för de kostnader som uppkommer för arkeologisk utredning 

och eventuella efterföljande krav på undersökningar eller utgrävningar.   

Luft 

Inom närområdet finns ett antal källor som påverkar luftkvaliteten i området, där-

ibland Götaleden. Det har gjorts ett antal olika luftkvalitetsutredningar i området och 

utifrån dessa tillsammans med utförda mätningar har stadsbyggnadskontoret i samar-

bete med miljöförvaltningen gjort en bedömning av luftkvaltetsituationen, som sam-

manfattats i ett PM ( Platsbedömning luft Detaljplan för norr om centralstationen, 

stadsbyggnadskontoret/miljöförvaltningen 2018 01 15) 

 

 
 

 
Sammanställning mätresultat från luftmätning i Bergslagsparken 2015. Bild Miljöförvaltningen. 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  55 (87) 

Miljöförvaltningen mätte NO2 och PM10 vid Bergslagsgatan mellan 2015-02-03 och 

2016-03-29 med en av sina mobila mätvagnar. Mätningarna skedde enligt Natur-

vårdsverkets instruktioner och med godkända instrument. 

Platsen för mätningen ligger på ungefär samma avstånd till Oscarsleden och Götatun-

nelns mynning som planområdet gör. (Se bild ovan). 

Av resultatet framgår att de uppmätta halterna av kvävedioxid och PM10 klarade mil-

jökvalitetsnormerna under 2015. För PM10 var marginalen till miljökvalitetsnormen 

mycket god, medan halterna av kvävedioxid för dygn låg på ungefär 90 % av miljö-

kvalitetsnormen. 

Två tidigare utförda luftutredningar har av miljöförvaltningen bedömts vara relevanta 

för planområdet. SWECO har i rapporten Luftmiljöutredning för detaljplan Norr om 

Nordstan använt en gaussisk modell för att beräkna kvävedioxidhalterna. I kartan ne-

dan visas resultaten för 98-percentil dygn, med planområdet ungefärligt markerat. Re-

sultaten stämmer överens med mätningarna och visar att miljökvalitetsnormerna kla-

ras i planområdet i nuläget. Även årsmedelvärdet och 98-percentilen för timme klarar 

sina respektive normer. 

 

I en utredning utförd av COWI (Luftkvalitetsutredning för bebyggelse ovanpå Götale-

den) användes en CFD-modell för att undersöka luftkvaliteten i området och hur de 

stora byggprojekt som pågår i området kan påverka den. I kartan nedan visas resulta-

ten för 98-percentil dygn, med planområdet ungefärligt markerat. Även i den här ut-

redningen var överensstämmelsen med uppmätta värden god. Miljökvalitetsnormen 

för dygn (NO2) klaras i planområdet i nuläget, såsom även års- och timnormen. 

PM10-halterna klarar sina miljökvalitetsnormer med god marginal enligt utredningen. 

Luftkvalitetsberäk-

ning med gaussisk 

model. Planområde 

markerat. Bild 

SWECO 
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Sammanfattningsvis bedömer miljöförvaltningen att risken för överskridande av mil-

jökvalitetsnormerna för kvävedioxid i området är liten i nuläget. Det finns inget som 

tyder på att de stora byggprojekt som planeras norr om det aktuella planområdet kom-

mer bidra till väsentligt ökade halter av luftföroreningar. 

Miljöförvaltningen bedömer att luftkvaliteten i området är tillräckligt undersökt tack 

vare de tidigare utredningarna som utförts i samband med andra detaljplaner. Inga yt-

terligare utredningar behövs därför. 

I den senaste luftkvalitetsutredningen i det större stadsutvecklingsområdet (Luftutred-

ning detaljplan för Överdäckning av Götaleden samt detaljplan för Norr om Nords-

tan, COWI 2020 10 14) används de mest aktuella uppskattningarna av framtida trafik-

flöden. Den använder även byggnadsstruktur där Detaljplan Norr om Centralstationen 

är utbyggd. Hämta‐/lämnafunktionen vid det blivande torget kommer enligt uppskatt-

ningarna ge upphov till flöden av 1800 - 3000 fordon per dygn på en väg där den är 

enda trafiken. Även med höga bakgrundshalter och förtätat gaturum är trafikflödet så 

pass lågt att miljöförvaltningen bedömer att det inte finns risk för överskridande av 

miljökvalitetsnormerna. Närliggande gator med högre trafikflöden har enligt COWI:s 

beräkningar inte halter i närheten av miljökvalitetsnormerna.  

Miljöförvaltningen har stämt av med representant för COWI, att beräkningarna för 

detaljplanerna för Överdäckningen och Norr om Nordstan är relevanta även för det 

aktuella området. Det finns vissa modifikationer i byggnadsutformning och trafikflö-

den i det nuvarande detaljplaneförslaget, men utifrån luftutredningens resultat anser 

miljöförvaltningen att området ligger skyddat från intransport av höga halter från Göt-

aleden och tillhörande tunnelmynningar. Samtliga lokalgator i detaljplaneområdet har 

halter som med marginal underskrider miljökvalitetsnormerna, mindre omflyttningar 

av byggnadsvolymer och trafikflöden medför inte risk för överskridanden.  

COWI:s beräkningar behandlar ett antal scenarier för åtgärder kring Götatunnelns 

västra mynning. I det aktuella detaljplaneområdet är effekten av de åtgärder som dis-

kuteras för att åtgärda de höga halterna i området runt Götaleden och tunnelmynning-

arna liten, på grund av avståndet och avskärmande byggnader.  

Luftkvalitetsberäk-

ning med CFD-mo-

dell. Planområde 

markerat. Bild 

COWI. 
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Det scenario som bedöms ge högst halter, ”worst case”, i det aktuella detaljplaneom-

rådet är nummer 5. Halterna enligt COWI:s beräkningar visas nedan: 

 

 

Luftkvalitetsberäkning med CFD-modell. Från detaljplan för Överdäckning av Götaleden samt detalj-

plan för Norr om Nordstan, Scenario 5. Planområde markerat med streckad ring. Bild COWI. 

 

I beräkningarna antas att Bangårdsviadukten (1 i kartan) är utbyggd och därmed att all 

trafik förutom kollektivtrafik är flyttat från Nils Ericsonsgatan (2 i kartan), Drottning-

torget och Burgrevegatan. Utan Bangårdsviadukten kommer enligt miljöförvaltning-

ens bedömning motsvarande förhöjning av halterna som utmed Bangårdsviadukten att 

istället uppstå utmed de andra gatorna. Halterna i planområdet har enligt beräkning-

arna god marginal upp till miljökvalitetsnormernas gränsvärden. 

Buller 

I Centralenområdet finns ett antal bullerkällor som påverkar planområdet. Den största 

är Götaleden med ett stort antal fordonsrörelser per dygn. Andra är Götaälvbron och 

de gator som finns och planeras inom närområdet. Stationen med dess tågtrafik är en 

annan. 

I samrådet genomfördes en bullerutredning, men efter att planstrukturen sedan ändrats 

har denna omarbetats (PM-Buller, Kompletterande bullerutredning för detaljplan 

Norr om Centralen i Göteborg, Sweco 2020-01-21). I denna har utgåtts från samma 

trafikdata som i föregående utredning. Här ansätts prognosår 2026 som det dimens-

ionerande trafikåret då Göteborgs Stad trafikstrategi innebär minskade biltrafikvoly-

mer till år 2040 jmf med år 2026. Bangårdsviadukten har beräknad trafik ÅDT 18 

500. 

Som underlag i bedömningen utgår beräkningar ifrån de kringliggande byggprojekt 

som är beslutade eller där detaljplaner eller motsvarande har antagits, då dessa kan ha 

påverkan på resultatet. I utredningen behandlas tre scenarier; 1- där beslutade och på-

gående detaljplanearbete inte utvecklas som förväntat, 2- där detaljplanen för västlän-

ken station centralen (som fortskrider mot ett antagande) vinner laga kraft och byggs 

enligt detaljplan, 3- där detaljplaner för Västlänken station, Norr om Nordstan, Hi-

singsbron med bebyggelse och Götaleden med bebyggelse är färdigställda. Sannolikt 

har flera av projekten i scenario 3 tagit form när denna detaljplan är fullt genomförd, 
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men för bedömningen av detaljplanens genomförbarhet har utgåtts ifrån scenario 2, 

vilket anses fullt realistiskt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I utredningen visas att detaljplaneområdet är utsatt för relativt hög bullerpåverkan. 

För möjligheten att genomföra planen utifrån de användningar som planen tillåter, be-

döms detta vara fullt genomförbart ur ett bullerperspektiv. När det gäller bostäder kan 

konstateras att den byggrätt som avses i första hand för bostäder, belastas framför allt 

norr- och österfasaderna med bullervärden överskridande 60 dBA. Stadsbyggnads-

kontoret har utrett möjligheterna till disponering av våningsplanen och gör bedöm-

ningen att det är möjligt att utföra byggnaden för bostadsändamål, men med en del 

mindre lägenheter (upp till 35 kvm). 

För alternativet med ett fullt utbyggt Centralenområde, scenario 3, adderas en avskär-

mande effekt av kringliggande bebyggelse, vilket innebär att bullerpåverkan på detalj-

planen minskar. Detta innebär att man beroende på genomförandetakt troligtvis kom-

mer att ha större valmöjligheter i utformningen för delar av planområdet. 

Gällande trafikbullerpåverkan inom detaljplanen har bullerutredningen kompletterats 

med ytterligare beräkningar (PM- Buller, Komplettering och förtydligande av buller-

utredningar för detaljplan Norr om Centralen i Göteborg, Sweco 2020 11 18). 

Utifrån tidigare trafikdata har trafikkontoret redovisat prognostisterad trafikrörelser 

inom resp i direkt anslutning till detaljplanen. I områdets norra del (vid blivande tor-

get) är ca 15 platser avsedda för ”Hämta/lämna”. Bilarna som använder sig av dessa 

platser kan förväntas ha en mycket kort uppehållstid. Vidare antas att maxtimmen ut-

gör ca 10% av dygnstrafiken.  Detta innebär att 1800 - 3000 fordon (=fordonsrörelser) 

per dygn beräknas trafikera ytan vid torget. 

Till detta kommer i områdets östra del planerade ca 65 platser i P-garage. Dessa plat-

ser kan förväntas ha en något längre uppehållstid än hämta/lämna platserna. Vidare 

antas att 90% av platserna är belagda under maxtimmen och att denna timme även i 

detta fall utgör ca 10% av dygnstrafiken.  

Bullerberäkning med förutsättningar att Hisingsbron är invigd, Götaledens nedsänkning klar 

med överdäckning mellan Hisingsbron och Torsgatan(utan ny bebyggelse ovanpå) samt Väst-

länkens stationshallar för mittuppgången och östra uppgången klara. Allt enligt tagna beslut 

eller antagna detaljplaner/vägplaner. Bild Sweco. 
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Det totala antalet fordonsrörelser till- och från parkeringshuset beräknas av trafikkon-

toret till mellan 3510 och 7020 per dygn. 

Samtidigt ska detta jämföras med dagens trafikrörelser till och från nuvarande hämta-

lämnaområdet norr om stationen, som anges till ca 7700/dygn. 

Beräkningar här med dessa trafikuppgifter har gjorts och med hastigheten 30 km/h. 

Sannolikt kommer hastigheten att vara lägre, men är den lägsta hastigheten som finns 

i beräkningsmetoden för trafikbuller. Utifrån detta ansätts ett medelvärde på trafiken 

både för lämna/hämta (2400 ÅDT) och till/från garaget (5250 ÅDT).  

 

Kompletterande bullerberäkning. Bilderna visar torgytan från söder mot norr. Bild Sweco. 

På innergårdsytan där lämna/hämta trafiken kör, visar beräkningarna att man kan 

räkna med något ökade ekvivalenta ljudnivåer på upp till + 9dB i markplan.  

Dock förväntas ökningen på högre våningsplan att bli lägre. På en föreslagna ytan för 

uteplatser klaras fortfarande högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå.( Se figur ovan). Om 

bostäder väljs som användning behöver dessa ha tillgång till en ljudskyddad sida och 

ljudskyddade uteplatser (om det skall anordnas). På några fasader kryper ”bullret” in 

längre in mot mitten av planområdet. 

Gällande buller från verksamheter har frågan utretts i särskild bullerutredning (Cen-

tralenområdet i Göteborg Utredning av buller från verksamheter, Norconsult 2017 12 

20), där det konstateras att riktvärdena för ekvivalent och maximal ljudnivå gällande 

bostäder klaras utan särskilda bullerskyddsåtgärder, förutom det östra kvarteret. Rikt-

värdet för maximal ljudnivå överskrids med 1-8 dBA. Enligt Boverkets rekommen-

dationer bör bostadsbyggnader kunna accepteras förutsatt att tillgång till ljuddämpad 

sida finns och att byggnaderna bulleranpassas. Vad gäller riktvärdet för maximal ljud-

nivå avser begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan. På plankartan finns 

planbestämmelse som reglerar detta. .Då flera olika användningar tillåts för byggrät-

terna, bedöms möjlighet finnas att klara riktvärden. Exakt utformning av kvarter kom-

mer att göras i bygglovsskedet, då särskild bullergranskning görs. Nuvarande upp-

ställningsspår i öster, som utgör huvudsaklig källa för verksamhetsbullret, planeras 

dessutom att flyttas i samband med Västlänkens utbyggnad, vilket bör ske senast 

2026. Stationsområdets spårområde (huvudbangården) bedöms i enlighet med gäl-

lande regler som trafikbuller och inte som verksamhetsbuller, vilket inkluderats i tra-

fikbullerberäkningarna ovan.  

Fråga om verksamhetsbuller från Västlänkens kommande ventilationssystem har stu-

derats och bedömts inte utgöra något problem. 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  60 (87) 

Lågfrekvent buller 

Enligt Norconsults bullerutredning för verksamhetsbuller redovisas de bullerkällor 

som man identifierat inom bangården. Här är det bangårdsområdets uppställningsspår 

och buller som kan alstras från tåguppställning som skulle kunna ge upphov till låg-

frekvent buller. Det skulle även kunna alstras från tågen som trafikerar centralen 

också. I utredningen bedöms det inte vara något problem med lågfrekvent buller från 

uppställningsspåren.  

Utöver detta, vid avstämning med bullerutredare på Sweco, skulle man kunna tänka 

sig att tågen i vissa fall står parkerade och med viss utrustning påslagen, exempelvis 

fläktar. Ljudnivåerna från fläktar när tågen står uppställda har räknats om till ljudef-

fekt (källstyrka). Vid närmaste byggnad (ca 50 m avstånd) i planområdet kan man för-

vänta sig ljudnivåer som är cirka 40 dB lägre vilket innebär att ljudnivåerna från tågen 

bör ligga omkring 45 dBA vid närmaste fasad. Med en fasad som dämpar ljudet 25-30 

dB innebär att ljudnivåerna inomhus borde ligga på cirka 15-20 dB. Folkhälsomyn-

dighetens riktvärde inomhus för tonalt ljud är 25 dBA och denna nivå bör man klara. 

Bedömning av bullerexpertis utgående från redovisningen i Norconsults rapport och 

frågeställningen om lågfrekvent buller, är att det inte finns någon risk att lågfrekvent 

buller från de uppställda tågen vid centralstationen skulle kunna generera lågfrekvent 

buller över de av folkhälsomyndigheten ställda krav. 

I övrigt görs bedömningen att det inom bangården inte finns någon bullerkälla som 

ger upphov till lågfrekvent buller. 

Risk 

Hantering av farligt gods har tidigare förekommit inom kombiterminalens område, 

vilket också beskrivits i den riskutredning som upprättades för samrådet(Riskbedöm-

ning Detaljplan för Centralstationen, Detaljplan för Västlänken, Station Centralen 

med omgivning, WSP 2015 09 02).  Sedan samrådet har kombiterminalen flyttat, var-

för risk gällande transport av farligt gods inte längre berör detaljplanen. 

Avståndet till terminalspåret, som är placerad nordost om planområdet, är 50 meter.  

Ett avstånd som kommer att förlängas med genomförandet av Västlänken/Station 

Centralen, då terminalens spårområde kortas mot väster.  

Riskutredningen har även analyserat skaderisker vid urspårning av tåg inom stations- 

och bangårdsområdet. Utredningen föreslår att en skyddande barriär som motstår tå-

gurspårning uppförs alternativt att byggnader närmast spår dimensioneras för att mot-

stå laster från urspårande tåg. Efter samrådet har frågan om urspårningsrisk belysts yt-

terligare i kompletterande PM (Svar till SBK angående risk vid uppställningsspår, 

Jernhusen 2019-04-12), vilken också stämts av med Trafikverket och Länsstyrelsen, 

vilken visar att risksituationen är tillfredställande. Detaljplanen i sin utformning möj-

liggör uppförande av skyddande barriär med avseende på urspårningsrisk. 

För olyckrisk gällande brand i tåg, utreds detta i särskild riskutredning (PM Riskbe-

dömning steg 1 bygg- och driftrisker spårnära byggnader region city, Göteborg, 

Cowi 2016 01 14). I utredningen konstateras att sannolikhet för större brand kan anses 

låg, men kanske inte försumbar.  

Sannolikhet för brand i byggnad som kan riskera att spridas till tåg kommer att vara 

beroende av byggnadens verksamheter och hur brandskyddet utformas. Med det antal 

våningar som planeras måste byggnadens brandskydd och utrymningskoncept baseras 
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på att utrymning sker inom byggnaden, detta innebär att stegassisterad utrymning mot 

spårsidan ej är aktuellt. Möjlighet för rundkörning för räddningstjänsten värderas i 

fortsatt projektering, detta är ett starkt önskemål från räddningstjänsten. Om detta inte 

är möjligt ska uppställnings- och vändmöjligheter på strategiska platser säkerställas. 

Det är viktigt att maximala avstånd från fordonsplats till angreppsvägar inte över-

skrids. Rundkörning för utryckningsfordon säkerställs emellertid inom planen genom 

dess utformning. 

Byggnadens fasad mot spår ska utföras som tät fasad. Detta innebär inte ett hinder 

mot att ha fönster mot järnvägen, dessa kan utföras som ej öppningsbara eller öpp-

ningsbara men låsta. Luftintag ska inte placeras på fasad mot spår och inläckage av 

brandgaser ska förhindras. Men det bör inte vara ett hinder att anordna utgångar till 

planerade terrasser förutsatt att dessa ligger på ett längre avstånd från spår. Det bör 

även vara möjligt att i markplan ha ingångar till husen mot spårområdet förutsatt att 

alternativa utrymningsvägar anordnas. Behov av brandskydd av fasad, omfattning och 

ev brandklassning utvärderas i samband med bygglov och projektering av byggnadens 

brandskydd. Behov av brandskydd bedöms inte som ett problem. Enligt Räddnings-

tjänsten bedöms möjlighet till rundkörning och tät fasad som tillräcklig kravställning i 

detaljplanskedet. Krav på tät fasad mot spårområde säkerställs genom planbestäm-

melse. 

I riskutredning har pekats på att brandgasschakt för Västlänken behöver dimension-

eras och placeras så att inte brand eller toxiska brandgaser sprids till bebyggelse eller 

områden där människor vistas. Efter samrådet har det vidare arbetet med Västlänken 

inneburit att brandgasschakt inte längre lokaliseras till plats i konflikt med denna de-

taljplan. Detta är emellertid beroende av att angränsande detaljplan i norr vinner laga 

kraft, varför planbestämmelse gällande utformning av byggnad säkerställer möjlighet 

till genomförande av brandgasschakt. För dessa byggnadsdelar innebär det att fasad 

ovan utlopp från brandgasschakt utförs som sk tät fasad, se motsvarande för fasad mot 

spår enligt ovan. 

WSP´s Riskutredningen belyser även frågan om att utformningen av planområdet be-

höver säkerställa att stora folkmassor kan utrymma stationsområdet, i händelse av sa-

botage, brand eller olycka. Efter samrådet har planstrukturen ändrats, vilket bland an-

nat inneburit att området öppnats upp och där planens torgbildning vid stationen nu 

fått flera öppna kopplingar, varför stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att möj-

ligheten för utrymning är god. 

Riskutredningen har slutligen studerat risker från brand i gasdrivna bussar (inom Nils 

Ericson Terminalen eller vid tankstation för fordonsgas utmed Kruthusgatan) och 

konstaterar att detta inte har någon påverkan på planområdet.  

Gällande elsäkerhet tillämpar Trafikverket säkerhetszoner som omfattar 4 meter från 

spårmitt liksom 1,4 meter från spänningsförande anläggningsdel. Byggnad eller bygg-

nadsdel bör enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter inte placeras närmare spänningsfö-

rande anläggning än 5 meter. Detta är minimiavstånd som inte kan minskas ytterli-

gare, varför exploatörer bör eftersträva att hålla större avstånd än detta.  

Detaljplanens utformning innebär samtidigt att byggnader placeras på större avstånd 

än detta men säkerhetszonerna behöver ändå beaktas vid byggnationen.  
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Angående magnetfält finns dag inga nationella riktvärden som preciserar vilken expo-

neringsnivå från magnetfält som kan anses vara tolerabla i samband med fysisk plane-

ring. Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med flera andra myndigheter, bland 

andra Boverket, gett ut rapporten ”Magnetfält och hälsorisker”. I rapporten ger myn-

digheterna tillsammans övergripande rekommendationer för samhällsplanering och 

byggande. 

Rekommendationen är att påverkan av elektromagnetiska fält m.a.p. järnvägens elan-

läggningar skall säkerställas så att människor i byggnaderna avsedda för bostäder, 

skola eller förskola inte exponeras för nivåer över långtidsmedelvärdet 0,4 μT. Vidare 

har Strålsäkerhetsmyndigheten beslutat om rekommenderade referensvärden för mag-

netfält som gäller för allmänheten. Referensvärdet för järnvägsel på 16,7 Hz är ett 

maximalt momentanvärde som satts till 300 μT. För arbetsplatser gäller Arbetsmiljö-

verkets föreskrift 2016:3. Det anger att för arbetsplatser ska det maximala moment-

värden för järnvägsel på 16,7 Hz vara under 1500 μT. 

Gällande bostäder, skola och förskola säkerställer planbestämmelse att långtidsmedel-

värdet inte får överstiga 0,4 μT. Där ev påverkan av magnetfält och ytor för stadigva-

rande vistelse kan förekomma görs i övrigt bedömning i bygglovsskedet. Frågan har 

hanterats i samråd med Trafikverket och bedömningen är att det i första hand kan be-

röra de nedersta våningarna. Frågan om magnetfält kan därför påverka utnyttjande-

graden och val av användning.  

Beroende på byggnaders användning kan även eventuell påverkan på känslig utrust-

ning behöva beaktas.   

Ljusförhållanden 

Planområdet tillåter tät och hög bebyggelse, allt i enlighet med målsättningen om att 

förtäta i ett mycket centralt läge. Detta påverkar bland annat mängden solljus på fasa-

der och i gaturum. I den solstudie som genomförts i uppdrag av Jernhusen (Solstudier, 

Kanozi arkitekter (se), Holscher Nordberg arkitkter (dk), Reiulf Ramstad arkitekter 

(no), november 2019) framgår att framför allt en del gatustråk kommer att få relativt 

liten solbelysning.  

 

Samtidigt öppnar sig planstrukturen med det centralt belägna torget mot söder och 

flera av de föreslagna lägena för vistelseytor, restauranger etc, erhåller relativt goda 

solvärden. Flera av de föreslagna terrassytorna erhåller också bra solvärden, varför 

det blir viktigt att dessa ges ett utförande och innehåll som premierar utevistelse. 
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Solstudie som visar sol och skugga över dagen.  Bild Jernhusen. 

  

 

Solstudie som visar markytans genomsnittliga solbelysning i tid..  Bild Jernhusen 

Dagsljus i byggnader 

En viktig fråga är möjligheten till dagsljus in i byggnader där människor förväntas up-

pehålla sig stadigvarande, t ex i bostäder, kontor, utbildning och vård. Detta är ett lag-

krav och prövas i bygglovsskedet.  
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För slutgiltig beräkning krävs projekterade våningsplan där enskilda rum kan bedö-

mas ur ett dagsljusperspektiv. 

För att kontrollera att detaljplanen är genomförbar i ett tidigare skede, görs dagsljus-

studier i mer övergripande form. Detta är en bra indikator och ger en inriktning för 

vad som är lämplig användning utifrån den planstruktur som planen tillåter. 

En dagsljusberäkning har gjorts av Bengt Dahlgren AB (Dagsljus Region city, Bengt 

Dahlgren AB, 2019 10 22) som visar att delar av tänkt byggnadsvolym får bra eller 

acceptabla dagsljusnivåer, men att det också finns lägen med betydligt sämre dags-

ljusvärden framför allt i de nedre våningsplanen. De lägen med dåligt dagsljus kan 

endast användas till verksamheter där det är rimligt att frångå dagsljuskraven, exem-

pelvis handel, hotell, konferenslokaler eller till utrymmen som inte kräver dagsljus 

som kommunikationsutrymmen, toaletter, förråd etc. 

För den del av byggnadsvolymen som endast tillåter bostäder måste lägenhetsstorle-

kar och planlösningar anpassas efter dagsljustillgången om byggrätten ska kunna ut-

nyttjas i sin helhet.   

 
 

De byggnadsvolymer som inte innehåller bostäder innehar ett flertal användningsmöj-

ligheter. Exploatören måste vid genomförandet ta i beaktande att behov av dagsljus 

kommer att ställa krav på utformning och delvis kanske begränsa möjligheter till val 

av användning.  

Detaljplanen redovisar byggnadsvolymer där de inre delarna av våningsplanen har be-

gränsad tillgång till dagsljus. Om byggrätten ska utnyttjas i sin helhet måste dessa inre 

delar nyttjas till verksamheter utan krav på dagsljus. Andel fönsteryta i fasad och 

rumsdjup måste också anpassas så att dagsljuskraven uppfylls. 

 

Dagsljusberäkning med VSC – 

modellen ( Vertical Sky Compo-

nent ). Andel av himlen som en 

testyta, t.ex. en vägg, kan se. 

Det finns ett tydligt samband 

mellan hur mycket direkt ljus 

som träffar ett fönster och vil-

ken dagsljusfaktor som kan upp-

nås inne i lägenheten. Bild 

Bengt Dahlgren AB 
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Kompensationsåtgärd 

Göteborgs kommun ska enligt beslut i kommunfullmäktige arbeta med kompensat-

ionsåtgärder för att säkerställa göteborgarnas tillgång till värdefulla natur- och rekre-

ationsområden. 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 utö-

ver vad som krävs enligt miljöbalken. 

En utredning av behovet av kompensationsåtgärder har gjorts i samråd med berörda 

förvaltningar, där man konstaterar att Detaljplanen inte ianspråktar mark med värde-

fulla natur- eller rekreativa värden som ska kompenseras. Däremot behöver kompen-

sationstänkandet ändå tillämpas vid utformningen av omgivande stadsområden i Gull-

bergsvass, så att den tätbebyggda och högexploaterade stadsmiljön vid stationen kan 

kompenseras med stödjande gröna och blå ytor i närområdet, av rekreativa skäl men 

även för värmeutjämning etc. Även älven är i detta sammanhang en viktig kompense-

rande resurs.   
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Allmän plats i form av gatumark och torgyta finns inom planområdet. Den allmänna 

platsen kommer delvis att urholkas av kvartersmarksanläggningar under och ovan all-

män platsmark. Inom allmän plats ska träd (plantering) samt fördröjningsmagasin för 

gatudagvatten inrymmas.  

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för 

utbyggnad och framtida drift och underhåll. Kommunen ansvarar som huvudregel för 

utbyggnaden av allmän plats. Förutsättningarna inom detaljplaneområdet är dock såd-

ana att det av tekniska skäl kan vara motiverat att utbyggnaden av hela, eller delar av, 

anläggningarna inom allmän plats genomförs av Jernhusen. Anläggningarna bekostas 

av Jernhusen, vilket säkerställs i exploateringsavtal.  

Jernhusen ansvarar härutöver för att genomföra erforderlig rivning av byggnad och 

övriga anordningar, som påverkar utbyggnad av allmän plats inom planområdet, inför 

byggnation. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Jernhusen och Västfastigheter AB ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvar-

tersmark.  

Den horisontella gränsdragningen mellan kvartersmark och allmän plats, där kvarters-

marken underbygger allmän plats, kommer att klargöras i kommande exploaterings-

avtal. Minsta avstånd mellan marknivå och bjälklagsöverkant är satt till 0,5 meter.  

Gångförbindelser kommer även kunna ordnas mellan byggnader från våning 3 och 

uppåt.  

Jernhusen har möjlighet att uppföra skärmtak ovan allmänplats i södra delen av plan-

området. Erforderlig pelarkonstruktion får uppföras på allmän plats torg.  

Inom kvartersmark kommer ett antal transformatorstationer att anläggas. Göteborg 

Energi AB ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av transformator-

stationer, ledningar till och från transformatorstationerna inklusive manövrerings-

relä/regleranläggning. Det har diskuterats att Jernhusen eventuellt blir högspännings-

kund. I det fallet är det inte Göteborg Energi ABs ansvar att uppföra transformator-

stationerna. 

Jernhusen har som ambition att påbörja byggnationen inom detaljplanen parallellt 

med Trafikverkets pågående byggnation av Västlänken. Jernhusen behöver samordna 

byggnationen med Trafikverket i de delar som den berör Trafikverkets arbetsområde 

och med projektet i stort. Detta skulle även innebära att de första byggnaderna eventu-

ellt behöver försörjas från befintligt ledningsnät om planerade ledningar i Kruthusga-

tan, som är tänkta att försörja detaljplaneområdet, då ännu inte har anlagts. 

Jernhusen ansvarar härutöver för att genomföra erforderlig rivning av byggnad och 

övriga anordningar inför byggnation.  



 

Göteborgs Stad, Planhandling  67 (87) 

Anläggningar utanför planområdet 

Kommunen ansvarar för utbyggnad av anläggningar utanför planområdet. Anlägg-

ningarna omfattar bl.a. huvudgator, som är nödvändiga för att säkerställa tillgänglig-

het till planområdet, parkområden och andra anläggningar i närområdet vilka är till 

nytta för detaljplanen. Jernhusen ska bidra till finansieringen av delar av anläggningar 

utanför planområdet, vilket kommer att regleras i exploateringsavtal, se nedan under 

rubriken Avtal samt Ekonomiska konsekvenser för Exploatören. 

Ett cykelgarage planeras att uppföras i Nils Ericson Terminalens nedre plan. Utred-

ning pågår om genomförandet. Den norra nedfarten till cykelgaraget planeras att 

byggas av Jernhusen och kommer att säkerställas i exploateringsavtalet.  

Drift och förvaltning 

Kommunen, genom trafiknämnden, ansvarar för drift och förvaltning av allmän plats 

gata och torg inom planområdet. Ansvarsfördelningen av torgytan mellan trafiknämn-

den och park-och naturnämnden beror på torgytans utformning.  

Kommunen, genom park- och naturnämnden, ansvarar för drift och förvaltning av all-

män plats torg i södra delen av planområdet. Ansvarsfördelningen av torgytan mellan 

trafiknämnden och park-och naturnämnden beror på torgytans utformning.  

Jernhusen och Västfastigheter AB ansvarar för drift och förvaltning av anläggningar 

inom respektive kvartersmark. Detta inkluderar i Jernhusens fall även eventuellt 

transformatorstationer. 

Detaljplanens utformning med en blandning av allmän plats och kvartersmark för 

körytor, gång- och cykelstråk innebär att man fysiskt måste markera avgränsningen 

mellan allmän plats och kvartersmark för att tydliggöra drift- och förvaltningsansva-

ret.  

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Detaljplanen medför både en rättighet och en skyldighet för kommunen att lösa in 

mark för allmän plats. Berörda fastigheter framgår av rubriken Fastighetsrättsliga 

konsekvenser. 

Mark som är utlagd som allmän plats överförs lämpligen till angränsande kommunal 

fastighet inom allmän plats. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen. Detaljplanen möjliggör 

bildandet av en eller flera tredimensionella fastigheter och/eller tredimensionella fas-

tighetsutrymmen.  

Allmän platsmark inom planområdet kommer, i mindre eller större omfattning, att ur-

holkas av tredimensionell fastighet/tredimensionellt fastighetsutrymme, eftersom den 

till viss del planeras underbyggas och överbyggas av kvartersmark. Underbyggnads-

rätten/fastighetsutrymmet är tänkt att omfatta källarvåning inklusive ovanliggande 

bjälklag och tätskikt.  
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Flera gångförbindelser ovan mark avses byggas. Höjd och utformning ska ske i enlig-

het med plankarta och ska fastighetsbildas som tredimensionellt fastighetsutrymme 

ovan allmän platsmark.  

Mark som utgör allmän plats fastighetsregleras lämpligen till angränsande kommunal 

fastighet inom allmän plats. 

Mark som omfattas av kvartersmark kan komma att indelas i flera fastigheter, både 

horisontellt och vertikalt, för att åstadkomma lämpliga förvaltningsenheter.  

Före beviljande av bygglov skall erforderlig fastighetsbildning vara genomförd, dock 

kommer säkerligen 3D-fastighetsbildningen att genomföras stegvis.  

Gemensamhetsanläggningar 

Gemensamhetsanläggningar kan komma att behöva bildas för exempelvis parkering, 

utfart, ledningar och byggnadskonstruktioner som ska vara gemensamma för flera fas-

tigheter. Genom att bilda en gemensamhetsanläggning blir berörda fastighetsägare ge-

mensamt ansvariga för anläggningens utförande och framtida drift. Ingen kommunal 

fastighet kommer att delta i någon gemensamhetsanläggning. Samfällighetsföreningar 

kan bildas för framtida förvaltning. 

Den befintliga gemensamhetsanläggningen Gullbergsvass ga:26 behöver omprövas 

med anledning av detaljplanen. Gemensamhetsanläggningen avser utfart genom käl-

lare inom Gullbergsvass 17:1 via ramp och parkeringsområde till Kruthusgatan, jämte 

anordningar för dagvattenavledning med erforderliga tillbehör. Delägande fastigheter 

i anläggningen är Gullbergsvass 17:1, 17:2, 17:3, 17:7, 17:8 och 703:6. Utfart bör an-

ordnas genom planerad garageanläggning och gemensamhetsanläggningen bör om-

prövas för att gälla ny lokalisering eller på annat vis säkerställas rätt till utfart. 

Servitut  

Servitut behöver bildas för att säkerställa rätt till grundläggning för underbyggnadsrätt 

inom kvartersmark under allmän plats.  

Detaljplanen möjliggör att skärmtak får uppföras ovan allmän plats torg med tillhö-

rande pelarkonstruktion. Kvartersmarksanläggningarna säkerställs lämpligen med ser-

vitut.  

Härutöver kan ytterligare servitut komma att behöva bildas inom kvartersmark, bero-

ende av hur fastighetsbildning inom planen genomförs. 

Befintligt servitut (1480K-2015F291.1), till förmån för Gullbergsvass 17:8, avseende 

rätt att använda område inom Gullbergsvass 17:7 för utfart till allmän väg kommer att 

påverkas av detaljplanen. Servitutet bör omlokaliseras till att gälla det framtida läget 

för angöring alternativt ersättas genom andelstal i eventuell gemensamhetsanlägg-

ning. 

Befintligt servitut (1480K-2004F14.2) till förmån för Gullbergsvass 17:2 som bl.a. 

belastar Gullbergsvass 17:5 och Gullbergsvass 17:7, påverkas av detaljplanen. Servi-

tutet avser rätt att bibehålla, underhålla, använda och förnya fasad. Servitutet bör för-

ordnas att fortsatt gälla i eventuell ny fastighet inom kvartersmark vid kommande 

lantmäteriförrättning. 
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Ledningsrätt 

Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen ska eventuell ledningsrätt 

omprövas att gälla ledningens nya läge. De delar av befintliga allmänna ledningsom-

råden som hamnar på kvartersmark till följd av den nya detaljplanen ska säkerställas 

med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningsägare. 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa kommunen avse-

ende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive ledningsägare 

ansöker om ledningsrätt. 

Allmännyttiga ledningar, inom områden markerade med u på plankartan, kan säker-

ställas med ledningsrätt. 

Inom områden som på plankartan markerats med E kan tekniska anläggningar place-

ras. Dessa ska säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna fastigheter.  

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Jernhusen ansvarar för att ansöka om och bekosta fastighetsbildning samt inrättande 

och omprövning av gemensamhetsanläggningar och eventuella servitut m.m. inom 

kvartersmark. 

Ansvar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för övriga åtgärder med 

anledning av detaljplanen regleras i det exploateringsavtal med tillhörande överens-

kommelse om fastighetsbildning m.m. som kommer att tecknas mellan kommunen 

och Jernhusen.  

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny 

ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter.  

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastigheterna Gullbergsvass 17:7 och Gullbergsvass 17:8 avstår ca 482 kvm respek-

tive ca 3 323 kvm avseende utrymme för allmän plats. Möjlig underbyggnadsrätt och 

möjliga gångförbindelser från våning 3 och uppåt innebär att delar av markområdena 

kan komma att urholkas av tredimensionellt utrymme/tredimensionell fastighet tillhö-

rande Jernhusen. 

 

Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Kommunen äger ingen mark och har därmed har inga befintliga nyttjanderättsavtal 

inom detaljplaneområdet.  

Avtal mellan kommunen och Jernhusen  

Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen redovisa vilka exploateringsavtal som i 

samband med detaljplanens genomförande ska tecknas och dess huvudsakliga inne-

håll. Innehåll kan vara utbyggnad av allmän plats, fastighetsbildningsåtgärder, led-

ningsflytt m.m. Detaljplanens konsekvenser för exploatören avseende ekonomi, åta-

ganden m.m. ska beskrivas. 
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Innan detaljplanen antas ska, i enlighet med kommunens riktlinjer för exploaterings-

avtal, avtal tecknas mellan kommunen och Jernhusen angående genomförandet av de-

taljplanen. Genom exploateringsavtalet regleras bl.a. utbyggnaden av kommunaltek-

niska anläggningar inom avtalsområdet samt att Jernhusen förbinder sig att bekosta 

utbyggnaden av den allmänna platsen. Exploateringsavtalet medför bland annat att 

planens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att samordningen mellan Jernhu-

sen och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvartersmark respektive allmän 

plats. För Jernhusen innebär exploateringsavtalet att kostnader för planens genomfö-

rande tydliggörs och att Jernhusen känner till kommunens intentioner avseende ut-

byggnad av allmän plats m.m. 

Avtal mellan kommunen, Jernhusen och Trafikverket  

Ett trepartsavtal är tecknat mellan rubricerade parter gällande parkering. Syftet med 

avtalet är att säkerställa parkeringsplatser för angöring, korttidsparkeringar och lång-

tidsparkeringar och dess närhet till 3 definierade målpunkter vid Centralstationen. Av-

talet berör parkeringar både inom och utom planområdet.  

Ett avtal om angöring och korttidsparkering till Centralstationen under byggtiden han-

teras i ett separat avtal och har upprättats parallellt med ovanstående avtal.  

Avtal mellan kommunen och Västfastigheter AB 

Ett cykelgarage planeras uppföras i Nils Ericson Terminalens nedre plan och en av-

siktsförklaring är tecknad mellan kommunen och Västfastigheter om att Staden avser 

hyra yta för cykelgarage. Avsiktsförklaringen är undertecknad innan detaljplanen går 

för antagande och ska efterföljas av ett hyresavtal mellan kommunen och Västfastig-

heter AB.   

Avtal mellan Jernhusen och Västfastigheter AB 

Jernhusen och Västtrafik har tecknat en avsiktsförklaring avseende bl.a. utformning 

och användning av resenärsstråket längs Nils Ericson Terminalen.  

Jernhusen och Västfastigheter AB bör även upprätta ett avtal gällande genomförande, 

ansvarsfördelning, gestaltningsprinciper och fastighetsbildningsåtgärder m.m. berö-

rande kvartersmarken som kopplar samman mellan parterna samt cykelrampen genom 

Jernhusens byggrätt ner till Nils Ericssons terminalens källarplan.  

Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommu-

nen/Jernhusen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid om-

läggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och Jernhusen för att 

säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ledningsrätt. 

Dispenser och tillstånd 

Länsstyrelsen har meddelat att arkeologisk förundersökning inte kommer att genom-

föras under planeringsskedet. Åtkomsten till marken är för svår med dagens använd-

ning för stationsangöring/stationsparkering. I vilken omfattning det kan bli aktuellt att 

senare genomföra arkeologiska undersökningar med anledning av detaljplanen i ge-

nomförandeskedet är ännu inte klarlagt. 
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Tidplan  

Preliminär tidplan för planprocessen: 

Samråd:       3 kvartalet 2016 

Granskning:  1 kvartalet 2020 

Antagande:   1 kvartalet 2021 

Beslut om antagande sker i kommunfullmäktige. Om planen inte överklagas fastställs 

den fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart:       2022 

Förväntat färdigställande:   2035 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-

lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-

ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 

fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-

detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-

sprungliga planen. 

 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är 15 år, från det datum då planen vunnit laga kraft. Genom-

förandet av allmän platsmark kan först ske efter det att byggnationen inom kvar-

tersmark är genomförd, alternativt så får genomförandet av allmän platsmark ingå 

i utbyggnaden av kvartersmark, se vidare under rubriken Huvudmannaskap och 

ansvarsfördelning. 
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Överväganden och konsekvenser 

Överväganden har gjort mellan olika intressen: 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att Västlänken genomförs och Station Centralen etableras 

norr om Nils Ericson Terminalen, men att ett mellanliggande områden inte nyttjas 

för exploatering utan behålls som idag utifrån gällande detaljplan, för markparke-

ring, bilangöring och servicebyggnad.  

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

De sociala aspekterna analyseras utifrån de fyra teman som kommunen tagit fram för 

social konsekvensbeskrivning (Sammanhållen stad/Samspel/Vardagsliv och identitet/ 

Hälsa och säkerhet) samt barnkonsekvensbeskrivning. Analysen görs i den till detalj-

planen hörande Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys (Social konse-

kvensanalys, barnkonsekvensanalys. Detaljplan för Centralstationen, Region-City, 

White Arkitekter, oktober 2019). Ett dokument som utöver en inventering av området 

sociala värden idag även anger målsättningar och ”sociala nycklar” för områdets 

framtida utveckling.  

 

Analysen sammanfattas i tolv sociala nycklar, vilka ger en tydligare bild av var fokuset behöver ligga i 
utvecklingen av planområdet för att ta hand om de sociala aspekterna och barnperspektivet i 
besluten. Nycklarna belyser de sociala aspekter och värden som är mest kritiska i planeringsarbetet. 
Bild White arkitekter. 
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De förbättringsåtgärder som redan vidtagits inför samrådet redovisas liksom fråge-

ställningar för det fortsatta planarbetet att besvara. En viktig del i arbetet med social 

konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys är också de svar som inkommit under 

samrådet av detaljplanen, för utvärdering av detaljplanens konsekvenser inför det 

fortsatta planarbetet.  

I konsekvensanalysen konstateras att omvandlingen som föreslås i detaljplanen kom-

mer innebära stora förändringar för området norr om centralen och dess omgivning. 

Med en utbyggnad av verksamheter, handel, och bostäder på en plats som idag mest 

består av parkeringsyta skapas ett helt nytt område. En omvandling kan ge en möjlig-

het att utöka ett område som idag har identiteten och en roll som station och knut-

punkt för många människor. Området kan också, med rätt utformning och innehåll ad-

dera möjligheten att koppla ihop staden, stärka sambanden, tillföra saknade sociala 

värden, skapa närhet till både älven och stadskärnan. 

Med en omvandling av detta slag ställs området också inför nya utmaningar. Sociala 

utmaningar som är kopplade till bland annat rörelseflöden, tillgänglighet, trygghet, 

rätten till platsen och behovet av friytor. 

Entréerna och brynzonerna är avgörande för hur inbjudande och inkluderande områ-

det kan bli. Det ligger också en utmaning i att skapa en genomsläpplighet i strukturen 

och samtidigt skapa en sammanhållen karaktär på området som ska fungera lokalt för 

de som kommer befolka det nya. 

Sammanhållen stad - konsekvenser 

Detaljplanen medför en stor förändring av den här delen av Centralenområdet med en 

hög exploateringsgrad och täthet. Utbyggnaden av verksamheter, handel och bostäder 

bidrar till en utvidgning av centrum och ger bättre förutsättningar för omgivande 

stadsutveckling med platser och stråk. Omvandlingen skapar också möjligheter att 

koppla ihop staden och stärka sambanden mellan stadskärnan och älven. Detta genom 

att fylla ut ett befintligt glapp i staden och skapa en mer sammanhållen stadsstruktur 

med ett finmaskigt gatunät. Samtidigt kvarstår flera barriärer runt omkring planområ-

det som behöver hanteras för att sy ihop staden (Nils Ericsonsterminalen, Östra Nord-

stan, järnvägsspåren och trafikleder). En annan utmaning handlar om att öka mångfal-

den och rätten till området. Nyproducerade områden som detta präglas ofta av höga 

priser och hyresnivåer som sätter hinder för social blandning. Därför blir det särskilt 

angeläget att öka rätten till området på andra sätt, genom att skapa ett utbud och en ut-

formning som är inkluderande och välkomnande. 

Detaljplanens påverkan 

- Utvidgning av centrum 

- Stadsutveckling med nya platsbildningar och stråk 

- Bättre förutsättningar att koppla samman staden 

- Höga priser och hyresnivåer sätter hinder för social blandning 

Samspel - konsekvenser 

Den höga exploateringen som medges i Detaljplanen kommer innebära en stor ökning 

av människor som vistas i och passerar genom området.  
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Omgivande stadsutveckling i Gullbergsvass kommer på sikt också bidra till ökade 

flöden genom området. Stora flöden skapar möjligheter för möten och samspelsinteg-

ration men det ställer också krav på kvaliteten i områdets platser och stråk för att det 

ska bli en trivsam miljö att vistas i. Detaljplanen medför att två större offentliga ytor 

för vistelse tillkommer inom planområdet - stationstorget i planområdets sydvästra del 

och det inre torget. Dessa kommer att ha en viktig funktion som mötesplatser och be-

höver vara öppna och inkluderande för att välkomna olika människor. Samspel kräver 

variation mellan livfullhet och lugn, gemensamt och privat för att tillgodose olika be-

hov. Detaljplanen hanterar behovet av lugna ytor, där boende och verksamma kan dra 

sig undan och mötas, med hjälp av takterrasser. Som kontrast till det pulserande och 

aktiva platserna i marknivå kan takterrasserna erbjuda bättre solbelysning, mikrokli-

mat och en mer avkopplande och grön miljö. Dessa ytor bedöms dock inte vara till-

räckliga för att skapa en god boendemiljö varför stödjande grönytor och platser i om-

givningen kommer att spela en viktig roll för möjligheterna för avkoppling och rekre-

ation. 

Detaljplanens påverkan 

- Stor ökning av människor som vistas i eller passerar planområdet 

- Nya torgytor som stärker området vistelsekvaliteter 

- Planerade takterrasser spelar en viktig roll för att fylla behovet av lugna ytor men 

  boende kommer vara beroende av stödjande grönområden 

Vardagsliv - konsekvenser 

Planerad utbyggnad kommer generera ett helt nytt vardagsliv på platsen. Här måste 

vardagens behov och funktioner samsas med kraven som ställs på en stationsmiljö 

med resenärsfunktioner, angöring med mera. Det handlar dels om utbudet av service 

som underlättar vardagen, men också om tillgången till friytor för privat bruk eller 

kopplat till verksamheter. Den höga exploateringen i Detaljplanen innebär en begrän-

sad mängd friytor vilket i sin tur ger sämre vistelsekvaliteter ur ett boendeperspektiv, 

samt ur ett barnperspektiv. Bristen på friytor gör också att platsen inte lämpar sig för 

förskola eller grundskola, varför detta behov måste täckas utanför planområdet. De 

höga byggnaderna medför dessutom att stora delar av platser och stråk i markplan 

skuggas. Att planområdet ligger mitt i en kollektivtrafiknod ger goda möjligheter för 

ett liv utan bil. Detaljplanen bidrar också till att fotgängare och cyklister prioriteras 

mer än vad de gör idag. Framtida planer på att flytta merparten av biltrafiken och kol-

lektivtrafiken till den framtida Bangårdsviadukten förväntas ge ytterligare möjligheter 

för gång och cykeltrafiken att utökas. 

Detaljplanens påverkan 

- Platsen kompletteras med ett bredare vardagsliv som ställer nya krav 

- Den höga exploateringen innebär en begränsad mängd friytor inom planområdet 

   med låga vistelsekvaliteter som följd 

- Det finns brister i planen vad gäller barnens behov och hur väl det lämpar sig som 

   boendemiljö 

- Detaljplanen bidrar till bättre villkor för gående och cyklister 
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- Bra förutsättningar för tillgänglighet, men kan ge längre avstånd för bilburna 

  funktionsvarierade. 

Identitet - konsekvenser 

Med en realisering av Detaljplanen får området en helt ny identitet och betydelse för 

staden och regionen med ökade sociala värden. Området går från att vara en baksida, 

vars primära funktion varit att förse Centralstationen med parkeringsplatser och angö-

ringszoner, till att bli ett eget område och en viktig del av stadsväven. Området för-

ändras också i den bemärkelsen att den regionala funktionen kompletteras av ett lokalt 

liv. Det kommer inte längre bara vara en del av en stationsmiljö utan ska också fun-

gera som en bostadsmiljö och en stadsmiljö. Att väva samman dessa karaktärer, hitta 

synergier och ge plats för ett lokalt liv och en känsla av tillhörighet blir en av de 

största utmaningarna i området. Jernhusens målsättning med området är att skapa en 

mötesplats för regionen. Med tanke på områdets strategiska läge och höga tillgänglig-

het är det viktigt att skapa en karaktär och ett innehåll som fångar upp olika gruppers 

behov. 

Detaljplanens påverkan 

- Bättre förutsättningar för sociala värden 

- Från baksida till viktig del av stadsväven 

- Olika karaktärer/funktioner som behöver vävas samman till en bra helhet 

- Krökta stråk och hög bebyggelse försvårar orienterbarheten 

- Utbudet av verksamheter bör följas upp i genomförandet skedet för att säkerställa att 

   det blir en god blandning 

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighets-

prövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 

med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

Riksintressen eller andra områden med särskilda kulturvärden berörs. Kontoret bedö-

mer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt mest lämpliga 

utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte 

medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med Över-

siktsplan för Göteborg.  

MKB/Behovsbedömning 

Kommunen har för detaljplanen gjort en behovsbedömning enligt Plan- och byggla-

gen 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. I behovsbedömningen konstateras att 

Detaljplanen berör riksintresse för kulturmiljövården och att den har påverkan på 

stadsbild, skuggning och lokalklimat. Riksintresset för Göteborgs stadskärna avser 

både fast fornlämning, som direkt berörs av planområdet och kulturhistoriskt värde-

fulla stadsmiljöer, som visuellt och kontextuellt berörs av byggnationen.  
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Höga byggnader inom planområdet kommer bl.a. att påverka hur stadsrummen inom 

riksintresset upplevs och hur byggnadsminnet Göteborgs Centralstation framträder i 

stadsbilden.   

Inför start av planarbetet bedömde kommunen att ett genomförande av detaljplanen 

skulle kunna komma att medföra en betydande miljöpåverkan, med avseende på frå-

gorna kring kulturmiljö och stadsbild, påverkan på lokalklimatet i området, trafikal-

stringens effekter lokalt, samt de kumulativa effekterna av planeringen i Centralen-

området. Även hälsoaspekterna vid en bostadsanvändning inom planområdet ansågs 

behöva belysas. Med länsstyrelsen diskuterades behovsbedömningen på möte 2015-

05-22. En fördjupande avstämning kring kulturmiljöfrågan hölls med länsstyrelsen 

2015-08-21. Slutlig avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen gjordes sedan 

med länsstyrelsen på möte 2015-12-11.    

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats för miljöbedömning av Detaljpla-

nen utifrån ovan nämnda aspekter. För bedömningen av kulturmiljöaspekterna har en 

särskild MKB-bilaga arbetats fram, vilken har kompletterats inför granskningen. Mil-

jökonsekvensbeskrivning gör följande sammanfattande bedömning av Detaljplanen:  

Den viktigaste miljöpåverkan av Detaljplanen bedöms vara direkta och indirekta kon-

sekvenser för trafik och hållbart resande samt påverkan på lokalklimat, stadsbild och 

kulturmiljö. Detaljplanens sociala konsekvenser hänger ihop med miljökonsekven-

serna av Detaljplanen, i första hand genom aspekter kopplade till att gynna hållbart 

resande. 

Trafik och hållbart resande 

Detaljplanen innebär en mycket hög exploatering i en strategisk lokalisering invid sta-

dens knutpunkt för resande med tåg, buss och spårvagn. Det potentiella flödet av rese-

närer och andra människor genom planområdet bedöms bli mycket stort. Detta ställer 

krav både på den sociala miljön samt på förutsättningarna för att tillvarata potentialen 

att gynna hållbara transportsätt till och från planområdet samt att öka attraktiviteten i 

resandet från knutpunkten (även för resande som tar sig till eller ifrån centralen med 

bil). 

Lokalklimat 

Detaljplanen kommer ha stor påverkan på vind-, ljus- och temperaturförhållanden, 

både inom planområdet och i omgivande områden. Med en tät och hög bebyggelse 

skapas dåliga ljusförhållanden i marknivå och i lägre våningsnivåer. Hög bebyggelse 

kommer även att skugga omgivande områden, framför allt den stations- och parkmiljö 

som planeras norr om planområdet.  

De höga hushöjderna medför påtaglig påverkan på vindförhållanden och därmed lo-

kalklimatet inom både planområdet och omgivande områden. Även i nollalternativet 

finns svåra vindförhållanden. Genom åtgärdsförslag kan lokalklimatet förbättras och 

viktiga platser kan placeras där förhållandena är mer gynnsamma.  
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Stadsbild och kulturmiljö 

Påverkan på kulturmiljön för samrådsförslaget har beskrivits i en kulturmiljöutred-

ning som återfinns som bilaga 1 till MKB. Kulturmiljöutredningen beskriver sam-

mantaget att samrådsförslaget för Detaljplanen innebar en mycket stor negativ påver-

kan på en central del av riksintresset Göteborgs innerstad, Staden inom vallgraven. 

Samrådsförslaget innebar en samlad negativ påverkan på riskintressegrundens upple-

velse- och läsbarhet. Kulturmiljöbilagan föreslår för samrådsförslaget bl.a. åtgärdsför-

slag avseende exploateringsnivå och fördelning av höga hus i planområdet. Huruvida 

en stor visuell påverkan även medför en påtaglig skada på riksintresset var en viktig 

frågeställning för samrådet att belysa och klarlägga.  

Detaljplanen har bearbetats efter samrådet för att begränsa påverkan på kulturmiljön 

och riksintresset kulturmiljö. Utgångspunkt för bearbetning i förhållande till samråds-

förslaget är de förslag till åtgärder som presenteras i MKB-bilaga kulturmiljö. Bear-

betningen har inneburit förändringar i planstruktur, volymfördelning, reglerande plan-

bestämmelser gällande gestaltning och utformning samt framtagande av ett gestalt-

nings- och kvalitetsprogram.  

Bearbetningen av detaljplanen med avseende på kulturmiljön har granskats och be-

dömts utifrån ett juridiskt och ett antikvariskt perspektiv. Den juridiska bedömningen 

är att planen ger konsekvenser för riksintresset men att anpassningar innebär att på-

taglig skada kan undvikas, se bilaga (Centralenområdet – utvärdering riksintresse 

kulturmiljö, Lagtolken, 2017 12 18). 

Det kompletterande antikvariska bedömningsunderlaget angående påverkan på riksin-

tresset för kulturmiljö (DP norr om centralstationen, Gullbergsvass 17:5, Bedömning 

påverkan riksintresse för kulturmiljövården, Tyrens 2020 11 16), beskriver den sam-

manvägda bedömningen av planförslagets påverkan som att det medför att riksintres-

sets värden enbart riskerar att försvagas. Att det endast handlar om en försvagning 

och inte en förvanskning grundar sig i att uttrycken för riksintresset fortsatt är tydligt 

läsbara samt att den visuella påverkan huvudsakligen blir på ett upplevelsemässigt 

plan.  

I enlighet med Riksantikvarieämbetets handbok likställs försvagning som risk för 

skada på riksintresset, vilket är av lägre dignitet i förhållande till påtaglig skada som 

likställs med att ett värde förvanskas eller försvinner. En försvagning innebär att risk 

för påtaglig skada inte finns. 
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Påverkan på riksintresse. Påverkan och konsekvens utifrån bedömning. Om ett värde försvagas inne-

bär det att risk för skada finns. Hämtad ur länsstyrelsens Riksintressen - Stöd för hantering av riksin-

tressen i fysisk planering, ”Handlingsutrymme vid tillämpning av hushållningsbestämmelser – Från att 

stärka det önskvärda till att förhindra det otillåtna. Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § 

Miljöbalken”. 

Sammanfattningsvis bedöms påverkan på riksintresset kulturmiljö vara i en begränsad 

omfattning som inte medför att riksintresset riskerar att påtagligt skadas. Detaljpla-

nens konsekvenser för riksintresset är att närliggande riksintressanta miljöer visuellt 

och upplevelsemässigt påverkas då de planerade byggnaderna syns. Att de nya bygg-

naderna blir synliga från riksintressanta miljöer bedöms inte innebära en betydande 

negativ konsekvens och de värden som finns beskrivna inom riksintresset bedöms 

som fortsatt tydligt läsbara.  

Övriga miljöaspekter 

Övriga miljöaspekter av Detaljplanen är luftkvalitet, dagvatten, markmiljö, risker, 

buller samt naturvärden.  

Detaljplanen har anpassats för att skapa ett acceptabelt lokalklimat trots hög exploa-

tering. Detaljplanen medför inte att miljökvalitetsnormer för luft överskrids. 

Dagvattnet från fastigheten bedöms bli mindre förorenat efter exploatering jämfört 

med nuläget. Planområdet påverkas inte direkt av framtida högvattenhändelse. Det 

pågår ett planeringsarbete inom staden för att upprätta ett högvattenskydd i form av 

ett älvkantsskydd vilket kan förbättra förutsättningarna för framkomlighet till och 

från planområdet i händelse av högt vatten. 

I området finns markföroreningar. Undersökningsområdet ska utvecklas till handel 

och kontor, dvs. fortsatt mindre känslig markanvändning. De nya byggnaderna kom-

mer dock förses med flera plan för handel, parkering med mera under nuvarande 

markyta varför i stort sett all fyllning och stora mängder lera schaktas ur. Riskerna 

med den förorenade jorden kommer således att elimineras nästan helt på grund av 

teknisk schakt. 
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De risker som bedöms kunna påverka området är förknippade med hantering av far-

ligt gods inom Kruthusgatans terminal, påkörning/urspårningar av tåg inom bangår-

den tillhörande Centralstationen, bränder och urspårningar inom Västlänken Station 

Centralen och antagonistiska hot (sabotage och terrorism). Genom riskreducerande 

åtgärder bedöms risknivån inom planområdet kunna sänkas till acceptabla nivåer. 

Bullerberäkningar visar att området är bullerstört från väg och järnväg. Fasader på 

planerade byggnader får ekvivalenta och maximala ljudnivåer som överstiger gäl-

lande riktvärden för bostäder. Fasader som vetter in mot området och övre våningar 

mot järnvägen får ljudnivåer under riktvärdena och det blir därför lämpligt att pla-

cera bostäder mot dessa fasader. 

Området saknar idag skyddade naturvärden och innehåller även i övrigt få naturmil-

jöer. I Detaljplanen bedöms naturvärden kunna förbättras t.ex. genom att tillföra mer 

vegetation dels i markplan och dels på fasader och tak. 

Miljömål 

Detaljplanen ligger i linje med nationella miljömål och ger goda förutsättningar för 

att bidra till en god livsmiljö och hållbart resande samt resursutnyttjande i övrigt. Vi-

dare arbete i kommande skeden krävs för att potentialen skall förverkligas. Luftmiljön 

beräknas klara miljökvalitetsnormer för luft i Detaljplanen, men bedöms inte uppfylla 

nivåer för de nationella miljökvalitetsmålen. 

Riksintressen 

I planområdets närhet finns Järnvägen inom stationsområdet med uppställningsspår 

och Götaleden vilka är av riksintresse för kommunikationer. Dessa kvarstår, men be-

rörs inte av planområdet. I direkt anslutning finns den pågående planeringen för Väst-

länken, som i översiktsplanen är markerad som markreservat för kommunikationer. I 

tidigare förslag återfanns ett brandgasschakt inom planområdet, men detta har flyttats 

och i och med att utformningen av Västlänken är klarlagd, innebär denna att riksin-

tresset inte berörs av planområdet. Flytten av brandgasschakt är emellertid beroende 

av att intilliggande detaljplan i norr vinner laga kraft. Om detta inte sker kommer riks-

intresset att beröra detaljplanen och brandgasschaktet kommer att behöva hanteras 

inom detaljplanen.   Stadskärnan, som är av riksintresse för kulturmiljövården berörs 

av planområdet. För beskrivning och påverkan, se punkt Kulturmiljö nedan.  

Miljömål 

För jämförande beskrivning av Detaljplanen mot de nationella miljömålen för Göte-

borg, hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningen.  

En avstämning har gjorts mot Göteborgs lokala miljömål:  

 

Begränsad klimatpåverkan  

Detaljplanen ger förutsättningar för en ökad andel hållbart resande i regionen och sta-

den och således en minskad andel utsläpp av växthusgaser.  

  

Frisk luft 

Genom att exploateringen i området ökar kraftigt kan området i lokalt perspektiv ge-

nerera ökad trafik. Det centrala läget ska emellertid premiera kollektivt resande och 

åtgärder för att hålla nere trafikmängder planeras. 
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Luftmiljön beräknas uppfylla miljökvalitetsnormer för luft, men bedöms inte uppfylla 

de nationella miljökvalitetsmålen för flera parametrar. 

  

Giftfri miljö 

Den föreslagna dagvattenlösningen bidrar till minskat utsläpp av bl.a. tungmetaller till 

recipienten och bidrar därför till måluppfyllelsen. 

 

Ingen övergödning 

Den föreslagna dagvattenhanteringen medför en minskning av näringstillförsel till 

Göta älv. Nuvarande situation varken motverkar eller bidrar till övergödningen. De-

taljplanen medför svag positiv påverkan på målet. 

 

Levande sjöar och vattendrag, grundvatten och hav i god balans 

Genom förändrad dagvattenhantering bidrar Detaljplanen till minskad tillförsel av 

miljöstörande ämnen till Göta älv och således positiv påverkan på miljömålet. Grund-

vattenkvaliteten ska inte försämras av Detaljplanen.  

 

Grundvatten av god kvalitet 

Detaljplanen bedöms inte påverka grundvattnets kvalitet. 

 

God bebyggd miljö 

Detaljplanen ligger i linje med mål och visioner för utvecklingen av Göteborgs och 

ger goda förutsättningar för att bidra till en god livsmiljö och hållbart resursutnytt-

jande. Vidare arbete i kommande skeden krävs för att potentialen skall förverkligas. 

 

Ett rikt växt- och djurliv 

Planområdet har låga naturvärden idag. 

Detaljplanen ger förutsättningar för att i genomförandet anlägga rain gardens, gröna 

tak och växtbäddar som en del av dagvattenhanteringen vilket gynnar målet. 

Naturmiljö  

Naturmiljö tas inte i anspråk genom exploateringen, utan Detaljplanen med en hög 

exploateringsgrad vid regionens största kollektivtrafiknod medverkar istället till en re-

surseffektiv planering, både vad gäller markanvändning och resor/transporter. Detalj-

planen leder till att naturmiljöer i staden och i regionen kan värnas till förmån för en 

tätare och bättre integrerad bebyggelsestruktur i regionen, som kan kollektivtrafikför-

sörjas.  

Kulturmiljö 

Bakgrund  

Den förändring av de centrala delarna av staden som utvecklingen av Centralenområ-

det medför är omfattande och utgör en tydlig markör för dagens och den fortsatta pla-

neringen med fokus på täthet, regionförstoring och det hållbara resandet. Inom flera 

planeringsdokument anges inriktningen om en hög exploatering vid Centralstationen, 

exempelvis i Vision Älvstaden.  

Det aktuella planområdet norr om Centralstationen är inte en del av den historiska be-

byggelsemiljön men påverkar kulturmiljön visuellt.  
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Syftet med Detaljplanen, som tar sin utgångspunkt i Vision Älvstaden och stadsut-

vecklingsprogrammet, är att tillskapa en bebyggelse med stor visuell verkan, men där 

det tydligt går att avläsa i den tillkommande stadsstrukturen att detta är en ny del av 

staden som är utanför den historiska stadsstrukturen. En tydlighet som förstärks av att 

byggnaderna inom projektet RegionCity både i höjd och typologi kommer att skilja 

sig från bebyggelsen ”innanför vallgraven”.  

Detaljplanens påverkan på kulturmiljön har behandlats inför samrådet i kulturmiljöbi-

lagan som tagits fram som en del av miljökonsekvensbeskrivningen.  

Övergripande kulturmiljöunderlag för Centralenområdet är framtaget efter att detalj-

planen varit på samråd (Kulturmiljöunderlag - Centralenområdet med hamnstråket, 

Antiquum, 2017). Underlaget har varit vägledande för bedömningen av påverkan och 

som förtydligande beskrivning för Centralenområdet kulturmiljövärden. 

Förändringar av planförslaget mellan samråd och granskning 

Kulturmiljöbilagan till MKB ger förslag på åtgärder som har till syfte att minska den 

negativa påverkan som detaljplanen bedömts innebära för kulturmiljön och riksintres-

set.  

Detaljplanen har efter samråd bearbetats med utgångspunkt i de förslag på åtgärder 

som beskrivs i Kulturmiljöbilagan för att minska risk för negativ påverkan på kultur-

miljön.  

Planstrukturen och möjlig exploatering inom detaljplanen har förändrats så att bygg-

nadsvolymen närmast Drottningtorget sänkts i förhållande till samrådsförslaget. Vo-

lymfördelningen inom detaljplanen innebär nu en trappning med lägre byggnader mot 

Drottningtorget och högre byggnader mot detaljplanens norra del.  

Planstrukturen har förändrats så att byggnadsvolymerna som bildar front mot Drott-

ningtorget mer får en karaktär av huvudfasad då de vänder bredare fasader mot torget. 

 

 

Förändring och upplevelse av stadsrummen vid Drottningtorget.        Bild Jernhusen/OKK+. 
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Gestaltningsbestämmelser med särskilt fokus på den nya bebyggelsens förhållande 

gentemot kulturmiljön och omgivande bebyggelse finns nu på plankartan. Gestalt-

ningen bedöms mildra risken för negativ påverkan på riksintresset genom att tilläggen 

och förändringen medvetet förhåller sig till kulturmiljöns fysiska uttryck. Det är alltså 

både för att minimera eventuell påverkan och för att skapa mervärden som kulturmil-

jön skall vara en förutsättning i kommande gestaltningsarbetet.  

Detaljplanen bör inte reglera i detalj hur bebyggelsen ska gestaltas i detalj men re-

glera och beskriva de värden och gestaltningsprinciper som identifierats som viktiga i 

förhållande till riksintresset och kulturmiljön. Dessa beskrivs mer ingående i framta-

get gestaltnings- och kvalitetsprogram.  

För att det fortsatta gestaltningsarbetet av föreslagen bebyggelse ska hantera de vik-

tiga kulturmiljövärden som finns i närområdet krävs en utökad medverkan från stads-

byggnadskontoret i fortsatta gestaltningsprocesser. I exploateringsavtalet för detalj-

planen regleras att fortsatt gestaltningsprocess inför bygglov skall ske genom kvalifi-

cerad konkurrensutsatt gestaltningsprocess i samverkan med stadsbyggnadskontoret. 

Parallella uppdrag, arkitekttävling eller motsvarande. 

 

 
Volymskiss för detaljplanens föreslagna bebyggelse, sett från Tyska bron med Tingsrätten närmast, 

Nordstan och Brunnsparken till höger och Posthuset i fonden.                        

Bild Jernhusen/OKK+. 

 

Bedömning av detaljplanens påverkan på kulturmiljön 

Bearbetningen av detaljplanen efter samråd med avseende på kulturmiljön har grans-

kats och bedömts genom ett kompletterande juridiskt PM ( Centralenområdet – utvär-

dering riksintresse kulturmiljö, Lagtolken, 2017 12 18 ). Den juridiska bedömningen 

är att planen ger konsekvenser för riksintresset men att gjorda anpassningar innebär 

att påtaglig skada kan undvikas. 
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Efter granskningen har också ett kompletterande antikvariskt bedömningsunderlag an-

gående påverkan på riksintresset för kulturmiljö tagits fram (DP norr om centralstat-

ionen, Gullbergsvass 17:5, Bedömning påverkan riksintresse för kulturmiljövården, 

Tyrens 2020 11 16). I bedömningsunderlaget beskrivs och bedöms detaljplanens på-

verkan på riksintresset för kulturmiljö. Bedömningsunderlaget beskriver påverka på 

riksintresset som följer:  

”Sammanfattningsvis bedöms planförslaget försvaga men inte förvanska den utpe-

kade miljöns värden (från Drottningtorget) - så som de är beskrivna i motiv och ut-

tryck för riksintresset för Göteborgs innerstad. Att det endast handlar om en försvag-

ning och inte en förvanskning grundar sig i att uttrycken för riksintresset i vyn fortsatt 

är tydligt läsbara samt att den visuella påverkan huvudsakligen blir på ett upplevelse-

mässigt plan. För att ytterligare förtydliga kan påverkan möjligtvis beskrivas som vi-

suellt buller, något som konkurrerar med miljön, en direkt men inte fysisk påverkan 

av miljön inom riksintresset. ” 

”Trots de grader av påverkan som planförslaget innebär för vyer från de utpekade 

miljöerna bedöms samtliga uttryck för riksintresset som fortsatt tydligt läsbara. Den 

enskilt mest påtagliga effekten som planförslaget ger, sett till hur riksintressets värden 

kan upplevas i vyerna, bedöms vara hur storskaligheten och den visuella påverkan 

skapar en konkurrenssituation mellan det som utgör riksintressets värde som ”stor-

stadsmiljö” och den tillkommande bebyggelsen. Mot bakgrund av detta bedöms plan-

förslaget visuellt påverka och förändra upplevelsen av detta värde vilket bedöms ut-

göra ett av de värden som ligger till grund för utpekandet av riksintresset Göteborgs 

innerstad. Sett utifrån de utvalda vyerna medför planförslaget därför att detta värde 

försvagas.” 

Stadsbyggnadskontorets samlade bedömning ger i avvägning mellan det allmänna in-

tresset av att exploatera högt, tätt och identitetsskapande vid stationen och den visu-

ella påverkan på kulturmiljön som detta ger så har föreslagen exploatering ansetts ha 

det större värdet i bedömningen. Detaljplanens konsekvenser för riksintresset är att 

närliggande riksintressanta miljöer visuellt och upplevelsemässigt påverkas då de pla-

nerade byggnaderna syns. Att de nya byggnaderna blir synliga från riksintressanta 

miljöer bedöms inte innebära en betydande negativ konsekvens och de värden som 

finns beskrivna inom riksintresset bedöms som fortsatt tydligt läsbara.  

Planförslaget bedöms dock riskera att påverka vissa värden inom riksintresset till en 

grad som kan beskrivas som försvagning. Det finns alltså viss risk att värden skadas, 

men det bedöms som acceptabelt i förhållande till de värden som planförslaget med-

för. Att det endast handlar om en försvagning och inte en förvanskning grundar sig i 

att uttrycken för riksintresset fortsatt är tydligt läsbara samt att den visuella påverkan 

huvudsakligen blir på ett upplevelsemässigt plan. En försvagning innebär att risk för 

påtaglig skada inte bedöms finnas. 

I enlighet med Riksantikvarieämbetets handbok (se figur nedan) likställs försvagning 

som risk för skada på riksintresset vilket är av lägre dignitet i förhållande till påtaglig 

skada som likställs med att ett värde förvanskas eller försvinner. Sammanfattningsvis 

bedöms påverkan på riksintresset kulturmiljö vara i en begränsad omfattning som inte 

medför att riksintresset riskerar att påtagligt skadas.
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Påverkan på riksintresse. Påverkan och konsekvens utifrån bedömning. Om ett värde försvagas inne-

bär det att risk för skada finns. Hämtad ur länsstyrelsens Riksintressen - Stöd för hantering av riksin-

tressen i fysisk planering, ”Handlingsutrymme vid tillämpning av hushållningsbestämmelser – Från att 

stärka det önskvärda till att förhindra det otillåtna. Kulturmiljövårdens riksintressen enigt 3 kap. 6 § 

Miljöbalken”. 

 

Gällande riksintresset för kulturmiljövården Göteborgs innerstad [O 2:1-5] bedöms 

motiveringen och beskrivningen vag i förhållande till de värden som bedöms påver-

kas av planförslaget. Riksintressets vaga beskrivning påverkar avvägningen av påver-

kan på riksintressets värden enligt stadens juridiska bedömning.  

Påverkan på luft 

En exploatering med kontor, handel och service vid regionens största kollektivtrafik-

nod stödjer en övergång till ett mindre bilberoende samhälle och är en viktig del i att 

realisera målsättningen om ett tredubblat tågresande i regionen och en dubblerad trafi-

kandel för det kollektiva resandet totalt. En målsättning som kommer att medverka till 

att luftföroreningarna från bilismen utmed stadens större trafikleder och gator kan be-

gränsas och på sikt även förbättras.    

Mätningar har gjorts vilket visar att miljökvalitetsnormerna för närvarande klaras för 

både kvävedioxid och PM10. Bedömningen är att dessa normer klaras även vid pla-

nens genomförande. Se även punk Luft under kapitel Detaljplanens innebörd och ge-

nomförande. 

Påverkan på vatten 

En dagvattenstrategi har upprättats för Centralenområdet och en dagvattenutredning 

har upprättats (PM Dagvattenutredning, Gullbergsvass 17:5, Ramböll 2015-11-13) 

för planområdet. Negativ påverkan på miljökvalitetsnormer på vattenkvaliteten eller 

på Natura 2000-område bedöms inte uppkomma. Utförd föroreningsberäkning (PM 

Komplettering till Dagvatten och skyfallsutredning, kretslopp och vatten 2020 06 04) 

visar att utifrån att rening genomförs anses planen inte påverka möjligheterna att 

uppnå MKN för Göta Älv. 
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Utredningens Tabell 3 visar att halten efter exploatering överstiger målvärdet. Efter 

rening i en makadam (7%, 950 m2) eller ett biofilter (3%, 450 m2) uppnås alla mål-

värden och mängderna minskas. Siffror markerade med rött under ”Före exploate-

ring” visar de föroreningar som ligger över målvärdet. Under raden ”efter exploate-

ring” visar grönt att halten ligger under målvärdet och rött att den ligger över. 

Med avseende på miljökvalitetsnormerna görs bedömningen att planen inte kommer 

påverka statusen för Göta Älv negativt. Denna bedömning grundar sig i att totalhalt-

mängderna som släpps ut per år minskar (se Tabell 4). Med röd markeras de mängder 

som blir sämre efter exploatering, men efter rening är samtliga ämnen lägre än innan 

exploatering.  

 

  
 

Se även punkt Dagvatten och översvämning under kapitel Detaljplanens innebörd och 

genomförande. 

 

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

Kommunens investeringsekonomi 

Detaljplanen medför inga utgifter för fastighetsnämnden. Jernhusen ska bekosta ut-

byggnaden av den allmänna platsen inom planområdet. Jernhusen ska dessutom delfi-

nansiera utbyggnad av allmänna anläggningar utanför detaljplaneområdet, bland an-

nat inom Detaljplan för Västlänken Station Centralen.  

Trafiknämnden kan komma att få utgifter för investeringar kopplat till det cykelga-

rage som planeras vid Centralstationen. Utredning pågår mellan kommunen och Väst-

fastigheter AB om ansvarsfördelning gällande finansieringen och genomförandet.  

Park- och naturnämnden bedöms inte få några utgifter med anledning av detaljplanen. 

Kretslopp- och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter för ny 

byggnation. Kretslopp- och vattennämnden bedöms få utgifter för anläggande av led-

ningar inom och i anslutning till planområdet.  
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Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Trafiknämnden får kostnader för drift och underhåll av gata och torg. Ansvarsfördel-

ningen av torgytan mellan trafiknämnden och park-och naturnämnden beror på torgy-

tans utformning. Förslaget att gaturum delas mellan kvartersmark och allmän plats 

kan göra förvaltningen mer komplicerad och indirekt kunna påverka driftkostnaden. 

Ökade driftskostnader kan också orsakas för markvärmeanläggning beroende av vä-

derlek. 

Park- och naturnämnden får kostnader för drift och underhåll av torgyta i södra delen 

av planområdet. Ansvarsfördelningen av torgytan mellan trafiknämnden och park-och 

naturnämnden beror på torgytans utformning.  

Kretslopp- och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för 

ränta och avskrivningar samt driften av ledningar i anslutning till planområdet. 

Trafiknämnden kan komma att få kostnader för drift såsom hyreskostnad kopplat till 

det cykelgarage som planeras vid Centralstationen. En avsiktsförklaring är tecknad 

mellan kommunen och Västfastigheter om att Staden avser hyra yta för cykelgarage. 

Avsiktsförklaringen är undertecknad innan detaljplanen går för antagande och ska ef-

terföljas av ett hyresavtal mellan kommunen och Västfastigheter AB.  Fortsatt utred-

ning pågår mellan kommunen och Västfastigheter AB om ansvarsfördelning och hy-

reskostnader.  

Ekonomiska konsekvenser för Jernhusen  

Jernhusen ska bekosta utbyggnaden av den allmänna platsen inom planområdet. Jern-

husen ska dessutom delfinansiera utbyggnad av allmänna anläggningar utanför detalj-

planeområdet som beskrivs under avsnittet Anläggningar utanför planområdet.  

Jernhusen bekostar samtliga åtgärder inom sin kvartersmark. Detta innebär t.ex. ut-

redningar inför byggnation, lantmäteriförrättning, markberedning, rivning, lednings-

omläggning och husbyggnad. 

Ekonomiska konsekvenser för Västfastigheter AB  

Västfastigheter AB bekostar samtliga åtgärder inom sin kvartersmark.  

Västfastigheter AB kan komma att få utgifter för investeringar kopplat till det cykel-

garage som planeras vid Centralstationen. Utredning pågår mellan kommunen och 

Västtrafik om ansvarsfördelning gällande finansieringen och genomförandet.  
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Överrensstämmelse med översiktsplanen 

Detaljplanen är upprättat i överenstämmelse med översiktsplanen, liksom med kom-

munens strategiska dokument för utvecklingen av Älvstaden och Centralenområdet.  

 

 

 

 

 

 

För stadsbyggnadskontoret 

 

 

Maria Lejon  Simon Wallqvist Johan Henrikson 

Planchef  Projektledare  Plankonsult/Tengbom 

 

 

För fastighetskontoret 

 

 

Charlotta Cedergren  Jeanette Strandelin Per-Anders Käll 

Distriktschef  Projektledare  Projektledare Centralenområdet
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Samrådsredogörelse 

Datum:2019-11-22  

Diarienummer: 0604/13  

 

 

Simon Wallqvist 

Telefon: 031-368 15 90 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om central-
stationen inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg 

 

Samrådsredogörelse  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 21 juni 2016 att genomföra samråd för detaljplaneförsla-

get. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1,  

under tiden 6 juli – 20 september. 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret under samrådstiden. Förslaget 

finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggpro-

jekt/. 

Sammanfattning 
Allvarligaste invändningarna bland inkomna synpunkter gäller kulturmiljö och riksin-

tresset för Göteborgs innerstad samt risk gällande spårtrafik och farligt gods. 

Övriga synpunkter gäller i första hand trafik och parkering, buller och luft, samt dagvat-

ten. Synpunkter har också inkommit angående bostäder inom planen och gällande de  

20 % av bruttoytan som föreslås vara bostäder. Synpunkter finns också gällande vistel-

sevärden och tillgång på grönytor. 

 

För att inte riskera överprövning vill Länsstyrelsen se kompletteringar och förtydligan-

den gällande bl a kulturmiljö och påverkan på riksintresset för Göteborgs innerstad, 

riskfrågor, buller och luft, dagvatten mm.  

 

Efter samrådet har en omarbetning skett av planstrukturen, bl a på grund av de geotek-

niska förhållandena, varför vissa utredningar har fått revideras. Förändringar har också 

gjorts till förmån för kulturmiljövärdena. Vistelsekvaliteterna i fråga om soltimmar för 

torget har sänkts något, samtidigt som kopplingarna till omgivande stadsdelar har 

stärkts. Mängden vistelseyta är ungefär densamma, men har delvis flyttats från tidigare 
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föreslagna terrasser till markplan. Ett nytt trafikförslag har tagits fram för att möte krav 

på angöring och parkering, samtidigt som vistelseytor och stråk värnats. 

Efter samrådet har strukturella förändringar gjorts i området, vilket i stora delar löst frå-

gan om risk i planområdet. 

Kontoret har i övrigt bedömt att inkomna synpunkter måste ställas mot samhällsnyttan 

och menar att med gjorda ändringar har synpunkter så långt som möjligt kunnat beaktas. 

 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och ev. 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. 

1. Fastighetsnämnden 

Kommunen bidrar inte med investeringsmedel för detaljplanens genomförande utan 

samtliga allmänna anläggningar inom planområdet finansieras genom exploateringsbi-

drag från exploatören. Sett utifrån ett övergripande planeringsperspektiv är detaljpla-

nens avgränsning mycket snäv och bebyggelsen som möjliggörs har ett påverkansom-

råde som sträcker sig långt utanför plangränsen. Fastighetskontoret tillstyrker att detalj-

planen ges den föreslagna planavgränsningen, men vill poängtera att detaljplanen ska 

ses utifrån ett större perspektiv och därmed förutsätts bära kostnader även för övergri-

pande infrastrukturåtgärder, parker och övriga allmänna funktioner i Centralen- och 

Gullbergsvassområdet. Exploateringsavtal som bl.a. inbegriper detaljplanens medfinan-

siering av dessa anläggningar, som sammantaget kommer att bli nödvändiga med anled-

ningen av stadsutvecklingen i Centralen- och Gullbergsvassområdet och där aktuell de-

taljplan utgör en delmängd, ska tecknas mellan exploatören och kommunen, genom Fas-

tighetsnämnden, inför detaljplanens antagande. För att garantera detaljplanens genom-

förbarhet bör Stadsbyggnadskontoret redan inför granskning säkerställa att exploatören 

och Fastighetskontoret är överens på en övergripande nivå. 

Genomförandet av detaljplanen kommer att ske samtidigt med att flera andra stora infra-

struktur- och stadsutvecklingsprojekt genomförs. Det är därför viktigt att detaljplanens 

genomförande planeras i nära samverkan med övriga projekt i detaljplanens närområde. 

Planen bör ges ett större bostadsinnehåll i enlighet med det stadsutvecklingsprogram 

som tagits fram för området. Att långsiktigt bygga bort bostadsbristen är ett av kom-

munfullmäktiges högst prioriterade mål. Denna målsättning bör vara vägledande vid 

fastställandet av varje detaljplans bostadsinnehåll. Förutom det positiva ur bostadsför-

sörjningssynpunkt med en större mängd bostäder ger denna också bättre möjlighet att 

skapa ett funktionsmässigt samt arkitektoniskt blandat område som upplevs som attrak-

tivt och tryggt under dygnets alla timmar. I det fortsatta detaljplanearbetet bör Bygg-

nadsnämnden därför beakta Fastighetsnämndens krav på att minst 30 % av den totala 

bruttoytan ska användas till bostäder för skiftande behov. 

Kommentar: 

Synpunkterna gällande exploateringsavtal noteras, Stadsbyggnadskontoret följer fortsatt 

Fastighetskontorets arbete med genomförande- samt exploateringsavtal. 

Detaljplanens genomförande planeras i nära samverkan med övriga projekt i området 

såsom Stadsutvecklingsprogram för Centralenområdet (STUP), detaljplan för Västlän-

ken station Centralen, Västlänken linjeplanen, Överdäckning av Götaleden, Västsvenska 

paketet m.fl.   

Kontoret gör bedömningen att utifrån förutsättningar med läge i staden, buller, ljus, 

möjlighet till barnomsorg etc, är inte krav på mer än motsv 20 % bostäder rimligt. Plan-

området omfattar det mest centrala området i direkt anslutning till Centralstationen där 

en hög andel handel, kontor och andra verksamheter är önskvärd. Fortsatt byggnation av 

fler bostäder i områden i öster kommer att skapa rörelser genom planområdet av både 

boende, resenärer, verksamma och besökande. Generell bestämmelse om 20 % bostäder 

har bedömts svårgenomförbar, varför planen utformats för att säkerställa minst totalt 16 
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% bostäder i och med att en av byggrätterna företrädelsevis endast ges användning bo-

städer. Flera övriga byggrätter tillåter bland annat bostäder, varför bedömningen görs att 

målet om totalt 20 % är realistiskt att uppfylla.   

2. Göteborgs Energi 

Genab 

Exploateringen kommer att behöva mycket elkapacitet och det är önskvärt att det i plan-

arbetet tas hänsyn till behov av utrymme för ledningsstråk och nätstationer. 

 

Elinfrastrukturen ska helst vara detaljprojekterad alternativt att placeringen av fördel-

ningsstationen/avlämningspunkten är fastslagen vid detaljplanens laga kraftvinnande. 

 

För både befintliga och flyttade (inom området) transformatorstationer ska E-områden 

reserveras i plankartan. 

 

För befintligt och nya elanläggningar inom kvartersmark skall ledningsrätt upplåtas. 

 

Fjärrvärme 

Planerar möjlighet till full fjärrvärmeanslutning, men osäker på önskade anslutnings-

platser. Med gällande förutsättningar så planeras fjärrvärmematningen från dp:ns syd-

västra hörn. Ännu inte fått underlag från Jernhusen. Kan innebära ledningsförläggning i 

u-området i väst/östlig riktning längs spåren, men även i nord/sydlig riktning inom om-

rådet markerat med grått. GE önskar planstöd för detta. 

Kommentar: 

Efter samrådet har planstrukturen förändrats. I det nya förslaget tillåts E-område under 

mark och i byggnader i en stor del av kvartersmarken, vilket ger god flexibilitet i ge-

nomförandet.  

Fastslagen avlämningspunkt kommer också att sättas innan laga kraft.  

 

En dialog har förts med Göteborg Energi kring utformningen av elnätet i området, ge-

mensamt med detaljplan för Västlänken station Centralen. Göteborgs Stad ser positivt 

på Göteborgs Energis medverkan i planprocessen och kommer fortsatt föra en dialog 

kring lämpliga placeringar och justeringar av ledningar inom området. Information om 

möjlighet till fjärrkyla/fjärrvärme inom området vidarebefordras till stadens arbete med 

Stadsutvecklingsprogram Centralenområdet. 

 

Exploatören avser bli högspänningskund. 

 

Gällande fjärrvärmen har sedan samrådet fortsatt diskussion skett med Göteborgs 

Energi. Anslutning till fjärrvärmenät kommer att kunna göras till planerat ledningsstråk 

i gatan norr om planområdet. 

 

3. Gothnet 

Vill bli informerade när el och fjärrväme/kyla förläggs, då de är intresserade att få med 

tomrör för optokabel - om intresse finns. 

 

Har annars inget att erinra. 

Kommentar: 

Synpunkten noteras. Yttrandet har vidarebefordrats till exploatör och fastighetskontoret 

för beaktande i det fortsatta planarbetet. 
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4. Göteborgs Hamn  

Exploateringen i närområdena får inte medföra att framkomligheten för godstranspor-

terna till/från Göteborgs hamn begränsas eller försvåras. Göteborgs Hamn AB anser 

därför att det är viktigt att berörda genomför de åtgärder som krävs för att få en bra 

framkomlighet på leden och därmed till hamnarna. 

Kommentar: 

Synpunkten noteras. 

 

5. Idrotts- och föreningsnämnden 

Har inga synpunkter på rubricerat ärende. 

6. Kretslopp och vatten 

Avfall 

Hur avfallshanteringen i området ska lösas måste redovisas i planbeskrivningen till 

granskningen. Kretslopp och vatten behöver få ta del av planerna gällande avfallshante-

ringen innan granskningshandlingarna sammanställs. 

 

I planbeskrivningen nämns att avfallshanteringen ska hanteras under mark, men det ut-

vecklas inte vidare. Avfallshanteringen i denna detaljplanen är komplex och det hade 

varit bra att i detta skede ha ett förslag att diskutera och ha synpunkter på. 3D-fastig-

hetsbildning och avfallshämtning via källaren väcker många frågor och behöver arbetas 

igenom väl då det inte är en standardlösning. 

 

Saker att ha med sig i arbetet för att ta fram en avfallslösning för Regioncity:  

En hållbar avfallshantering för såväl bostäder som verksamheter bygger på sortering i 

flera fraktioner. Då det kommer vara många olika typer av verksamheter och funktioner 

i området så kan det innebära att olika aktörer har olika krav och behov på vilka avfalls-

fraktioner som de behöver kunna sortera i. Det är därför bra att ta höjd för många frakt-

ioner och avsätta rejäla ytor för att kunna svara mot framtida behov beroende på vilka 

aktörer som etablerar sig i området. 

 

Det är långt till närmaste återvinningsstation, så är det inte lämpligt att hänvisa boende 

till den, utan fastighetsnära insamling rekommenderas. Lösningar behöver finnas för 

restavfall, matavfall, förpackningsavfall, grovsopor och bra om det även kan sorteras ut 

visst farligt avfall (som ex lampor och batterier).  

 

Då det är aktuellt med 3D-fastighetsbildning så behöver det tänkas igenom var respek-

tive verksamhet ska ha sitt avfallsutrymme. Uppe i husen och avfallet flyttas med in-

ternhantering till källaren eller avfallsytor i källaren. Ska boende och verksamheter ha 

gemensamma avfallsrum? Det är troligt att det blir aktuellt med gemensamhetsanlägg-

ningar för avfallsutrymmen.  

 

Om hämtning av avfall ska ske i källaren behöver man, precis som om det varit ovan 

jord, tänka på vägbredder och vändytor, liksom även takhöjd. En sopbil är normalt 2,5 

meter bred och 3,8 meter hög. Längden är upp till 11 meter. Detta medför att vägen be-

höver vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om vägen 

är mötesfri ska vägen vara minst 3,5 meter. Hur hög den fria höjden behöver vara påver-

kas av hur avfallet ska hämtas, exempelvis om det ska vara container- (ex. med kompri-

mator) eller kärlhämtning. Men troligt är att det kommer behövas en takhöjd på ca 4,5 

meter, eventuellt mer.  
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Restauranger i området kommer behöva ha fettavskiljare. Fettavskiljare töms med en 

slambil som har en maximal slanglängd på 20 meter. Viktigt att fundera över lämpliga 

placeringar av tömningspunkter.  

 

Om den temporära gatan i öster ska användas vid sophämtning behöver det finnas vänd-

möjligheter. Vändplatsen kan utformas som en rund vändplan eller som en tre-

vägskorsning. Vändplanens diameter ska vara minst 18 meter och omges av en hinders-

fri remsa på minst 1,5 meter. Vändyta för backvändning, i form av trevägskorsning, ska 

vara minst 15 meter djup.  

 

Viktigt i arbetet är att ha med sig hur byggnationen kommer påverka centralstationens 

och Nils Ericssonterminalens avfallshantering.  

 

VA 

Projekt i området och detaljplaner som inte har vunnit laga kraft innebär att det finns 

många faktorer som påverkar ledningsutbyggnaden. Utbyggnaden i detta område är 

komplex. Att fastighetsindelningen inte är klar innebär svårigheter att få fram en klar ut-

byggnads- och kostnadsbild. Om det är allmän platsmark är Kretslopp och vatten skyl-

diga att dra fram ledningar till fastighetsgränsens omedelbara närhet. 0,5 m djup i all-

män plats är inte tillräckligt att förlägga VA-ledningar. Om allmänna VA-ledningar ska 

förläggas i allmän plats mark behövs ett djup på minst 2 - 2,5 meter. Djupet i planerade 

u-områden förutsätts vara minst 2 - 2,5 meter. Det framgår inte av plankarta eller plan-

handling vad som gäller i u-område. 

 

Ledningsutbyggnad 

Kretslopp och vatten har tittat på detaljplanen utifrån att det blir ledningsutbyggnad till 

tre fastigheter ovan mark och en fastighet under mark. Fastighetsindelningen är inte 

klar, men diskussioner förekommer gällande att skapa flertalet 3D-fastigheter.  

Då Västlänken byggs så ska det byggas ett ledningsstråk norr om detaljplaneområdet 

som innebär att Trafikverket bygger ut ledningsstråket i det u-område som är avsatt i DP 

VL Centralen. Ett stråk som är framtaget i förprojekteringen. I det fallet får Kretslopp 

och vatten stå för den ytterligare kostnad som behövs för kapacitet för att detaljplane-

området ska fungera, detta är en ledningsutbyggnad utanför detaljplaneområdet. För att 

tillgodose den södra fastigheten behöver Kretslopp och vatten bygga ut i u-området.  

Att beakta är att området påverkas väsentligt av projekten som pågår i närområdet. Det 

behövs en tydlig planering gällande utbyggnadstider. En viss ledningsutbyggnad kom-

mer ske i samband Västlänkens projekt, E45 och Hisingsbron. Utbyggnad för detaljpla-

neområdet behöver samordnas.  

 

Planområdet är idag försörjt med allmänt VA-ledningsnät men ej med rätt kapacitet, an-

slutning kan ske till framtida gatan norr om planområdet. Allmän VA-lednings-utbygg-

nad inom planområdet bedöms till 60 m om det är 3 + 1 st fastighet. Förutsättningarna 

för byggnation i allmän plats mark är dock inte klara utan måste utredas vidare. Utanför 

planområdet krävs en utbyggnad av allmänna VA-ledningar med 400 m. Kapaciteten på 

befintligt ledningsnät bedöms vara otillräcklig och måste ökas om utbyggnad enligt plan 

skall ske.  

 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten gällande uttag av brandvatten och 

vilken områdestyp måste utredas.  
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Dagvatten  

Dagvattensystemet ska göras trögt och föroreningar ska avskiljas nära källan. Dagvat-

tenavrinningen ska minimeras och grundvattenbildning maximeras. Detta uppfylls ge-

nom att andelen grönytor och andra permeabla ytor prioriteras samt med ett öppet dag-

vattensystem. Där hårdgjorda ytor krävs utformas dessa som genomsläppliga. Vid höjd-

sättningen ska hänsyn tas till översvämningsrisk, ett regn med 100-års återkomsttid ska 

ej skada byggnader. Ekosystemtjänster ska beaktas och lyftas fram i utformningen. En 

ökad och diversifierad grönmassa ökar förutsättningar för rekreation, biologisk mång-

fald, luft- och vattenrening, minskad avrinning och bullerdämpning. 

 

Fördröjning av dagvatten minskar risken för översvämningar och förbättrar kvaliteten 

på dagvattnet, vilket i minskar belastningen på miljön. I kombinerade nät minskas 

bräddning av förorenat avloppsvatten till vattendrag.  

Materialval för utvändiga ytor skall väljas med omsorg om miljön. Till exempel skall 

oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 

dagvattnet.  

 

Trädplantering  

Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på fyra meter mellan trä-

dets rothals och ytterkant ledning skall hållas. Avsteg från grundregeln kan göras endast 

i speciella fall och efter godkännande från kretslopp och vatten som då kan komma att 

ställa krav på att skyddsåtgärder, exempelvis rotspärrar skall utföras.  

 

Information angående exploatering inom kvartersmark  

Anslutning till allmänt ledningsnät kan ske i gatan norr om detaljplanen samt u-område 

i öst för den södra fastigheten.  

Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda led-

ningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. För att anslutning med själv-

fall skall tillåtas skall färdigt golv vara 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt, med 

hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem. Krav vad gäller 

avskiljning av föroreningar i dagvattnet ska vara uppfyllt.  

Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 50 m (RH2000). I de 

fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren. Lednings-

nätets kapacitet för uttag till sprinklers måste utredas för varje specifikt fall. En sprink-

leransökan görs av fastighetsägare till Kretslopp och vatten. 

Kommentar: 

Tillsammans med IVL(Svenska Miljöinstitutet) gjorde exploatören år 2014 en utredning 

om förslag till avfallshantering. Förslaget byggde på workshop och diskussion kring 

olika scenarier för utbyggnaden i form av etappindelning och verksamhetsmixar. IVL 

har tagit fram nyckeltal för mängder av avfall från hushåll och de olika verksamheter 

som ska inrymmas i RegionCity. Etappindelning och verksamhetsmix har ändrats sedan 

IVL:s utredning men principen för avfallshantering kvarstår.  

Exploatören har sammanställt ett PM -Avfallshanterings i RegionCity, 2017-10-09, vil-

ket bilagts planhandlingarna, som principiellt är i linje med Kretslopp och vattens syn-

punkter. 

 

Synpunkter vidarebefordras också till exploatören och fastighetskontoret för beaktande i 

genomförandeskedet, då mer detaljerade lösningar av bebyggelse genomförs. 

 

Efter samrådet har en ny planstruktur utarbetats och VA-situationen stämts av med 

Kretslopp och vatten. Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten gällande uttag 

av brandvatten har bedömts tillräcklig.  
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VA-anslutning kommer att ske utefter gata norr om planområdet. Planen tillåter också 

ett ledningsstråk i nord-sydlig riktning i den östligaste delen samt öst-västligt stråk i den 

södra delen genom allmänplatsmark och u-området på kvartersmark. 

 

Djupet i planerade u-områden förutsätts vara minst 2 - 2,5 meter och föreslagna u-områ-

den har givits sådan bredd att dessa djup kan klaras. Där underbyggnadsrätt råder ställs i 

detaljplanen krav på att ledningar ska kunna inrymmas i underbyggnadskonstruktionen. 

Plankartan har kompletterats med bestämmelse.    

 

Upplysning gällande att oskyddade ytor av koppar eller zink ska undvikas för att minska 

risken för föroreningar i dagvattnet, har lagts till på plankartan.  

 

Efter samrådet har planstrukturen omarbetats och dagvattenutredningen har reviderats 

utifrån nya förutsättningar i samråd med Kretslopp och vatten. 

 

Angående exploatering inom kvartersmark vidareförmedlas synpunkten till exploatören 

för beaktande i genomförandeskedet.  

 

Synpunkten gällande skyddsavstånd mellan träd och ledning noteras och vidarebe-

fordras till exploatören och fastighetskontoret för beaktande i genomförandeskedet. 

 

7. Kulturnämnden 

Tillstyrker detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen. 

8. Lokalnämnden 

Av vikt att behovet av samhällsservice tillgodoses avseende boende för både äldre och 

de som har behov av särskild service, tillika behovet av skola och förskola. 

 

Viktigt är att ljudkvalitet, luftkvalitet, närhet till natur och solljusbehov kan tillgodoses 

där dessa samhällsviktiga funktioner lokaliseras. 

 

I de detaljplaner där det inte går av något skäl att tillgodose något av dessa samhällsvik-

tiga funktioner bör planförfattaren säkerställa att dessa funktioner, relaterade till detalj-

planens utbyggnad av bostäder, tillgodoses i någon eller några av de detaljplaner som 

parallellt är under bearbetning i de centrala delarna av staden. 

Kommentar: 

Skola tillåts generellt inom planen, men det kan bli svårt att uppfylla förskolors och låg- 

och mellanstadiums krav på friytor. Därför planeras det inte för att dessa kommunala 

behov löses inom planområdet. Kontoret har efter samrådet startat ett övergripande ar-

bete för strategi för lösning av förskolor och skolor inom Centralenområdet och Gull-

bergsvass, vilken avses fastlagd innan antagande av denna detaljplan. Planbeskriv-

ningen har uppdaterats angående detta. 

Planbestämmelserna möjliggör för alla former av samhällsservice, men det är lokal-

nämnden som bör säkra detta genom avtal med exploatören om kommunalt intresse 

finns av att hyra in sig i fastigheterna.  

Det är inte möjligt att i detaljplanen säkra samhällsviktiga funktioner i andra detaljpla-

ner. Däremot kommer fastighetskontoret genom exploateringsavtal säkra att detaljpla-

nen bär kostnader även för övergripande infrastrukturåtgärder, parker och övriga all-
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männa funktioner i Centralen- och Gullbergsvassområdet. Även Stadsutvecklingspro-

grammet för Centralenområdet (STUP Centralen) arbetar vidare med de mer övergri-

pande frågorna. 

Bullersituationen och luftkvaliteten har studerats vidare efter samrådet och bedömts till-

fredställande. 

Gällande krav på solljus och dagsljus har detta studerats efter samråd och bedömts inte 

stå i strid med detaljplanen, men är beroende av hur byggnationen utformas i detalj, vil-

ket bevakas i bygglovsskedet.  

Närhet till naturmark är begränsad i planen, men hänvisas till de parker och grönstråk 

som finns och planeras i Centralenområdet och Gullbergsvass. 

 

9. Miljö- och klimatnämnden 

Miljö- och klimatnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att nedan-

stående synpunkter beaktas. 

Allmänt  

Miljöförvaltningen är positiv till att göra området kring Centralen mer attraktivt för gå-

ende och cyklister samt att förstärka platsen som regionalt centrum. 

Luftkvalitet  

Bedömer att man kan få till acceptabla boendemiljöer med avseende på luftkvalitet i 

området. 

Förskola och skola  

På platsen planeras förskola och skola, vilket är positivt då det råder stor brist på utbild-

ningsplatser i de centrala delarna av staden. Miljöförvaltningen önskar i det fortsatta ar-

betet detaljerade studier som visar att gällande riktvärden och mål avseende luftkvalitet 

och buller för skol- och förskolegårdar klaras. 

Buller och stomljud 

Förbättringsåtgärder med avseende på bullersituationen behöver identifieras. Nästa steg 

i planprocessen bör vara att ta fram ett buller-PM, likt det som togs fram för detaljpla-

nen för bostäder vid Rambergsvallen. 

Anser att man i planbestämmelserna skriver ”Byggnader ska grundläggas och utföras så 

att stomljud i boningsrum inte överstiger ljudnivån 30 dBA (slow) vid järnvägstrafik”.  

Naturmiljö  

Anser att det är positivt att det i planbestämmelserna står att det ska planteras träd, men 

ser gärna att fler gröna lösningar arbetas in i förslaget för området. Valet av träd bör 

medverka till att öka den biologiska mångfalden. 

Markmiljö  

Då området är en gammal bangård är marken på platsen förorenad. För att platsen ska 

anses lämplig för bostäder ska föroreningarna i markmiljön uppfylla kraven för känslig 

markanvändning oavsett om boende ska bo på första våningen av byggnaderna eller ej.  

Dagvatten  

Positivt att man inför en planbestämmelse om fördröjning av dagvatten samt en bestäm-

melse med möjlighet att införa gröna väggar och tak. Det vore önskvärt att också se 

över möjligheten till öppen dagvattenhantering till exempel runt de planerade träden.  

Mobilitet och parkering  

Positivt att kravet på bilparkering ska minskas jämfört med kommunens generella par-

keringstal och att det finns en mängd åtgärdsförslag som syftar till att minska bilberoen-

det.  
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Kommentar: 

Skola tillåts generellt inom planen, men det kan bli svårt att uppfylla förskolors och låg- 

och mellanstadiums krav på friytor. Därför planeras det inte för att dessa kommunala 

behov löses inom planområdet. Kontoret har efter samrådet startat ett övergripande ar-

bete för strategi för lösning av förskolor och skolor inom Centralenområdet och Gull-

bergsvass, vilken avses fastlagd innan antagande av denna detaljplan. Planbeskriv-

ningen har uppdaterats angående detta. 

Planbestämmelsens syfte är främst att möjliggöra för etableringar av högstadium, gym-

nasium eller vuxenutbildning med ingen eller mindre krav på friyta. Även skolverksam-

het för mindre barn skulle kunna komma i fråga om storlek och ljudkrav för friyta kan 

tillgodoses, exempelvis på terrassytor.    

Efter samrådet har utarbetats en ny planstruktur tagits fram, där bullersituationen utretts 

i en reviderad bullerutredning, vilken pekar på att aktuella gränsvärden för buller kan 

klaras i detaljplanen. Luftkvaliteten har studeras vidare inför granskningsskedet, bl a ge-

nom uppmätning av aktuell luftkvalitetsituation, vilken visar att luftkvaliteten för detalj-

planen är tillfredställande.  

 

Planbestämmelsen ”Byggnader ska grundläggas och utföras så att stomljud i bonings-

rum inte överstiger ljudnivån 30 dBA (slow) vid järnvägstrafik” har lagts till på plankar-

tan. 

 

Exploatören har tagit fram en Miljöteknisk markundersökning (Structor, 2015-11-04) 

som redovisar förorenade områden. De mest förorenade områdena är vid den f d bensin-

stationen och f d ångcentralen (längs norra plangränsen). De nya byggnaderna kommer 

att ha flera plan för handel, parkering mm under nuvarande markyta varför i stort sett all 

fyllning och stora mängder lera schaktas ur. Riskerna med den förorenade jorden kom-

mer således att elimineras nästan helt p g a teknisk schakt. I de små områden som inte 

berörs av teknisk schakt räcker det enligt Structors bedömning att skapa en barriär till 

förorenad jord på minst 0,7 m. Vidare bör ingen förorenad jord ligga kvar i ledningsgra-

var. 

 

Gällande öppen dagvattenhantering möjliggör planen att ”gröna”/bevuxna väggar och 

tak anläggs. Möjligheten i den täta blandstaden, som planeras inom detaljplanen, till 

öppna fördröjningsåtgärder på gatumark ses som begränsad. 

10. Park- och naturnämnden 

Ser positivt på en exploatering i en strategisk lokalisering invid stadens knutpunkt för 

resande med tåg, buss och spårvagn. Den föreslagna höjden på bebyggelsen kommer att 

ha påtaglig påverkan på skuggning och lokalklimat inom planområdet och i omgivande 

områden, bland annat i Bergslagsparken. Frågan om lokalklimat behöver beaktas i det 

fortsatta arbetet med detaljplanen.  

 

Förvaltningen ser positivt på att detaljplanen anger att trädplantering ska finnas på tor-

get. Träd måste få tillräcklig marköverbyggnad för att kunna växa till stora träd och för-

valtningen vill därför lyfta frågan om en planbestämmelse som anger att varje träd ska 

ha en sammanhängande planteringsgrop om minst 16 kvadratmeter. Detaljplanen anger 

att fördröjningsmagasin för dagvatten ska finnas ovan bjälklag på torget. I det fortsatta 

arbetet behöver placering av planteringsgropar för träd och fördröjningsmagasin för 

dagvatten på torget studeras vidare. 
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Kommentar: 

Frågan om lokalklimat har efter samrådet studerats i en lokalklimatutredning, vilken bl 

a föreskriver vindbrytande åtgärder på byggnad för att få goda vindförhållanden på tak 

för vistelse och på markytan.  

Bestämmelse gällande utformning av skärmtak har införts på plankartan. 

En solstudie har genomförts som visar på att påtagliga skuggeffekter råder, som också 

varit vägledande för innehåll och utformning av den nya planstrukturen. I avvägning 

med övriga funktioner i sitt centrala läge i staden, har detta ändå bedömts acceptabelt. 

 

Planbestämmelse om planteringsgrop för träd har införts på plankartan för en del av tor-

get som är allmän plats-mark. Denna del av torget kommer heller inte att underbyggas 

med garage, vilket skapar möjlighet till trädplantering och plats för fördröjningsmaga-

sin. I övrigt är ambitionen att trädplantering ska utföras på allmän platsmark i gaturum-

men. Underbyggnadsrätten ger emellertid begränsning av hur stora träd som kan plante-

ras.  

Plats för fördröjningsmagasin har studerats i revidering av dagvattenutredningen, vilken 

också redovisar lösningar för dagvattenhantering.  

 

11. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Riskreducerande åtgärder saknas i planbestämmelserna och de är heller inte kvantifie-

rade och verifierade i riskanalyserna. Således är inte riskanalyserna hanterade i nuläget. 

Vidare är det angeläget att räddningstjänstens insatser kan ske effektivt genom att kör-

vägar och angöringsplatser säkras både under byggnationerna samt vid utformning av 

de olika byggnader och kommunikationsytor mm som detaljplanen omfattar. 

Kommentar: 

Efter samrådet har kombiterminalen flyttats till Ytterhamnen. Farligt gods hanteras där-

för inte längre i närområdet. 

 

Det brandgasschakt som i tidigare skede planerades inom byggnad strax söder om Stat-

ion Centralen är flyttat och påverkar inte längre detta planområde. 

 

Efter samrådet har kompletterande riskbedömning för eventuell tågurspårning samt vid 

krock med stoppbock gjorts, vilken pekar på att risksituationen för den här detaljplanen 

är tillfredställande. Detaljplanen tillåter föreslagen skyddsåtgärd. Detta har stämts av 

med Trafikverket och Länsstyrelsen. 

 

Exploatören hanterar frågan om räddningstjänstens insatser genom att räddningstjänsten 

kör på de allmänna gatorna mellan byggnaderna, alt på prickad kvartersmark.  

Framkomlighet för räddningstjänstfordon har också beaktats i det trafikförslag som 

framtagits till granskningshandlingen och som beaktats i utformning av den nya plan-

strukturen. 

Exploatören jobbar med en brandkonsult i alla sina brandfrågor rörande byggnationen. 

Brandkonsulten har varit med och utformat byggnaderna tillsammans med arkitekterna 

avseende brand. 

 

12. Göteborgs stads parkerings aktiebolag 

Parkeringsbolaget instämmer i parkeringsutredningens bedömning att parkeringen för 

resenärer bör hållas på ungefär samma antal platser som idag. Angöring/korttids-parke-

ring för bil har fått en betryggande lösning i planen. Långtidsparkering, taxiangöring 

och cykelparkering hänvisas dock till utanför aktuell plan. Parkeringsbolaget anser att 
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dessa frågor måste vara lösta och tydligare beskrivna, inom eller utanför aktuellt plan-

område, innan aktuell plan kan antas. 

 

Parkeringsbolaget finner sänkningen av p-talen för bil för tillkommande exploatering 

rimlig med tanke på läget och områdets karaktär. För att kunna hålla låga P-tal krävs 

dock fullt samnyttjande av parkering. Sänkningen av p-talen för cykel är dock väldigt 

stor, speciellt för besökare till boende och verksamheter, och behöver motiveras bättre. 

 

Detaljplanen berättar att en parkeringsreserv ska finnas och användas om det på sikt vi-

sar sig att det finns för lite parkering för bil och cykel i området. Det ställer sig Parke-

ringsbolaget bakom. Däremot är det av högsta vikt att en parkeringsreserv konkretiseras 

och avtalas om i samband med övriga exploateringsavtal. 

 

Området kommer på grund av utbyggnaden i aktuell detaljplan såväl som omkringlig-

gande detaljplaner att vara en byggarbetsplats under lång tid. Det är av högsta vikt att 

parkeringsfrågan får en betryggande lösning under hela utbyggnadstiden. 

Kommentar: 

Efter samrådet har en överenskommelse träffats mellan fastighetskontoret, Trafikverket 

och exploatören gällande omfattning och utförande av bil- respektive cykelparkering av-

seende stationsfunktionen. Avtal gällande detta ska vara tecknat innan planen kan antas. 

Överenskommelsen innebär att Jernhusen förbinder sig att säkerställa 400 stycken par-

keringsplatser för stationsändamålet, dvs. resenärsknuten parkering. Av dessa skall 

minst 200 stycken parkeringsplatser vara ”nära parkering”, definierad som angörings- 

och korttidsparkering inom 100 meter från Centralstationen. Resterande parkeringsplat-

ser ska vara långtidsparkering, vilka ska säkerställas inom 600 meter från stationen. 

Situationen för parkering och cykel beskrivs också i en mobilitetsutredning, som tagits 

fram efter samrådet.  

 

Motivet för sänkning av antal cykelplatser utgår från stadens trafikstrategi och har be-

dömts utifrån mål om cykelanvändning för verksamheter av olika slag, där parkering för 

cykel anordnas så att efterfrågan vid veckomaxtimmen tillgodoses. Det medför normalt 

cykelparkeringsplatser för 20-40 % av antalet samtidiga besökare. Målet för cykelandel 

vid centralen har bedömts till 20 %, dvs i det lägre spannet. Detta då det kommer att 

vara stora hus med mycket samlad parkering, dvs osannolikt att 40 % av alla verk-

samma i region-city-området cyklar samtidigt. Kommer det 40 % verksamma med cykel 

till en av arbetsplatserna lär de kunna samnyttja en del av de andra cykelparkeringarna. 

 

Gällande parkering under byggtiden är det en genomförandefråga. Frågan har berörts i 

arbetet med Stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet och ska ses i samman-

hang med intilliggande planer, t ex detaljplanen för Västlänken station Centralen. I det 

parkeringsavtal som tecknas mellan Göteborgs kommun, Trafikverket och Jernhusen 

Stationer AB (se ovan), har Jernhusen ansvar för att parkering för stationsfunktionen 

och för tillkommande bebyggelse upprätthålls och fungerar under utbyggnadstiden. Frå-

gan har förtydligats i planbeskrivningen. 

Frågan har också vidarebefordrats till fastighetskontoret och exploatören för beaktande i 

genomförandet. 

13. SDF Centrum 

Stadsdelsnämnden tillstyrker förslag till detaljplan för verksamheter, handel och bostä-

der norr om Centralstationen med synpunkter enligt detta yttrande. 
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Det är bra att detaljplanen anger att kommunen ska vara huvudman för allmän plats. Det 

ger goda förutsättningar att säkerställa allmänhetens tillträde till området alla tider på 

dygnet. Planbeskrivningen är insiktsfull och anger exempelvis att vistelsekvaliteterna 

inom planområdet är bristfälliga ur ett boendeperspektiv.  

Inom området är det svårt att få till de friytor som krävs intill en förskola eller grund-

skola varför detta behov måste täckas utanför planområdet. För ungdomar är det enkelt 

att nå området vilket innebär att fler får möjlighet att välja mellan ett varierat utbud av 

skolor och fritidsaktiviteter. 

Bostäder 

För att centrala Göteborg ska vara en plats för alla göteborgare behöver bostadsinnehål-

let medge att människor med olika behov kan finna en bostad. Om detta ska vara möj-

ligt behöver bostäderna vara i olika storlekar och med olika upplåtelseformer för att 

locka människor i olika faser av livet och boende i olika hushållsstorlekar. Särskilt an-

geläget är det att nå hyresnivåer som gör de nya bostäderna tillgängliga även för hushåll 

med begränsad ekonomi. 

Bostäder föreslås i ett par av tornen och i delar av de lägre byggnaderna. Möjligheterna 

till halvprivata bostadsgårdar och balkonger är begränsat och ger lägre boendekvalitet. 

Det är viktigt att de boende kan finna andra platser att vistas ute på i närheten. Möjlig-

heter till aktivitet och vila i vardagen påverkar människors hälsa positivt, därför är det 

viktigt att sådana möjligheter finns nära bostäderna. 

Identitet 

Planområdet är lika mycket kopplat till ett regionalt, nationellt och internationellt sam-

manhang som ett eget område. Intressentens namnval speglar detta: ”Region City”. Ut-

maningen ligger i att det också kan bli ett lokalt liv på platsen, att människor kan känna 

en lokal tillhörighet och att det blir en plats i och för Göteborg, en del av stadens identi-

tet. 

De höga byggnaderna i området kommer att utgöra ett landmärke och bidrar till stadens 

identitet. Det är viktigt att detta bearbetas i fortsatt arbete med detaljplanen.  

Takmiljöer 

I planen anges takmiljöer som möjliga som mer rekreativa, offentliga platser i motsats 

till det hektiska gatuplanet. Det är en intressant tanke som kan fungera för senare etap-

per under förutsättning att taknivån kan nås från den framtida bangårdsförbindelsen. 

(Bangårdsförbindelsen, en bro över järnvägsspåren och tågens luftledningar, kan inne-

bära en möjlighet att direkt nå takgårdarna från brons toppnivå.) Om den aktuella detalj-

planen inte följs av kommande etapper är det mindre troligt att takgårdarna kommer att 

uppfattas som och användas som allmänna platser. 

Generellt uppfattas upphöjda gårdar eller platser som nås via trappor och hissar inne i 

byggnader som privata eller hemliga. Det innebär att tillgängligheten begränsas både av 

det fysiska hindret och den mentala barriären. Risken är att stadsrummet blir delat mel-

lan oss här nere och de däruppe. 

Taken kan ge bra platser för viss välfärdsservice med behov av mindre uteplatser såsom 

Äldreboende och Bostäder med särskild service. Även gymnasieskolor kan ha glädje av 

taken för utevistelse. 

Nödvändiga anläggningar utanför planområdet 

Det är bra att exploatören åläggs att ekonomiskt bidra till att finansiera anläggningar ut-

anför planområdet som behövs för människors hälsa och säkerhet, till exempel kan det 

vara lekplatser, rekreativa gröna miljöer, platser/stråk för aktivitet och cykelparkering. 

Även delar av driftsekonomin bör kunna ingå i åtagandet. 
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Angöring inom planområdet, till Centralstationen och, inlastning av gods och parkering 

De allmänna platserna inom planområdet är förhållandevis små och behöver skyddas 

från trafik till och från stationsområdet. Säker och trygg angöring till bostäderna bör 

kunna göras från omgivande gator eller ett undre plan.  

De underjordsmiljöer som skapas kommer att vara viktiga för de flesta transporter till 

området och behöver studeras ur trygghetssynpunkt. 

Kommentar: 

Frågan om vistelseytor för boende inom planområdet ska ses i ett större sammanhang i 

och med genomförandet av stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet och 

framtida Gullbergsvassområdet. En stadsutveckling som skapar möjligheter för ett lo-

kalt liv samt stadsmiljöer med olika karaktär och intensitet. Stadsbyggnadskontorets an-

ser är att goda förutsättningar finns för att tillskapa en bra boendemiljö och bra stadsmil-

jöer med denna planerade helhet.  

  

Olika storlekar på bostäder och olika upplåtelseformer är inte möjligt att styra i detalj-

plan, men möjliggörs i detaljplanen.  

Synpunkten, liksom frågor hanterade i SKA/BKA(social konsekvensanalys och barn-

konsekvensanalys) vidarebefordras till exploatören och fastighetskontoret för beaktande 

i genomförandet. Lokalnämnden kan också säkra samhällsservice genom avtal med ex-

ploatören. 

 

Den nya bebyggelsens identitet hanteras i SKA/BKA. Med en realisering av planförsla-

get får området en helt ny identitet och betydelse för staden och regionen med ökade so-

ciala värden. Området går från att vara en baksida, vars primära funktion varit att förse 

Centralstationen med parkeringsplatser och angöringszoner, till att bli ett eget område 

och en viktig del av stadsväven. 

 

Efter samrådet har planstrukturen reviderats. En av de ytor som tidigare utgjorts av ter-

rasser har nu i motsvarande mängd tillskapats på marken. Olika delar av terrassytorna 

kommer att vara offentliga respektive privata. För tak över en del av torget närmast Nils 

Ericson terminalen finns ambitionen att detta blir en offentlig yta med access upp från 

torget. En del av tak-/terrassytorna kommer att vara för bostäder, kontor eller skybars. 

Bangårdsviadukten ligger, som stadsdelsnämnden nämner, i framtida planering och li-

kaså de byggnader som ansluter till den. Det går därför inte att säkerställa i denna detalj-

plan att taknivån går att nå från Bangårdsviadukten. 

 

Fastighetskontoret kommer genom exploateringsavtal säkra att detaljplanen bär kostna-

der även för övergripande infrastrukturåtgärder, parker och övriga allmänna funktioner i 

Centralen- och Gullbergsvassområdet. 

 

Detaljplanen reglerar genom bestämmelsen GATA1 samt TORG att det inte blir biltrafik 

inom delar av planområdet med tanke på behoven och kvaliteten på de allmänna plat-

serna för gående och för vistelse. Ett viktigt behov för stationsfunktionen är möjlighet 

till angöring till stationen inom rimligt avstånd, varför biltrafik inom delar av planområ-

det blir oundvikligt. I det trafikförslag som arbetats fram efter samrådet, har frågan om 

sammanhängande vistelseytor varit viktig. På sikt har stråken genom planområdet stor 

betydelse för flöden av gående från exploateringarna i Centralen- och Gullbergsvassom-

rådet till dagens centrum. Angöring till bostäderna kan ske från gata norr om planområ-

det, samt via garagelösning. Frågan om trygghet i lokaler under mark hanteras av explo-

atören, men möjliggörs i detaljplanen genom krav på takhöjd i allmänna parkeringsplan.  
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Frågorna som lyfts av stadsdelsförvaltningen är viktiga och vidarebefordras till exploa-

tören och fastighetskontoret för beaktande i genomförandet. 

 

14. Trafiknämnden 

 

Nämnden är positiv till fortsatt planarbete, men har ett antal synpunkter. 

 

- Kapaciteten i funktionen lämna/hämta och korttidsparkeringen under jord behö-

ver analyseras och dimensioneras utifrån framtida utvecklingsplaner i hela områ-

det. 

 

- Kapaciteten för cykelparkering behöver utformas för att möta en kraftigt ökad 

volym av cykling. 

 

Antal parkeringsplatser för exploateringen föreslås minskas med 25 procent relaterat till 

nu gällande parkeringstal. Trafikkontoret samtycker till detta.  

 

Trafikkontoret konstaterar att resonemanget om noll platser för stationsnära handel kan 

accepteras förutsatt att inte ytan för denna handel ökas över de angivna 20 000 kvm.   

 

Eventuella negativa effekter av en stor minskning av antalet parkeringar kan orsaka pro-

blem utanför planområdet. Andra projekt pågår i centrala staden där också minskningar 

av antalet parkeringsplatser planeras. Projektens gemensamma konsekvenser måste be-

skrivas. Vidare är det angeläget att förtydliga de motprestationer som fordras enligt par-

keringsutredningen för att minska P-talet med 25 procent samt att tydligt knyta dem till 

planbestämmelser och exploateringsavtal. 

 

Trafikkontoret är frågande till att antalet cykelplatser för exploateringen också ska sän-

kas med 25 procent, då stadens mål är att cyklandet ska ökas fyra gånger från år 2011 

till år 2035. Det behöver studeras noggrannare. 

 

Cykelparkeringar planeras på det sydvästliga torget. Reglering för detta saknas. 

 

Trafikkontoret samtycker till antalet korttidsplatser och konstaterar att den beskrivna 

korttidsparkeringen i källarplanet i sydväst är väl lokaliserad avståndsmässigt med god 

tillgänglighet till både planområdet och säckbangården. Med avseende på tryggheten är 

det viktigt att källarplanet ges en högre takhöjd än normalt - samt att detta regleras i pla-

nen - och att en god ljussättning skapas.  

 

Det måste förutsättas att även med goda förhållanden i källarplanet finns en ovilja att 

nyttja källarplanet efter mörkrets inbrott och därför måste ett antal platser finnas även 

ovan mark, inom rimligt avstånd från säckbangården. Sådana platser planeras nordväst 

om denna detaljplan, vilket innebär ett avstånd på 300 – 400 meter till säckbangården 

vilket bedöms vara för långt. Möjligheten till närmare placering av dessa måste studeras 

vidare.  

Trafikkontoret ser också att den reglerade ytan i källarplanet är otillräcklig för korttids-

parkering för bilar, allmänna cykelparkeringar och andra tekniska anordningar som an-

visas i utrymmet i planhandlingen, vilket också måste studeras närmare.  
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Parkeringar för att hämta/lämna passagerare i markplan erbjuds omedelbart norr om 

planområdet(utmed Kruthusgatans förlängning). Avståndet från säckbangården är 200 - 

250 meter, utomhus och utan väderskydd och där vägsträckningen inte utformats gent i 

tågresenärens perspektiv. Då korttidsparkeringen även har en viss hämta/lämna-funktion 

kan detta avstånd accepteras, men det ökar vikten av trygga förhållanden i källarplanet.  

  

Funktionen att hämta/lämna passagerare och korttidsparkering i markplan kan inte till-

godoses inom planområdet utan är avhängigt av lösningar i intilliggande detaljplaner. 

Trafikkontoret anser att planförslaget behöver förtydligas i detta avseende särskilt med 

anledning av planområdet utgör del av en nationell kollektivtrafiknod. 

 

Långtidsparkeringar och taxifunktionen ska planeras i andra arbeten utanför detta pro-

jekt. Trafikkontoret vill betona att tills beslut erhålls om detta så har projektet kvar an-

svaret för planområdets befintliga långtidsparkeringar och taxifunktion. Trafikkontoret 

betonar att alla parkeringsplatser för detaljplanens behov som förläggs utanför planom-

rådet behöver ha finansiering och säkerställas genom avtal eller på annat sätt innan de-

taljplanen antas.  

 

Trafikkontoret föredrar beteckningen ”LOKALGATA” eller ”GATA” istället för ”GÅ-

GATA” som helst inte ska användas som planbestämmelse.  Beteckningen ”GATA” 

kan gärna kombineras med en text om att trafiken ska ske på de gåendes villkor och att 

gatan är tänkt för gående, cyklar, viss leveranstrafik och viss trafik för funktionshind-

rade. Längst i öster skulle all trafik kunna tillåtas eftersom gatan där utgör en del av till-

fartsvägen till källare och centralstationen. Den östra gatan måste ha en vändmöjlighet 

för bilar i söder. 

Kommentar: 

Efter samrådet har en överenskommelse träffats mellan fastighetskontoret, trafikkon-

toret, Trafikverket och exploatören gällande omfattning och utförande av bil- respektive 

cykelparkering avseende stationsfunktionen. Avtal gällande detta ska vara tecknat innan 

planen kan antas. Överenskommelsen innebär att Jernhusen förbinder sig att säkerställa 

400 stycken parkeringsplatser för stationsändamålet, dvs. resenärsknuten parkering. Av 

dessa skall minst 200 stycken parkeringsplatser vara ”nära parkering”, nära parkering 

definierad som angörings- och korttidsparkering inom 100 meter från Centralstationen. 

Resterande parkeringsplatser vara långtidsparkering, vilka ska säkerställas inom 600 

meter från stationen. 

Situationen för parkering och cykel beskrivs också i en mobilitetsutredning, som tagits 

fram efter samrådet.  

 

Motivet för sänkning av antal cykelplatser utgår från stadens trafikstrategi och har be-

dömts utifrån mål om cykelanvändning för verksamheter av olika slag, där parkering för 

cykel anordnas så att efterfrågan vid veckomaxtimmen tillgodoses. Det medför normalt 

cykelparkeringsplatser för 20-40 % av antalet samtidiga besökare. Målet för cykelandel 

vid centralen har bedömts till 20 %, dvs i det lägre spannet. Detta då det kommer att 

vara stora hus med mycket samlad parkering, dvs osannolikt att 40 % av alla verk-

samma i region-city-området cyklar samtidigt. Kommer det 40 % verksamma med cykel 

till en av arbetsplatserna lär de kunna samnyttja en del av de andra cykelparkeringarna. 

 

I den mobilitetsutredning som tagits fram efter samrådet har bl a förtydligats de motpre-

stationer som fordras för att minska P-talet med 25 procent. 

 

Efter samrådet har förslaget ändrats så att detaljplanen medger handelsytor för samtliga 

kvarter i våning ett och två, vilket teoretiskt motsvarar maximalt ca 13.400 m2. Men då 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 18(45) 

de två första våningarna också kommer att innehålla annan verksamhet som parkering, 

kontors- och bostadsentréer, bostadskomplement, teknik mm, bedöms den troliga totala 

handelsytan att utgöra ca 8.000, maximalt 10.000 m2. 

 

I det nuvarande förslaget hänvisas cykelparkeringen till en större parkeringsanläggning 

under mark. 

 

I överenskommelsen gällande parkering för stationsfunktionen säkerställs att de stat-

ionsnära 100 parkeringsplatserna kan anläggas på gatumark eller i garage, en våning 

upp eller ner.  

Frågan om trygghet i lokaler under mark hanteras av exploatören.  

 

Projektet har ansvaret för befintliga långtidsparkeringar och hantering av dessa vid ett 

genomförande. Parkering utanför planområdet för områdets behov ska säkerställas tex 

med avtal. Synpunkten har vidarebefordrats till exploatören. 

 

Gällande bestämmelsen GÅGATA har plankartan ändrats med ny beteckning GATA1, 

vilken föreskriver gata där fordonstrafik kan förbjudas. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

15. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen anser att det föreslagna planområdet är strategiskt viktigt att utveckla 

 

Länsstyrelsen anser att planförslagets omfattande exploateringsgrad och dess påverkan 

på riksintresset för kulturmiljö inte har hanterats på ett godtagbart sätt. Att motivera den 

föreslagna bebyggelsen genom att hänvisa till stadsutvecklingsprogrammet (sidan 50 i 

planbeskrivningen) saknar stadig grund eftersom själva stadsutvecklingsprogrammet i 

sig hade stora brister i just kulturmiljöunderlaget. 

 

I riktlinjerna anges att höga hus har ett stort influensområde och placering och volym 

måste ägnas särskild omsorg. I plankartan anges inga utformningskrav för byggnaderna 

och ett gestaltningsprogram har heller inte tagits fram.  

 

Det behöver tydliggöras i handlingarna vilka delar av riksintresse kommunikation som 

man räknar med ska finnas kvar i närheten av planområdet. Det som man räknar med 

skall flytta behöver säkerställas i samband med planen. Planen gör inget fysiskt intrång i 

riksintresse järnväg däremot krävs åtgärder i planen för att kombinera riksintresset med 

föreslagen bebyggelse. Länsstyrelsen förutsätter att Göteborgs Stad kan säkerställa flytt 

av kombiterminalen och Göteborg Norra inom ramen för planen. Går det inte att säker-

ställa behöver även dessa vara förutsättningar i utredningar och tillhörande åtgärder be-

höver hanteras i planen. 

 

Luftkvaliteten avseende kvävedioxid och partiklar måste studeras mer detaljerat för 

planområdet, bullerutredningen behöver justeras, vibrationer behöver redovisas, elektro-

magnetiska fält behöver utredas, hantering av förorenad mark behöver redovisas och sä-

kerställas och övriga identifierade risker hanteras.  

 

Länsstyrelsen anser att luftkvaliteten avseende kvävedioxid och partiklar måste studeras 

mer detaljerat för planområdet. I dagsläget föreligger risk för överskridanden av speci-

ellt miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i närområdet av E45. SIMAIR korsning tar 
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inte hänsyn till påverkan från befintliga och planerade byggnader i området. Nya bygg-

nader kan förändra vindfältet så att luftkvaliteten blir bättre än i dagsläget på vissa plat-

ser, men följaktligen kan den bli sämre på andra platser. Luftutredningen behöver också 

ta hänsyn till emissionerna från E45, både från tunnelmynningar och från vägramper 

upp från överdäckningen.  

 

Avseende Bangårdsviadukten bör den också vara en förutsättning för bullerutredning 

för att inte riskera att den inte kan bli genomförd. Kan inte en flytt av kombiterminalen 

och uppställningsspår säkerställas inom ramen för planen behöver även dessa vara för-

utsättningar i bullerberäkningarna. 

 

Kartan över trafikflöden på sidan 3 i bullerberäkningsrapporten behöver förtydligas. Det 

står i bullerutredningen, sidan 13 att hastigheten på vägar runt området är satt till 30 - 50 

km/timme. Det framgår inte om det har räknats med en överdäckning av väg E45. 

 

Det behöver tydligare framgå i planbeskrivningen vilka områden som ska saneras och 

till vilka djup - förorenade områden. 

 

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, över-

svämning eller erosion, riksintresse och miljökvalitetsnormer måste lösas på ett till-

fredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande av planen 

inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

 

I planbeskrivning står att genom riskreducerande åtgärder bedöms risknivån inom plan-

området kunna sänktas till acceptabel. Det framgår dock inte vilka skyddsåtgärder som 

krävs och hur de ska åtgärdas. 

 

Analys för byggnation nära spår 16 (COWI). De åtgärder som beskrivs som rimliga med 

avseende på olycksrisker är tät fasad mot spår (för att skydda mot brand i tåg) samt möj-

lighet till ”rundkörning”.  En annan åtgärd för utvärdering är krav på brandfast fasad.  

Detta lyfts inte upp i planbeskrivning. En åtgärd som exempelvis tät fasad ska regleras 

på plankartan och kommunen ska kommentera hur de tagit hänsyn till/arbetat med rädd-

ningstjänsten i frågan om deras önskemål om ”rundkörning” eller uppställningsplatser. 

 

Att säkra nivån på färdigt golv i byggnader till +2,8 bedömer Länsstyrelsen vara till-

räckligt om den vård som är tänkt i planen inte är samhällsviktig. Användningen vård 

behöver därför beskrivas utförligare för att det ska bli tydligt i planen vad som avses. 

Hantering av stora regnmängder vid kraftiga skyfall behöver hanteras i planen till 

granskningsskedet. 

 

Det behöver bli tydligare vad avgränsningen är rörande påverkan från omgivande pro-

jekt. MKB behöver därför precisera vilka projekt man utgår från ska vara genomförda 

vid det år man beräknar att aktuell plan är genomförd, 

 

Rimliga alternativ enligt 6 kap 12 § miljöbalken (MB) har inte studerats vilket behövs 

för att uppfylla kraven i MB. 

 

Den sammantagna påverkan på riksintresset för kulturmiljö, så kallade kumulativa ef-

fekter, behöver beskrivas och konsekvenser av detta redovisas i MKB. 
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Avslutningsvis behöver datumet för när samråd av avgränsning av MKB skett justeras 

(sidan 7) och miljöaspekter av nollalternativet har inte beskrivits genomgående för varje 

avsnitt vilket behöver ses över (sidan 8).  

 

Länsstyrelsen anser att det är bra att en dagvattenutredning har tagits fram med förslag 

på utformning av dagvattenhanteringen inom planområdet. Dessutom är det positivt att 

planbestämmelser har införts som säkerställer att det finns plats för fördröjning av dag-

vattnet. 

 

För att inte de planerade byggnaderna ska bidra med föroreningar till dagvattnet bör 

material för utvändiga ytor i möjligaste mån väljas med hänsyn till miljön, exempelvis 

bör zink och koppar undvikas. 

 

Krav ska ställas på antingen arkeologisk schaktningsövervakning i samband med kom-

mande markarbeten, alternativt att en konventionell förundersökning utförs när marken 

görs åtkomlig för detta. För övriga delar bedöms genomförandet av arkeologisk utred-

ning som svårgenomförbart. Enligt historiskt kartmaterial har området utgjorts av sank-

mark. I samband med staden successiva expansion har markutfyllnader skett, där man 

erfarenhetsmässigt vet att bl a kasserade båtar/vrak kan ha deponerats. Förekomsten av 

vrak i denna del av staden känner vi inte till men vi behöver fortsättningsvis ha en be-

redskap för detta i samband med kommande exploatering av området. Förslagsvis skrivs 

detta in i planhandlingarna 

 

Länsstyrelsen upplyser om att bortledning av grundvatten är en tillståndspliktig vatten-

verksamhet om det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas 

genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. 

 

Länsstyrelsen instämmer i den bedömning som Stadsbyggnadskontoret har gjort i PM 

från 27/5 2015 angående träden direkt öster om Nils Ericson terminalen. Träden upp-

fyller inte kriterierna för att omfattas av generellt biotopskydd. 

 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 2 

Kommentar: 

Kulturmiljöfrågan och påverkan på riksintresset för kulturmiljö har utvecklats till 

granskningsskedet. Efter samrådet har planstrukturen omarbetats och byggnaderna 

närmast centralstationen och Drottningtorget har sänkts. Krav på bland annat utform-

ning av fasader och torntoppar har formulerats och plankartan har kompletterats med 

planbestämmelser gällande detta. Stadens ställningstagande är att planen ej innebär på-

taglig skada på riksintresset. 

Efter samrådet har ett gestaltnings/-kvalitetsprogram tagits fram. 

Gällande kumulativa effekter gör kontoret bedömningen att detta inte är relevant i frå-

gan om påtaglig skada på riksintresset. 

 

Efter samrådet har luftkvaliteten studerats vidare med bland annat luftmätning i områ-

det, där man gör bedömningen att luftkvalitetssituationen är tillfredställande, vilket för-

tydligats i planbeskrivningen.  

 

Efter samrådet har en revidering av bullerutredningen gjorts, bland annat utifrån att 

planstrukturen omarbetats. Buller från en ev bangårdsviadukt har också tagits med i be-

räkningarna. Utifrån föreslagen användning, har kontoret bedömt bullersituationen som 

tillfredställande. 
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Gällande vibrationer har planeringen för genomförandet av Västlänken inneburit att vib-

rationsproblematik från Västlänken inte längre att aktuellt. 

 

Planbestämmelsen ”Byggnader ska grundläggas och utföras så att stomljud i bonings-

rum inte överstiger ljudnivån 30 dBA (slow) vid järnvägstrafik” har lagts till på plankar-

tan. 

 

Efter samrådet har kombiterminalen flyttats till Ytterhamnen. Farligt gods hanteras där-

för inte längre i närområdet. 

 

Efter samrådet har kompletterande riskbedömning för eventuell tågurspårning samt vid 

krock med stoppbock gjorts, vilken pekar på att risksituationen för den här detaljplanen 

är tillfredställande. Detaljplanen tillåter föreslagen skyddsåtgärd. Detta har stämts av 

med Trafikverket och Länsstyrelsen. 

 

I och med att Combiterminalen flyttat samt att utbyggnaden av Västlänken planeras ut-

anför detaljplanen, berör inte längre riksintressen för kommunikation detaljplanen. Pla-

nen gör inget fysiskt intrång i riksintresse järnväg. Det brandgasschakt som i tidigare 

skede planerades inom byggnad strax söder om Station Centralen är flyttat och påverkar 

inte längre detta planområde. Detta har förtydligats i planhandlingarna. 

 

Gällande kontaktledning för tåg längs spår 16 utgår Trafikverket från Elsäkerhetsverkets 

föreskrifter att inte placeras byggnad närmare spänningsförande anläggning än 5 meter, 

vilket uppfylls i planen. Detta har tydliggjorts i planbeskrivningen.  

Användningen bostäder har på plankartan utgått för byggnader närmast spåret, varför 

det inte längre finns risk för elektromagnetiska fält över 0,4µT gällande bostäder. 

 

Exploatören hanterar frågan om räddningstjänstens insatser genom att räddningstjänsten 

kör på de allmänna gatorna mellan byggnaderna, alt på prickad kvartersmark.  

Framkomlighet för räddningstjänstfordon har också beaktats i det trafikförslag som 

framtagits till granskningshandlingen och som beaktats i utformning av den nya plan-

strukturen. 

Exploatören jobbar med en brandkonsult i alla sina brandfrågor rörande byggnationen. 

Brandkonsulten har varit med och utformat byggnaderna tillsammans med arkitekterna 

avseende brand. 

 

Frågan om trafikflöden på sidan 3 i den tidigare bullerberäkningsrapporten har förtydli-

gats i och med utredningens revidering. 

 

Exploatören har tagit fram en Miljöteknisk markundersökning (Structor, 2015-11-04) 

som redovisar förorenade områden. De mest förorenade områdena är vid den f d bensin-

stationen och f d ångcentralen (längs norra plangränsen). De nya byggnaderna kommer 

att ha flera plan för handel, parkering mm under nuvarande markyta varför i stort sett all 

fyllning och stora mängder lera schaktas ur. Riskerna med den förorenade jorden kom-

mer således att elimineras nästan helt p g a teknisk schakt. I de små områden som inte 

berörs av teknisk schakt räcker det enligt Structors bedömning att skapa en barriär till 

förorenad jord på minst 0,7 m. Vidare bör ingen förorenad jord ligga kvar i ledningsgra-

var. 
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Stadens ställningstagande är att endast storsjukhusen klassas som samhällsviktig vård. 

Det gäller Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset och Lundby sjukhus. Det är inte sam-

hällsviktig vård som planeras inom planområdet vilket har förtydligats i planbeskriv-

ningen. 

 

Vid hundraårsregn eller mer blir det fläckvis stående vatten inom planområdet. Djupen 

är under 0,3 m. Staden bedömer inte detta som ett problem, vilket förtydligats i dagvat-

tenutredningen. Denna beräkning utgår dessutom från dagens marknivå. Denna kommer 

i samband med exploateringen att höjas. Vid den nya höjdsättningen av området kom-

mer hänsyn att tas till vattnets väg vid skyfall varför problemen med översvämningar 

minimeras. 

Nya höjder för färdigt golv kommer att variera mellan +2,8 - +3,2 m för byggnader 

inom planområdet. 

 

Gällande att bortledning av grundvatten är tillståndspliktigt så har exploatören fått del 

av informationen genom Länsstyrelsens yttrande samt denna samrådsredogörelse. Till-

ståndsplikten regleras i annan lagstiftning. 

 

Gällande MKB´s kulturmiljöbilaga har efter samrådet ett reviderings-PM tagits fram. 

Här preciseras vilka projekt man utgår från ska vara genomförda när planen genomförs, 

vilka rimliga alternativ som krävs, samt den sammantagna påverkan på riksintresset. 

Reviderings-PM beskriver också miljöaspekter av nollalternativet för respektive avsnitt. 

 

Upplysning gällande att oskyddade ytor av koppar eller zink ska undvikas för att minska 

risken för föroreningar i dagvattnet, har lagts till på plankartan. 

 

Bestämmelse angående tillståndsplikt gällande fornminneslagen har införts på plankar-

tan.  

 

Förekomsten av vrak i denna del av staden är oklart men fortsättningsvis behövs en be-

redskap för dessa frågor i samband med kommande exploatering av området. Planbe-

skrivningen har förtydligats angående detta. 

 

16. Trafikverket 

Vill göra Staden uppmärksam på att en konsekvens av detaljplanen är att säckbangår-

dens framtida utveckling begränsas då ny bebyggelse tillåts 6 meter från fastighetsgrän-

sen i söder. Efter planens genomförande kommer det inte finnas utrymme att anlägga 

fler spår eller plattformar norr om befintligt spår 16. 

 

Riskanalysen nämner fler skyddsåtgärder än vad som återspeglas i planbeskrivningen. 

Trafikverket är enigt i att de åtgärder som lyfts fram i planbeskrivningen är de som be-

höver beaktas. Det behöver dock framgå antingen i riskanalysen eller i planbeskriv-

ningen hur prioritering respektive exkludering av föreslagna åtgärder från riskanalysen 

gjorts. Plankartan reglerar inte de skyddsåtgärder som riskutredningen tar upp, vilket är 

en brist som behöver hanteras till nästa planskede. 

 

En åtgärd som föreslås är att brandgasschakt dimensioneras så att inte brand eller tox-

iska brandgaser sprids till bebyggelse eller områden där människor vistas. Denna åtgärd 

behöver förtydligas till vilket avstånd som behövs mellan brandgasschakt och byggnad. 

I Västlänkens projektering är detta avstånd satt till minst 8 meter mellan brandgasschakt 

och byggnad. 
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Intill plangränsen i söder finns en strömförande kontaktledningsstolpe och bryggor till-

hörande spår 16. Elsäkerhetsavståndet för byggnad till strömförande del är 10 meter. El-

säkerhetsavstånden mellan byggnader och kontaktledningar måste säkerställas till nästa 

planskede. 

 

Det behövs ett fördjupat samråd mellan Staden och Trafikverket för att säkerställa av-

ståndet mellan byggnaderna, utrustning och järnvägsanläggningen i söder. 

 

Magnetfältet från järnvägen kan påverka känslig utrustning i byggnader belägna närmre 

än 20 meter från järnväg. Den elektromagnetiska styrkan ökar när ett tåg är i närheten. 

Trafikverket ansvarar inte för eventuella störningar. Det kan vara lämpligt att införa en 

planbestämmelse för att säkerställa att den nya bebyggelsen klarar elektromagnetiska 

fält. 

 

I nordöstra delen av planområdet finns fem transformatorer. Trafikverket anser att innan 

planen förs till antagande ska det säkerställas att transformatorerna är flyttade till nytt 

läge. 

 

Arbete pågår med att flytta kombiterminalen till Göteborgs hamn. Trafikverket anser att 

innan planen förs till antagande ska det säkerställas att kombiterminalen är flyttade till 

nytt läge. Om kombiterminalen är kvar kan det krävas riskreducerande åtgärder på 

byggnader som vetter åt kombiterminalsidan. 

 

Inom befintligt stationsområde sker service av persontåg vid plattform, det innebär att i 

anslutning till stationsområdet behövs utrymme för serviceanläggning som har körväg 

till plattformsområdet. 

 

Avsikten är att bilens framkomlighet inte ska vara prioriterad inom detaljplanens om-

råde, utan det är gång och cykel som är de prioriterade trafikslagen, vilket är naturligt i 

en knutpunkt för kollektivtrafiken. Trafikverket ser positivt till att Staden planerar för 

ett lågt bilandvändande och låga parkeringstal. Trafikverket vill uppmuntra Staden till 

att hålla ett minimum av bilparkeringsplatser kopplade till bostäder, centrumverksam-

het, handel, hotell, kontor, vård och utbildning, med tanke på närheten till kollektivtrafi-

ken. 

 

Hämta-/lämnafunktionen kommer att finnas vid Västlänken men vi skulle även vilja se 

den funktionen vid den gamla Centralstationen. Hur tänker Staden hantera det framtida 

behovet med fler långväga resenärer, vilka behöver hämtas- och lämnas vid Centralstat-

ionen? Trafikverket ser en risk i att om inte långväga resenärer kan hämtas/lämnas smi-

digt kommer de långväga resenärerna att välja bil framför tåg. 

 

Trafikverket anser att till nästa planskede behöver bullerutredningen kompletteras med 

tio punkter: 

 

• Tydliga källhänvisningar till de trafikuppgifter som rapporten innehåller   

• Trafikmängder och uppräkning av trafik på det statliga väg- och järnvägsnätet 

justeras. Trafikverket återkommer till Staden med trafiksiffror för den statliga 

infrastrukturen  

• Bullerprognosen ska förutom visa på nuläget även ha en planeringshorisont vil-

ken sträcker sig längre än år 2026. Trafikverket använder sig av prognoser 

ställda till år 2040  
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• Bullerkarta i plan för maximal ljudnivå för spårtrafik  

• Stämmer spårläget för spår 16 överens med redovisade huskroppar?  

• Stämmer huskropparnas placering i bullerkartan överens med plankartans place-

ring av byggnader?  

• Tydliggör var detaljplanens gräns går i bullerkartorna  

• Uppställningsspåren öster om planområdet betraktas som industribuller vilket 

bullerutredningen behöver redovisa och lämna förslag på eventuella åtgärder.  

• Bullerutredningen behöver också klargöra och redovisa om det förekommer så-

dan verksamhet på säckbangården så att bullret där kan betraktas som industri-

buller  

• Bullerutredningen behöver även ta ställning till eventuellt lågfrekvent buller från 

både den befintliga säckbangården i söder och uppställningsspåren öster om 

planområdet  

 

 

Det förekommer lera och lösa jordlager i området och därför är det särskilt viktigt att 

vibrationsproblematiken beaktas. Trafikverket anser att vibrationerna bör mätas innan 

val av grundläggning görs. Vidare anser Trafikverket att ett störningsskydd i form av 

riktvärdet 0,4 mm/s vägd rms för sovrum införs på plankartan. 

 

Risken för stomljud är störst i den del av planområdet som vetter mot Västlänken. För 

att förhindra uppkomst och spridning av stomljud är det viktigt att undvika kontakt via 

ledningar eller konstruktioner mellan Västlänken och de nya byggnaderna i planområ-

det. Trafikverket anser att en planbestämmelse införs om att riktvärden för stomljud in-

omhus i bostäder på 30 dBA Lmax (S) inte får överskridas. 

 

Luftkvaliteten är en viktig fråga för att klara en god bebyggd miljö. Det vore bra om 

Staden beskrev tydligare om det finns risk för att luftkvalitetsproblemen kring Götale-

den även påverkar planområdet. 

 

Trafikverket har ledningar inom planområdet. I denna del behövs ett fördjupat samråd 

mellan Staden, Jernhusen och Trafikverket för att säkerställa eventuella behov av avtal 

och servitut. 

 

LFV ska tillfrågas såsom sakägare för infrastrukturutrustning (s.k. CNS). Generellt ska 

en Lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) göras vid etablering av byggnader eller 

byggnadsverk som överstiger 20 meter. Mer information finner man på LFVs hemsida. 

 

Inget får påverka eller påskynda grundvattensänkning. 

 

Det är viktigt att bilangöring till befintlig Centralstation fungerar under byggtiden. Sam-

ordningen mellan projekten kring centralen och VL mm är av central betydelse för ge-

nomförandet. 

 

Det krävs avtal mellan Staden och Trafikverket för bevakande projektledare då detalj-

planen innehåller åtgärder som är belägna nära eller av annan anledning påverkar statlig 

järnväg. 

Kommentar: 

Staden är medveten om att säckbangårdens framtida utveckling norr om spår 16 begrän-

sas av planen. Trafikverket har varit med i processen och har inte framfört att nya spår i 

markplan norr om spår 16 planeras. Istället har man framfört att det finns planer på att 
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göra färre spår i säckbangården, men med längre och bredare perronger.  

 

Efter samrådet har samråd skett med Trafikverket där klarlagts att Elsäkerhetsverkets 

föreskrifter att inte placeras byggnad närmare spänningsförande anläggning än 5 meter 

gäller, vilket uppfylls i planen. Detta har tydliggjorts i planbeskrivningen.  

 

Efter samrådet har kombiterminalen flyttats till Ytterhamnen. Farligt hanteras därför 

inte längre i närområdet. 

 

Det brandgasschakt som i tidigare skede planerades inom byggnad strax söder om Stat-

ion Centralen är flyttat och påverkar inte längre detta planområde. 

 

Efter samrådet har kompletterande riskbedömning för eventuell tågurspårning samt vid 

krock med stoppbock gjorts, vilken pekar på att risksituationen för den här detaljplanen 

är tillfredställande. Detaljplanen tillåter föreslagen skyddsåtgärd. Detta har stämts av 

med Trafikverket och Länsstyrelsen. 

 

Användningen bostäder har på plankartan utgått för byggnader närmast spåret, varför 

det inte längre finns risk för elektromagnetiska fält över 0,4µT gällande bostäder. 

Exploatören ska följa riktlinjer för fasadåtgärder så att de klarar elektromagnetiska fält.  

 

Synpunkten att elektromagnetiska fält kan på verka känslig utrustning i byggnader be-

lägna nära spåren har vidarebefordrats till exploatören för beaktande i genomförandet, 

vilket också förtydligats i planbeskrivningen. 

 

Exploatören hanterar frågan om räddningstjänstens insatser genom att räddningstjänsten 

kör på de allmänna gatorna mellan byggnaderna, alt på prickad kvartersmark.  

Framkomlighet för räddningstjänstfordon har också beaktats i det trafikförslag som 

framtagits till granskningshandlingen och som beaktats i utformning av den nya plan-

strukturen. 

Exploatören jobbar med en brandkonsult i alla sina brandfrågor rörande byggnationen. 

Brandkonsulten har varit med och utformat byggnaderna tillsammans med arkitekterna 

avseende brand. 

 

Område för befintlig transformatorstation har i detaljplanen ändrats till kvartersmark 

med användning T1 stationsändamål, varför denna fråga kan hanteras av exploatören. 

 

Detaljplanen ger möjlighet till att rymma service till persontåg samt körväg till platt-

form från serviceanläggning.  

 

Hämta lämna funktion kommer att finnas i norr vid det nya torget och i intilliggande ga-

rageanläggning, samt i söder mellan Centralstationen och Drottningtorget. På lite längre 

sikt kan funktionen även komma att finnas på en eventuell Bangårdsviadukt med direkta 

nedgångar till plattformarna. Då plattformarna förlängs för att passa de nya längre tågen 

så kommer detta att vara ett nära alternativ.  

Efter samrådet har en överenskommelse träffats mellan fastighetskontoret, trafikkon-

toret, Trafikverket och exploatören gällande omfattning och utförande av bil- respektive 

cykelparkering avseende stationsfunktionen. Avtal gällande detta ska vara tecknat innan 

planen kan antas. Överenskommelsen innebär att Jernhusen förbinder sig att säkerställa 

400 stycken parkeringsplatser för stationsändamålet, dvs. resenärsknuten parkering. Av 

dessa skall minst 200 stycken parkeringsplatser vara ”nära parkering”, nära parkering 

definierad som angörings- och korttidsparkering inom 100 meter från Centralstationen. 
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Resterande parkeringsplatser vara långtidsparkering, vilka ska säkerställas inom 600 

meter från stationen. 

Ytterligare 100 parkeringsplatser bedöms kunna säkerställas inom Centralenområdet 

och Gullbergsvass. 

Situationen för parkering och cykel beskrivs också i en mobilitetsutredning, som tagits 

fram efter samrådet. Stationsfunktionens parkering regleras genom avtal (Angöring och 

parkering till Centralstationen) mellan Göteborgs kommun, Trafikverket och Jernhusen 

Stationer AB. 

 

Efter samrådet har en revidering av bullerutredningen gjorts, bland annat utifrån att 

planstrukturen omarbetats. Buller från en ev bangårdsviadukt har också tagits med i be-

räkningarna, liksom förekomst av ev industribuller. Utifrån föreslagen användning, har 

kontoret bedömt bullersituationen som tillfredställande. 

 

Gällande vibrationer har planeringen av Västlänken ändrats så att det inte berör planom-

rådet längre.  

 

Planbestämmelsen ”Byggnader ska grundläggas och utföras så att stomljud i bonings-

rum inte överstiger ljudnivån 30 dBA (slow) vid järnvägstrafik” har lagts till på plankar-

tan. 

 

Efter samrådet har luftkvaliteten studerats vidare med bland annat luftmätning i områ-

det, där man gör bedömningen att luftkvalitetssitutionen är tillfredställande.  

 

Frågan om avtal och servitut för ledningar hanteras av fastighetskontoret och har förtyd-

ligats i planhandlingarna. 

 

En flyghinderanalys har utförts, vilken bedömer att hinder inte föreligger angående höga 

hus och Luftfartsverkets riktlinjer. 

 

Gällande att bortledning av grundvatten är tillståndspliktigt så har exploatören fått del 

av informationen genom Länsstyrelsens yttrande samt denna samrådsredogörelse. Till-

ståndsplikten regleras i annan lagstiftning. 

 

Gällande bilangöring och parkering under byggtiden är det en genomförandefråga. Frå-

gan har berörts i arbetet med Stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet och 

ska ses i sammanhang med intilliggande planer, t ex detaljplanen för Västlänken station 

Centralen. Frågan har vidarebefordrats till fastighetskontoret och exploatören för beak-

tande i genomförandet. Planhandlingarna har förtydligats gällande detta. 

 

Att staden bekostar en bevakande projektledare från Trafikverket är olagligt. Kontoret 

har gått vidare med frågan juridiskt och stöds i sin bedömning av Boverket.   

 

17. Luftfartsverket 

LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot etableringen. 

 

(Berörda flygplatser skall alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter 

ingår i planer) 
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Kommentar: 

En flyghinderanalys har utförts, vilken bedömer att hinder inte föreligger angående höga 

hus och Luftfartsverkets riktlinjer. 

 

18. Försvarsmakten 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

 

 

19. SGI  

Anser att de geotekniska säkerhetsfrågorna i permanentskedet är klarlagda på ett för 

planskedet godtagbart sätt och ser inget hinder för fortsatt planläggning. 

 

20. Svenska kraftnät 

Har inget att erinra mot upprättat förslag.  

 

21. Business region Göteborg(BRG) 

Ser mycket positivt på utbyggnaden av nya moderna verksamhetslokaler i Centralenom-

rådet.  

 

Tycker att detaljplanen framstår som snäv och oflexibel när det gäller fördelning av an-

vändningen av lokalytan till bostäder, handel och kontor. 

 

Ställer sig frågande till att den mest tillgängliga platsen för alla regionens medborgare 

skall innefatta så stor andel bostäder, detta borde vara en plats som innehåller näringar 

och funktioner som kommer samtliga medborgare till godo.  

 

Tycker att en större del av den disponibla ytan borde vara tillgänglig för handel. 

 

Finns en oro att den kommande utbyggnationen kommer att leda till svåra trafikproblem 

och minskad tillgänglighet för alla trafikslag. Risk att företag lämnar eller redan har 

lämnat området. Det är viktigt att SBK har en tät dialog med näringslivet i närområdet 

om deras parkerings- och lastningsbehov både för byggtid och färdigställt område. Reg-

ionen har inte råd med att detta blir en trafikinfarkt. 

 

BRG anser att det saknas analys och beskrivning av hur godshantering och parkering för 

näringslivet ska tillgodoses – under byggtid och efter färdigställande. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret anser att 20 % bostäder är en rimlig minimimängd för att säker-

ställa en blandad och levande stad under dygnets alla tider. Skälet till att bostadskravet 

inte är högre är att byggnationen ligger i direkt anslutning till Centralstationen, så som 

BRG påpekar.    

 

Efter samrådet har förslaget ändrats så att detaljplanen medger handelsytor för samtliga 

kvarter i våning ett och två, vilket teoretiskt motsvarar maximalt ca 13.400 m2. Men då 

de två första våningarna också kommer att innehålla annan verksamhet som parkering, 

kontors- och bostadsentréer, bostadskomplement, teknik mm, bedöms den troliga totala 

handelsytan att utgöra ca 8.000, maximalt 10.000 m2. Kontoret menar att det är en till-

räcklig mängd. Utöver detta tillåts även resenärsservice inom användning T1.  
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Den övergripande trafikstrukturen är studerad, bland annat i stadsutvecklingsprogram-

met och det övergripande arbetet med Centralenområdet. Detaljplaneområdet får ett väl-

digt centralt läge med nära angöring till Götaleden. 

Angöring till stationen kommer att finnas i norr vid det nya torget och i intilliggande ga-

rageanläggning, samt i söder mellan Centralstationen och Drottningtorget. På lite längre 

sikt kan funktionen även komma att finnas på en eventuell Bangårdsviadukt med direkta 

nedgångar till plattformarna. Då plattformarna förlängs för att passa de nya längre tågen 

så kommer detta att vara ett nära alternativ.  

 

Gällande bilangöring och parkering under byggtiden är det en genomförandefråga. Frå-

gan har berörts i arbetet med Stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet och 

ska ses i sammanhang med intilliggande planer, t ex detaljplanen för Västlänken station 

Centralen. Frågan har vidarebefordrats till fastighetskontoret och exploatören för beak-

tande i genomförandet. Planhandlingarna har förtydligats gällande detta. 

 

22. Västtrafik 

Har inget att invända mot den föreslagna detaljplanen. 

23. Lantmäterimyndigheten 

Plankarta med bestämmelser 

Bestämmelsen y för begränsning av markens bebyggande ska inte användas enligt PBL 

2010:900. I enklare fall behövs ingen bestämmelse. I mer komplicerade situationer får 

utfartsrättigheten utformas som en fastighetsindelningsbestämmelse. Genom en sådan 

läggs fast vilket utrymme som ska upplåtas liksom härskande och tjänande fastigheter. 

Prövning av vissa villkor i fastighetsbildningslagen, för bildande av servitut, prövas 

också i detaljplaneskedet. Alternativt kan markreservat för en gemensamhetsanläggning 

läggas ut eller fastighetsindelningsbestämmelse om att gemensamhetsanläggning ska 

bildas, införas (om fler fastigheter ska använda infarten). 

Ifrågasätter om bestämmelsen x och n2 behövs inom samma område. I och med att om-

rådet ska vara tillgängligt för allmän gång- och cykeltrafik så borde detta också inne-

fatta resenärsstråk mellan järnvägsstationer. 

Inom användningen GÅGATA (allmän plats) finns utformningsbestämmelsen v1. Upp-

gift saknas om hur denna bestämmelse ska genomföras. Huvudregeln är att kommunen 

är skyldig att iordningsställa allmän plats och därmed också ev gångförbindelser. För att 

ett servitut, gemensamhetsanläggning eller 3D-utrymme ska kunna bildas för fastighet-

erna i kvarteren (avseende gångförbindelserna) bör användningen kvartersmark (ex 

BCDS) får överbygga allmän plats införas inom v1-områdena. Det räcker då med be-

stämmelsen v1 på ett ställe i bestämmelserna. 

Bestämmelsen att användningen Bostäder (B) endast får anläggas från + 12 och uppåt 

står i strid med bestämmelsen att B får underbygga GÅGATA och T1. Det är oklart om 

parkeringsplatser för bostadsändamålet får byggas under + 12 m. 

Bestämmelsen att Tekniska anläggningar (E) ej får anläggas ovan mark strider mot be-

stämmelsen i västra planområdet och principen för 3D-användning där E får anläggas 

ovanför T1. 

Parenteser runt användningsbestämmelserna bör inte användas när de endast avser kvar-

tersmark. Att kvartersmark får över- eller underbygga kvartersmark tillför inget i fråga 

om hur planen ska genomföras. Ex kan 3D-fastighetsbildning avse flera av de ingående 
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användningarna. Vill man reglera att vissa användningar endast får användas i vissa vå-

ningsplan/höjd, kan bestämmelser om detta införas. 

Bestämmelsen om att minst 75 % av fasadlängd ska användas av lokalyta för handel och 

service, med direkt entré från allmänplats eller område markerat med n2 är oklar 

huruvida bestämmelsen gäller för varje kvarter, fastighet eller hela planområdet. 

Plankartan bör kompletteras med koordinatkryss, traktnamn och fastighetsbeteckningar 

utanför planområdet. 

Planbeskrivningen under fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Uppgift saknas om hur gångförbindelserna ovan allmän plats ska genomföras, se ovan 

under plankarta med bestämmelser. 

Kommentar: 

Bestämmelsen y har tagits bort. Tillfart till fastighet säkras på plankartan med ny be-

stämmelse GATA1 och TORG.  

Plankartan har ändrats så att x har utgått. 

Bestämmelsen v1 har ändrats enligt synpunkt.  

Angående synpunkten om bestämmelse att bostäder tillåts från +12 och uppåt behöver 

förtydligas med bestämmelse som anger att entréer, parkering och andra komplement 

till bostadsändamålet får finnas under denna nivå, har plankartan förtydligats angående 

detta.  

E bestämmelsen tas bort från utrymme ovan T1, samt från principskissen. 

Gällande parenteser har kontoret utrett frågan och anser att dessa tydliggör nödvändig 

utformning av kvartersmark. För att ytterligare öka läsbarheten har även dubbelparante-

ser införts för att i förekommande fall tydliggöra användning i höjdled. 

Bestämmelsen om fasadlängd gäller för vissa fasadlängder. Detta har förtydligats på 

plankartan med ny bestämmelsen v3. 

Koordinatkryss, traktnamn och fastighetsbeteckningar har lagts till på plankartan. 

Sakägare  

24. Älvstranden utveckling 

Då flera frågor, så som grönytor, lekplatser, cykelparkering, dagvatten, finansiering av 

mobilitetslösningar mm, skjuts på framtiden och förväntas tillgodoses i kommande de-

taljplaner bör planhandlingarna kompletteras med en redovisning av vad framtida etap-

per kommer att innehålla. Älvstranden utveckling ser ett behov av ett långsiktigt stort 

engagemang från exploatören kring dessa frågor, både vad gäller deltagande i samver-

kansprocessen samt i diskussioner kring finansiering. Det framgår i nuläget inte av plan-

förslaget vem som ska finansiera de framtida åtgärder, som är nödvändiga för att stödja 

planens innehåll. 

 

Planförslaget prövar en mycket hög täthet som Älvstranden anser vara berättigad på 

grund av områdets exceptionellt centrala och strategiska läge. Dock bör dagsljusförhål-

landen för både arbetsplatser och bostäder studeras vidare i det fortsatta arbetet. 

 

Kulturmiljö 
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Gällande att kulturmiljöbilagan beskriver en mycket stor negativ påverkan på en central 

del av riksintresset för Göteborgs innerstad och att planförslaget bedöms innebära en ne-

gativ påverkan på riksintressegrundens upplevelse och läsbarhet så hävdar Älvstranden 

att ställningstagande om en tät stadsstruktur i detta område redan är fattat genom bland 

annat Vision Älvstaden samt Stadsutvecklingsprogrammet för centralenområdet, som 

båda har kommunicerats och förankrats väl i staden. Planförslaget utgår från och ge-

nomsyras av både Vision Älvstaden och Stadsutvecklingsprogrammet. Planförslaget 

möjliggör för en bebyggelse med stor visuell påverkan. Göteborg har många små stads-

delar med olika identitet och karaktär. Älvstranden är av uppfattningen att detta är en ny 

del av staden som är placerad utanför den historiska stadsstrukturen och bör ha en stark, 

egen identitet. Älvstranden instämmer i Stadsbyggnadskontorets bedömning att, i av-

vägningen mellan det allmänna intresset av att exploatera högt, tätt och identitetsskap-

ande vid stationen och den visuella påverkan på kulturmiljön som detta ger, så måste fö-

reslagen exploatering anses vara den mest lämpliga markanvändningen i planområdet. 

 

Älvstranden saknar en beskrivning med fotomontage över den kvalitet som siktlinjer 

mot Skansen Lejonet utgör i utvecklingen av Gullbergsvass och kringliggande områden. 

 

Genomförande 

Många projekt pågår i närområdet vilket gör att det är av stor vikt att främja samverkan 

mellan alla aktörer i genomförandeskedet. 

 

Älvstranden efterlyser en mer konkret lösning av kompensationsåtgärder för att säker-

ställa att fastighetsägaren är med och tar sitt ansvar gällande områdets kvaliteter på lång 

sikt, även utanför det aktuella planområdet. 

 

Barnperspektivet 

Älvstranden ser positivt på planbestämmelsen som säkerställer att minst 20 % av brutto-

ytan ovan mark ska användas till bostäder. Bra ur ett blandstadsperspektiv. Planbeskriv-

ningen bör kompletteras med beskrivning av hur planområdet kan komma att fungera 

som bostadsmiljö och vilken livskvalitet de boende kan förvänta sig. 

 

Sociala aspekter 

Det fortsatta arbetet behöver ytterligare tydliggöra områdets sammanlänkande roll och 

visa på hur området förstärker anslutningen till Gullbergsvass. Angöringen till området 

behöver beskrivas tydligare, samt redovisning av infarter till parkering. 

 

Kommande arbete med utformningen av allmän plats behöver tydliggöra vad som krävs 

för att stråken ska vara tillåtande, trygga och öppna för möten, med hänsyn till både de 

boende, verksamma, besökare och de som rör sig genom området. 

 

Miljö 

Förslaget innebär att fler bostäder och arbetsplatser erbjuds inom den centrala staden 

med närhet till kollektivtrafik, regionaltrafik service och skolor detta bidrar till ett mins-

kat bilberoende. 

Kommentar: 

Det är inte möjligt att i detaljplanen säkra samhällsviktiga funktioner i andra detaljpla-

ner. Däremot kommer fastighetskontoret genom exploateringsavtal säkra att detaljpla-

nen bär kostnader även för övergripande infrastrukturåtgärder, parker och övriga all-

männa funktioner i Centralen- och Gullbergsvassområdet. Även Stadsutvecklingspro-

grammet för Centralenområdet (STUP Centralen) arbetar vidare med de mer övergri-

pande frågorna. 
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Kulturmiljöfrågan har hanterats vidare till granskningsskedet, se kommentar till länssty-

relsens yttrande. 

 

Efter samrådet har en dagsljusanalys genomförts i och med att planstrukturen omarbe-

tats. Analysen visar att stor variation råder inom planen ang möjlighet till dagsljus och 

resultatet beror av hur innehållet i bebyggelsen kommer att se ut, men att planen är ge-

nomförbar utifrån de användningar som detaljplanen medger. 

 

Beskrivning av hur planområdet kan komma att fungera som bostadsmiljö och vilken 

livskvalitet de boende kan förvänta sig har förtydligats i planbeskrivningen. 

Efter samrådet har ett gestaltnings-/kvalitetsprogram utarbetats som beskriver kvaliteter 

och miljöer för den nya kvartersbebyggelsen. 

 

Kopplingar till omgivningen, exempelvis till Gullbergsvass, har analyserats och redovi-

sas i gestaltnings-/kvalitetsprogrammet. Dessa frågor är också något som behandlas i 

statsutvecklingsprogrammet och det övergripande arbetet med Centralenområdet. 

Redovisning av infarter till parkering visas i det trafikförslag som tagits fram i och med 

att planstrukturen omarbetats. 

 

Den SKA/BKA som tagits fram efter samrådet tydliggör vad som krävs för att få trygga, 

tillåtande och öppna allmänna platser samt områdets sammanlänkande roll. Detta besk-

rivs också i gestaltnings-/kvalitetsprogrammet. 

 

25. Jernhusen 

Plankartan allmänt 

Byggrätterna inom planområdet har förskjutits något sedan samrådets ritningar. I öst-

västlig led har förslaget samma utsträckning som tidigare material, men förlagt ca 0,22 

m längre österut. Däremot har planområdets södra gräns flyttats 2 meter norrut, bort 

från spår 16 men utan motsvarande förflyttning av den norra gränsen. Detta medför, gi-

vet oförändrade mått på öppna ytor, att måttkedjorna inom den tänkta bebyggelsen på-

verkas på ett sätt som medför sämre utnyttjande och svårigheter att utforma attraktiva 

och rationella lokaler. En tänkbar åtgärd är att justera nordgränsen så att hela de bygg-

nadskroppar som redovisats i juni ryms. Under hösten väntas besked om Västlänkens 

exakta utrymmesbehov norr om planområdet vilket är av betydelse. 

Jernhusen tolkar vidare kartan som att den nya bebyggelsens västra fasad är parallell 

med Nils Ericsonterminalens fasad. 

 

Allmän plats kontra kvartersmark.  

Förslaget anger större delen av de öppna ytorna som allmän plats, torg respektive gå-

gata. Jernhusens uppfattning är alltjämt att de ytorna skall utgöra kvartersmark med be-

stämmelser som säkrar allmänhetens tillgång till dem. Planområdets markplan är i prak-

tiken en utvidgning av stationsområdet och bör också juridiskt hanteras som sådant, i 

likhet med stationer och terminaler i allmänhet. Begränsning av bebyggande genom 

"bortprickning" av kvartersmark. Jernhusen förutsätter att detta inte omöjliggör tempo-

rära användningar till exempel inom ramen för begreppet "den tillfälliga staden". 

 

Utkragning mot Nils Ericsonterminalen 

RegionCitys bebyggelse planeras för att kraga ut över det nord-sydliga gångstråket 

längs bussterminalens östra vägg. Jernhusen hävdar att förslaget avgränsar detta felakt-

igt, byggrätten skall utvidgas ytterligare något västerut och kunna nå fram till befintlig 
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fastighetsgräns, vilken sammanfaller med de östliga väggarna till terminalens påbyggna-

der i trä. Även plankartans sektionsritning och princip för 3D användning behöver juste-

ras i detta avseende. 

 

Princip för 3D användningar 

I den schematiska framställningen skall (BCDEST1) redovisas även ovan "Gågata" på 

samma sätt som ovan T1. De höga byggnadskropparna, tornen, har en yta i plan som är 

något för liten för att kunna disponeras optimalt. Vi önskar diskutera en viss utvidgning. 

u-beteckningen längs södra plangränsen är i konflikt med ett f d skyddsrum som skulle 

kunna användas för annat ändamål. 

 

Skärmtak 

I Jernhusens material redovisas ett skärmtak i förlängningen av stråket mellan vår nya 

bebyggelse och NET, detta tycks inte vara tillåtet i planförslaget. Också en idé om att 

anordna utomhusservering på ett sådant skärmtak har framförts, om detta skall kunna bli 

verklighet bör planen medge anordnande av någon enklare serveringsstation eller mot-

svarande på taket. Även tillgänglighet med trappa/hiss måste då beaktas. 

 

Parkering 

Parkeringsanvändningen skall generellt ha en egen beteckning "P" på plankartan och 

inte som i föreliggande förslag anges som en underfunktion till järnvägsanvändningen T 

Jernhusen har ett koncept för att på ett över tid flexibelt sätt tillgodose såväl stationens 

som andra verksamheters behov i området, den lösningen inbegriper också angränsande 

planområde för Västlänkens station. Därför skall nu aktuellt förslag inte ha bestämmelse 

om minsta antal bilparkeringsplatser inom planområdet, det är inte heller hanterbart med 

föreskrifter om takhöjd för parkeringsytor eller belägenheten av dessas gångentréer. 

Motsvarande resonemang gäller för cykelparkeringen.  

 

Hotell 

Hotell kan komma att byggas och tillåtligheten bör förtydligas, antingen genom att en 

egen beteckning "O" läggs till i strängen av användningsbeteckningar, eller som tillägg i 

texten om C-användningen " .. .inkluderar kontor och handel samt hotell".  

 

Tekniska anläggningar 

i planen betecknade med E, måste vara tillåtliga också ovan mark för diverse installat-

ioner. Vi delar synsättet att tyngre och större sådana anläggningar bör förläggas till käl-

larplan men att hålla helt rent ovan detta är inte möjligt. 

 

Plantering 

Om torget underbyggs är bestämmelsen om två meter djupa gropar problematisk. 

Fördröjningsmagasin för dagvatten, beteckning n1 föreskriver att detta skall finnas ovan 

bjälklag. Vilket bjälklag avses och vad är syftet med denna bestämmelse? 

 

Spänger mellan byggnadskvarteren  

Vi noterar att ingen anvisning finns i denna plan om möjligheter att bygga gångförbin-

delser ovan mark norrut, till bebyggelse inom angränsande plan för Västlänken, station 

Centralen. Förbindelserna behövs men kanske är det inte plantekniskt nödvändigt att re-

dovisa dem i här aktuell plan. 

 

Andel bostäder 

Kravet om 20 % bostäder klaras inte även om båda tornen i förslagets östra kvarter mot 

Västlänkstationen helt används för ändamålet, då tycks saknas cirka 400 m2 vilket väl är 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 33(45) 

tämligen marginellt i sammanhanget. Men dessa byggnader är de enda inom planen som 

är lämpliga för bostäder, följaktligen finns inga som helst marginaler i tolkningen av be-

stämmelsen och den bör luckras upp. Vi frågar oss också vilken effekt bestämmelserna 

om störningsskydd, med föreskrifter att vända bostadsrum åt "ljuddämpad sida", har för 

möjligheterna att fullt ut använda de båda tornen för bostäder. Inryms hotellverksamhet 

i det aktuella bostads begreppet? 

 

Begränsning av handelsytor. Också här framstår den angivna begränsningen, högst  

20 000 m2, som onödigt stel och knappt tilltagen. Handel blir med detta inte möjlig i 

alla plan där det i övrigt vore tänkbart. 

 

Området med e-beteckning längs bussterminalen. Inbegriper de befintliga träutbyggna-

derna på bussterminalen, vars verksamheter idag vänder baksidan mot det livligt frek-

venterade stråk som kommer att bildas mellan den nya Västlänkstationen och befintliga 

Göteborg C. Tanken är att inom e-ytan bygga till och komplettera dessa så att handels- 

och serviceutbudet vänder sig mot det nya stråket. De skisser som tagits fram angående 

detta innebär att ungefär 75 % av ytan bebyggs, alltså väsentligt mer än de otillräckliga 

60 % planförslaget för närvarande medger. 

 

Vi känner också viss osäkerhet om huruvida underbyggnadsrätten gäller inom "e", nå-

gonstans måste en körbar underjordisk förbindelse kunna byggas mellan RegionCity 

och bussterminalen. 

 

Höjdangivelser för källarbjälklag, marknivåer, nockhöjder etcetera skapar måttkedjor i 

höjdled som rent generellt behöver tänkas igenom och diskuteras för att säkerställa kva-

litet och genomförbarhet. Vi förutsätter exempelvis att räcken runt takterrasser kan utfö-

ras ovan den höjdbegränsning som gäller i det enskilda fallet. 

 

Utformning av "torntopparna". Planförslaget innefattar flera olika bestämmelser om 

nockhöjder, totalhöjder, takvinklar och tekniska installationer som sammantaget syftar 

till att säkra det visuella intrycket av bebyggelsen. Vi delar den ambitionen men konsta-

terar att planbestämmelsernas utformning behöver diskuteras och bearbetas gemensamt 

för att nå målsättningen, och samtidigt medge en rimlig grad av handlingsfrihet för ge-

nomförandet. 

 

Kravet om att 75 % av fasadlängden skall upptas av lokalyta för handel och service upp-

fylls i varierande grad i de olika kvarteren, det klaras tämligen precis i det västra, inte 

riktigt (71 %) i det södra och inte alls (64 %) i det norra kvarteret. Om foajéer/entréer 

till hotell och kontor räknas in klaras 75 % överallt.  

 

Takbjälklag föreskrivs vara planterbara till minst 50 %. Bestämmelsen borde preciseras 

till att gälla endast sådana bjälklag som är (någorlunda) horisontella och är belägna i ut-

omhusmiljö. Föreskriften om buller och skuggning från tekniska installationer framstår 

som vag och svår att efterleva. 

 

Utkragande byggnadsdelar medges inte med vissa angivna undantag. Vi vill då påminna 

om att idéer till fasadutformning förekommer där uttrycket levandegörs genom ömsevis 

indragna och utskjutande delar. Alltså knappast utkragning i den bemärkelse bestäm-

melsen syftar på, men det är viktigt att inte tolkningsdiskussioner i frågan hämmar en 

väl bearbetad fasadutformning. 
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Skärmtak får generellt uppföras på mark som inte rar bebyggas, men bara med en 

minsta fri höjd om 5,2m. Vi önskar en diskussion om höjdbegränsningen. 

 

Ventilationsanläggning för järnvägstunnel. Under hösten skall Trafikverket ge besked 

om huruvida anläggningen behövs inom planområdet. Om inte så skall t-bestämmelsen 

utgå. 

 

y-beteckning för angöring till fastigheter har diskuterats. Ifrågasätts om inte g är en 

lämpligare beteckning. 

 

Genomförandetiden bör anges till 15 år. 

Kommentar: 

Sedan samrådet har omarbetning skett av planstrukturen i samråd med Jernhusen, vilket 

har inneburit att flera synpunkter inte längre är relevanta.  

 

Norra gränsen har inte kunnat justeras då den också är gräns i detaljplan för Västlänken 

station Centralen.  

 

Gränsen i väster har justerats och omfattar nu även Västfastigheters fastighet intill Nils 

Ericssonterminalen, vilket också stämts av med exploatören och Västfastigheter.  

 

Gällande kvartersmark resp allmän plats anser kontoret att torg och tillgänglighet till 

detta ska säkerställas med allmän plats. En stor del av allmän platsmarken är belagd 

med underbyggnadsrätt och i exploateringsavtalet regleras genomförandet så att exploa-

tören också är ansvarig för utbyggnad av allmän plats.  

 

Gällande att (BCDEST1) bör redovisas även ovan "Gågata", anser inte kontoret detta 

möjligt. Istället har planbestämmelse om placering och utförande av gångbroar mellan 

kvarter har införts på plankartan.  

 

Omfattning och byggnaders fotavtryck har ändrats vid omarbetningen av planstrukturen, 

vilket har skett i dialog och förankring med exploatören. 

 

Gällande att u-område i söder krockar med skyddsrum, har detta justerats på plankartan. 

 

Utförande och omfattning av skärmtak har ändrats vid omarbetningen av planstrukturen, 

vilket har skett i dialog och förankring med exploatören. Planbestämmelser gällande 

detta har justerats. 

 

Gällande P för parkering, har detta kompletterats på plankartan. 

  

Gällande bestämmelse om antal p-platser liksom bjälklagshöjd för parkeringsanläggning 

under mark samt var gångentréerna ska placeras, anser kontoret att detta ska regleras, 

vilket också förankrats med exploatören.  

 

Gällande hotell har plankartan kompletterats med förtydligande att detta går in under 

bestämmelse C, centrumändamål. 

 

Gällande bestämmelse E, teknisk anläggning, även ovan mark anser kontoret att detta 

ska vara förlagt under mark samt inom byggnad. 
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Gällande 2 m djupa gropar i torget, finns detta kvar för mindre del av torget, vilket 

skapar förutsättningar för plantering av större träd.  

 

Gällande att anvisning om luftbroar saknas i norr, ligger detta i detaljplan för Västlän-

ken station Centralen. 

 

Gällande krav på 20% bostäder i planen, anser kontoret att detta är en lämplig nivå för 

att skapa de värden som önskas i området.  20% som planbestämmelse anses emellertid 

som en svårtolkad och över längre tid svårhanterad bestämmelse, varför plankartan, uti-

från den nya planstrukturen, pekar ut byggrätter för bostäder, vilket innebär att totalt 

minst 16 % säkerställs i planen.  

 

Efter samrådet har förslaget ändrats så att detaljplanen medger handelsytor för samtliga 

kvarter i våning ett och två, vilket teoretiskt motsvarar maximalt ca 13.400 m2. Men då 

de två första våningarna också kommer att innehålla annan verksamhet som parkering, 

kontors- och bostadsentréer, bostadskomplement, teknik mm, bedöms den troliga totala 

handelsytan att utgöra ca 8.000, maximalt 10.000 m2. Kontoret menar att det är en till-

räcklig mängd, vilket också förankrats med exploatören.  

Handel ryms även inom T1 som resenärsknuten handel, vilken heller inte kräver p-plat-

ser. 

 

Gällande synpunkt om att 75 % av fasadytan ska gälla för lokalyta och handel, anser 

kontoret att detta är viktigt för de delar av strukturen som förutsätts ingå i utpekade 

stråk. Plankartan har reviderats gällande denna bestämmelse genom att peka ut dessa fa-

sadsträckor.  

 

Gällande räcken över höjdbegränsning tillåts detta eftersom bestämmelsen är nockhöjd 

och inte totalhöjd, där sådan råder.  

 

Torntopparna har högsta totalhöjd då både denna bestämmelse och den om installationer 

och takutformning är uttänkta att styra detta. Bestämmelser gällande torntoppar har revi-

derats på plankartan. 

 

Gällande planterbara tak har plankartan kompletterats med bestämmelse om vegetation 

för terrassytor. 

 

Plankartan har reviderats gällande bestämmelser om skärmtak och utskjutande delar. 

 

Ventilation för järnvägstunnel är inte längre aktuellt i detaljplanen. 

 

Genomförandetiden har ändrats till 15 år. 

 

Övriga 

26. Göteborgs spårvägar 

Eftersom det inte planeras för spårvägstrafik inom området lämnar de inga särskilda 

synpunkter på detaljplaneförslaget.  

 

Utan spårväg i Bergslagsgatan blir spårvagnstrafiken utspridd, gångavståndsmässigt och 

visuellt utanför området. 
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Kommentar: 

Synpunkten noteras 

 

27. Privatperson 1  

Tycker att det är oerhört positivt att det byggs på denna plats, men anser att en förbätt-

rad kvartersstruktur skapar en större sammanhållning med det som kommer runt om. 

Husen är högre än omgivningen och får gärna vara ännu högre, men då är det också vik-

tigt med orienteringen och att det går att hitta. Bygg nu! 

Kommentar: 

Synpunkten noteras. 

 

28. Privatperson 2 

Anser att det är ett alldeles för lågt och ospecifikt krav att bostäder från +12 och uppåt 

medges. För att inte riskera ytterligare en lika död stadsdel som centrum är i dagsläget 

efter kl 19 borde kravet vara minst 40 % bostadsyta inom planområdet. Speciellt med 

tanke på hur extremt dött och ödsligt hela området är efter kl 20:00 redan nu (och även i 

framtiden med gällande planer). I övrigt bra men vrid upp andelen boende markant. 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret anser att 20 % bostäder är en rimlig minimimängd, med tanke 

på byggnationens direkta närhet till regionens största kollektivtrafiknod. Övriga områ-

den behöver ha krav på en högra andel bostäder. 

Bostäder ställer också särskilda krav på miljö, vistelseytor, barnomsorg etc, som är 

svåra att uppfylla för en större mängd bostäder inom planen. 

  

Även hotell kan bidra till att platsen befolkas kvällstid. 

 

29. Nej till Västlänken/ Nätverket Trädplan Göteborg 

Motsätter sig bifall till den ansökta detaljplanen och anser att: 

 

- Behovet av att kunna expandera Göteborgs central med fler spår för högre kapa-

citet förhindras 

- Den planerade bebyggelsen strider mot riksintresset kulturmiljö för Göteborgs 

innerstad 

- Inga grönytor och trädplanteringar av betydelse planeras, motverkar den poli-

tiska intentionen om en ”grön blandstad” 

- Planen försvårar att angöra till centralenområdets kollektivtrafik med såväl bil 

som med buss  

- Ingen konsekvensanalys finns över hur den kumulativa trafiksituationen skall lö-

sas under byggtiden 

- Hur kapacitetsbortfallet genom flytt av bussterminalen skall lösas anges inte 

- Andelen bostäder i planen är försumbart, ligger inte i linje med de politiska in-

tentionerna om en ”grön blandstad” 

- Planen medför en centrering av kontor som medför ett ökat behov av resor vilket 

strider mot Göteborgs stads klimatmål och Trafikverkets fyrstegsprincip 

 

Kommentar:  

Gällande fler spår i markplan norr om spår 16, se svar till Trafikverket. 
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Frågan om kulturmiljö har hanterats, se kommentar till Länsstyrelsens yttrande. 

 

Planbestämmelse om trädplantering finns. I övrigt finns utrymme för så kallade gröna 

tak och väggar samt planteringslådor. Inom närområdet finns Bergslagsparken som räk-

nas som bostadsnära park. Inför framtiden planeras också för större park inom blivande 

område i Gullbergsvass. Pågående arbete med sänkning och överdäckning av Götaleden 

kommer samtidigt att skapa bra kopplingar till Göta älv, där utredningsarbete pågår för 

genomgående kajstråk. 

 

Gällande försvårande av angöring med bil och buss, kommer Nils Ericson terminalen 

(NET) att finnas kvar. De norra temporära busshållplatserna flyttas till Åkareplatsen. 

Under en kortare byggperiod gör även NET:s norra hållplatser det. 

 

Den övergripande trafikstrukturen är studerad, bland annat i stadsutvecklingsprogram-

met och det övergripande arbetet med Centralenområdet. Detaljplaneområdet får ett väl-

digt centralt läge med nära angöring till Götaleden. 

Angöring till stationen kommer att finnas i norr vid det nya torget och i intilliggande ga-

rageanläggning, samt i söder mellan Centralstationen och Drottningtorget. På lite längre 

sikt kan funktionen även komma att finnas på en eventuell Bangårdsviadukt med direkta 

nedgångar till plattformarna. Då plattformarna förlängs för att passa de nya längre tågen 

så kommer detta att vara ett nära alternativ.  

Gällande bilangöring och parkering under byggtiden är det en genomförandefråga. Frå-

gan har berörts i arbetet med Stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet och 

ska ses i sammanhang med intilliggande planer, t ex detaljplanen för Västlänken station 

Centralen. Frågan har vidarebefordrats till fastighetskontoret och exploatören för beak-

tande i genomförandet. 

 

Stadsbyggnadskontoret anser att 20 % bostäder är en rimlig minimimängd, med tanke 

på byggnationens direkta närhet till regionens största kollektivtrafiknod. Fortsatt bygg-

nation av fler bostäder i områden i öster kommer att skapa rörelser genom planområdet 

av både boende, resenärer, verksamma och besökande. Generell bestämmelse om 20 % 

bostäder har bedömts svårgenomförbar, varför planen utformats för att säkerställa minst 

totalt 16 % bostäder i och med att en av byggrätterna företrädelsevis endast ges använd-

ning bostäder. Flera övriga byggrätter tillåter bland annat bostäder, varför bedömningen 

görs att målet om totalt 20 % är realistiskt att uppfylla.   Övriga kommande omvand-

lingsområden inom närområdet behöver ha krav på en högre andel bostäder. 

Bostäder ställer också särskilda krav på miljö, vistelseytor, barnomsorg etc, som är 

svåra att uppfylla för en större mängd bostäder inom planen. 

 

Planförslaget bidrar till förverkligandet av en mindre bilberoende stad och region, ge-

nom sin höga exploatering vid regionens största kollektivtrafikknutpunkt. En centrering 

av kontor i ett centralt område, med mycket god kollektivtrafikförsörjning, som inbjuder 

till resor med kollektivtrafik och cykel, ligger i linje med klimatmålen och Trafikverkets 

fyrstegsprincip. 

 

Planen ligger i linje med Trafikverkets fyrstegprincip gällande åtgärder som kan på-

verka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt (steg 1). Även genom-

förande av åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infra-

strukturen uppfylls (steg 2). Steg 3 och 4 som gäller nyinvesteringar och ombyggnat-

ioner stämmer också då Västlänken byggs som är en stor nyinvestering för att underlätta 

för människor att resa kollektivt och klimatsmart. 
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Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget.  

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

• Plankartan har justerats utifrån att planstrukturen förändrats sedan samrådet, lik-

som avseende användningsgränser, egenskapsgränser och användningsbestämmel-

ser. Planbestämmelser gällande utformning, utnyttjandegrad, placering, utförande, 

begränsningar av markens bebyggande, störningsskydd och upplysningar har revi-

derats. Planområdet har minskats något. Genomförandetiden har ändrats till 15 år. 

• Illustrationskartan har reviderats utifrån att planstrukturen förändrats sedan samrå-

det. 

• Planbeskrivningen har genomgått en generell revidering med förtydliganden. 

• Utredningar gällande dagvatten och skyfall, buller, luftkvalitet, sol, VA, 

SKA/BKA har reviderats. Utredningar gällande mobilitet, klimat, dagsljus, kultur-

miljö har kompletterats handlingarna. Kompletteringar till MKB har gjorts i ett re-

viderings-PM.  

• Ett nytt trafikförslag liksom kvalitets-/gestaltningsprogram har tagits fram i och 

med den omarbetade planstrukturen och har arbetats in i planhandlingarna. 

• Planstrukturen har omarbetats och reglering av allmän plats och kvartersmark har 

ändrats så att allmän plats utökats och säkerställer tillgänglighet inom planområ-

det.  

 

 

Maria Lejon 

Planchef 

Simon Wallqvist 

Planarkitekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 
 

1. Lista över samrådskrets. 

2. Länsstyrelsens yttrande. 
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Bilaga 1 

Sändlista  
KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG 

M.FL. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Göteborgs Hamn AB 

Göteborgs Stads Parkerings AB 

Idrotts- och föreningsnämnden 

Kretslopp och Vatten 

Kulturnämnden 

Lokalnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Namnberedningen 

Park- och naturnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Social resursnämnd 

Stadsdelsnämnden i Centrum 

Stadsledningskontoret 

Lokalsekretariatet 

Trafiknämnden 

Utbildningsnämnden 
 

STATLIGA MYNDIGHETER ETC 

Business Region Göteborg AB 

Göteborgsregionen (GR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lantmäterimyndigheten 

Luftfartsverket 

Länsordningspolisen 

Länsstyrelsen  

PostNord Produktion VO Göteborg (fd.Posten AB) 

Försvarsmakten Högkvarteret, HKV 

Skanova Nätplanering D3N 

Svenska Kraftnät 

Swedavia AB 

Statens geotekniska institut 

Trafikverket 

Vattenfall Eldistribution AB 

Västfastigheter Ledningsstab, Flygplatschefen 

Västtrafik AB  

SAKÄGARE 

Hämtas vid behov från fastighetsförteckn.  

ÖVRIGA 

Göteborgs spårvägar 

Handikappfören. Samarbetsorgan 

Jernhusen AB, Region Väst 

Naturskyddsfören.i Gbg 

Swedegas 

Svensk Handel 

Tillgänglighetsrådgivare 

Västfastigheter, Distrikt Göteborg 

Västsvenska handelskammaren 
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Samhällsbyggnadsenheten 
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Planarkitekt 

010-2244365 

anna.henden@lansstyrel-

sen.se 

 

Diarienummer 

402-25532-2016 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs Stad  

Stadsbyggnadskontoret 

sbk@sbk.goteborg.se 

Förslag till detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om 
Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborgs Stad, Västra 
Götalands län 
Handlingar daterade juni 2016 för samråd enligt 5 kap 11 och 11 a §§ 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 anser att det föreslagna planområdet är strategiskt viktigt att utveckla men 

att bebyggelsens utformning behöver förhålla sig till angränsande kulturmiljöer. Läns-

styrelsen kan inte utesluta att planen innebär påtaglig skada på riksintresset för kultur-

miljö. Länsstyrelsen anser att planförslagets omfattande exploateringsgrad och dess på-

verkan på riksintresset för kulturmiljö inte har hanteras på ett godtagbart sätt. Miljökon-

sekvensbeskrivningen utesluter helt alternativa utformningar med hänvisning till Stads-

utvecklingsprogrammet, där påverkan på kulturmiljön inte har studerats tillräckligt. 

Med tanke på den enorma omvandling som centralenområdet står inför är också kumu-

lativa effekter av planförslaget och deras konsekvenser med avseende på kulturmiljön 

viktigt att beskriva. 

 

Vidare behöver det tydliggöras i handlingarna vilka delar av riksintresse kommunikat-

ion som man räknar med ska finnas kvar i närheten av planområdet. Det som man räk-

nar med skall flytta behöver säkerställas i samband med planen. Det skyddsåtgärder 

som krävs för de delar av riksintresset som ska vara kvar behöver säkerställas i planen. 

 

Det är viktigt att utredningar utgår från samtliga förutsättningar som finns på platsen när 

detaljplanen är genomförd och hanterar relevanta åtgärder för störningar och risker i 

planen. Störningar i miljön behöver bland annat med avseende på detta hanteras ytterli-

gare, luftkvaliteten avseende kvävedioxid och partiklar måste studeras mer detaljerat för 

Bilaga 2 
 

http://www.notisum.se/pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20100900.htm
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planområdet, bullerutredningen behöver justeras, vibrationer behöver redovisas, elektro-

magnetiska fält behöver utredas, hantering av förorenad mark behöver redovisas och sä-

kerställas och övriga identifierade risker hanteras. Stora regnmängder vid kraftiga sky-

fall behöver också hanteras i planen till granskningsskedet.  

Trafikverket inkommer med sitt yttrande separat, vilket behöver beaktas. 

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, över-

svämning eller erosion, riksintresse och miljökvalitetsnormer måste lösas på ett till-

fredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande av planen 

inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det an-

tagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om an-

visningar 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 pröv-

ningsgrunderna. 

 

Riksintresse kulturmiljö 

Länsstyrelsen kan inte utesluta att planen innebär påtaglig skada på riksintresset för kul-

turmiljö. Planförslaget innebär mycket höga hus organiserade på ett sådant sätt att de 

skapar ett tätt kluster. En MKB-bilaga för kulturmiljön har tagits fram. I denna konstate-

ras att planförslaget innebär en mycket stor negativ påverkan på upplevelse- och läsbar-

heten vad gäller kulturmiljön Drottningtorget och Vallgraven, medan påverkan på Stora 

Hamnkanalen bedöms som stor. Samtliga är strategiskt viktiga delar för förståelsen av 

riksintresset och den historiska staden. I nära anslutning till planområdet ligger 

också Göteborgs stationshus och Bergslagsbanan vilka båda är byggnadsminnen enligt 

kulturmiljölagen (KML).  

Länsstyrelsen anser att det föreslagna planområdet är strategiskt viktigt att utveckla men 

att bebyggelsens utformning behöver förhålla sig till angränsande kulturmiljöer vilket 

betonas i MKB-bilagan. I bilagan föreslås bl a en sänkning av exploateringsnivån och 

en omfördelning av byggnadsvolymernas inbördes relation för att exploateringen bättre 

ska angöra mot den historiska stadskärnan. Länsstyrelsen instämmer i denna bedömning 

och anser att planförslagets omfattande exploateringsgrad och dess påverkan på riksin-

tresset för kulturmiljö inte har hanteras på ett godtagbart sätt. Länsstyrelsen påtalade 

också vikten av anpassning till kulturmiljön i samband med yttrandet över stadsutveckl-

ingsprogrammet för Centralenområdet 2016-06-02. Att motivera den föreslagna bebyg-

gelsen genom att hänvisa till stadsutvecklingsprogrammet (sidan 50 i planbeskriv-

ningen) saknar stadig grund eftersom själva stadsutvecklingsprogrammet i sig hade 

stora brister i just kulturmiljöunderlaget. 

Föreliggande planförslag redovisar en ny årsring i staden inom ett planområde som i sig 

saknar kulturhistoriska värden. Områden med höga hus har dock ett stort influensom-

råde och planområdet angränsar till några av den historiska stadens kulturhistoriska 

tyngdpunkter. 

Ett planeringsunderlag har tidigare tagits fram: ”Höga hus” Centralenområdet. I denna 

sägs bl a:  
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”Förändras skalan drastiskt i en miljö påverkar det upplevelsen starkt. Rumsligt kan en 

plats tåla en stor skala. För att platsens identitet och karaktär inte ska gå förlorad krävs 

förstudier i ett tidigt skede i syfte att identifiera viktiga kulturhistoriska värden som 

stödjande underlag vid utveckling och gestaltning.” 

I riktlinjerna anges att höga hus har ett stort influensområde och placering och volym 

måste ägnas särskild omsorg. I plankartan anges inga utformningskrav för byggnaderna 

och ett gestaltningsprogram har heller inte tagits fram. Mot bakgrund av att planområdet 

gränsar till kulturhistoriskt känsliga och värdefulla miljöer bör ett sådant underlag 

kunna ge vägledning för ett fortsatt planarbete.     

Riksintresse kommunikation 

Kombiterminalen, Göteborg Norra, uppställningsspåren samt Göteborgs central är samt-

liga riksintresse järnväg. Planen gör inget fysiskt intrång i riksintresse järnväg däremot 

krävs åtgärder i planen för att kombinera riksintresset med föreslagen bebyggelse. De 

åtgärder som krävs för att hantera störningar på bebyggelsen måste säkerställas i planen. 

Om Göteborgs Stad räknar med att vissa delar av riksintresset inte ska finnas kvar på 

platsen behöver det tydliggöras och ett säkerställande av en omlokaliering av riksintres-

set ske i samband med planen. 

 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Förutsättningar och åtgärder 

Det är viktigt att utredningar utgår från samtliga förutsättningar som finns på platsen när 

detaljplanen är genomförd och hanterar relevanta åtgärder för störningar och risker i 

planen. Exempel på förutsättningar är uppställningsspåren och bangårdsviadukten. 

Länsstyrelsen förutsätter att Göteborgs Stad kan säkerställa flytt av kombiterminalen 

och Göteborg Norra inom ramen för planen. Går det inte att säkerställa behöver även 

dessa vara förutsättningar i utredningar och tillhörande åtgärder behöver hanteras i pla-

nen. Trafikverket kommer att inkomma med yttrande separat som behöver beaktas. 

 

MKN luft 

Länsstyrelsen anser att luftkvaliteten avseende kvävedioxid och partiklar måste studeras 

mer detaljerat för planområdet. I dagsläget föreligger risk för överskridanden av speci-

ellt miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i närområdet av E45.  

Till planhandlingarna hör en luftutredning avseende kvävedioxid och partiklar i när-

heten av Västlänkens stationslägen under drifttid 2030. Luftutredningens delar avseende 

station Centralen har utförts med SIMAIR korsning. SIMAIR korsning tar inte hänsyn 

till påverkan från befintliga och planerade byggnader i området. Eftersom luftförore-

ningshalterna är höga inom planområdet anser Länsstyrelsen att en modell som kan ta 

hänsyn till byggnader måste användas för att få en tillräckligt bra uppfattning om hal-

terna i området. Modellen måste ha en god rumslig upplösning och kunna simulera ett 

tredimensionellt vindfält som bland annat tar hänsyn till turbulens kring byggnader. Nya 

byggnader kan förändra vindfältet så att luftkvaliteten blir bättre än i dagsläget på vissa 

platser, men följaktligen kan den bli sämre på andra platser. Resultaten bör redovisas för 

kvävedioxid och partiklar vid nuläget samt för den tidpunkt då människor bedöms flytta 

in i området. Luftutredningen behöver också ta hänsyn till emissionerna från E45, både 

från tunnelmynningar och från vägramper upp från överdäckningen.  

Buller 

Samtliga relevanta bullerkällor behöver vara förutsättningar i bullerutredningen. Avse-

ende Bangårdsviadukten bör den också vara en förutsättning för att inte riskera att den 

inte kan blir genomförd. Kan inte en flytt av kombiterminalen och uppställningsspår sä-



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 43(45) 

kerställas inom ramen för planen behöver även dessa vara förutsättningar i bullerberäk-

ningarna. Vidare bedömer Länsstyrelsen att den planbestämmelse som införts avseende 

buller överensstämmer med trafikbullerförordningens (SFS 2015:216) riktvärden.  

Länsstyrelsen har följande synpunkt på underlaget som behöver justeras. Kartan över 

trafikflöden på sidan 3 i bullerberäkningsrapporten behöver förtydligas. Det står i bul-

lerutredningen, sidan 13 att hastigheten på vägar runt området är satt till 30-50 

km/timme. Det framgår inte om det har räknats med en överdäckning av väg E45, Mår-

ten Krakow gatan, där hastigheten sannolikt är högre än 50 km/tim. Se vidare i Trafik-

verkets yttrande som kommer separat. 

Vibrationer 

Planområdet omgärdas av mycket tåg-, buss- och biltrafik, varför det finns risk att vib-

rationer uppstår. Därför behöver det tydligt framgå i planbeskrivningen vilka nivåer som 

kan förväntas i planerade bostäder, vilka riktvärden dessa förhåller sig till samt vilka 

eventuella åtgärder som krävs för att reducera vibrationerna. Länsstyrelsen kan inte ute-

sluta att det finns ett behov av att säkerställa högsta tillåtna vibrationsnivå, 0,4 mm/s 

vägt RMS-värde, genom en planbestämmelse på plankartan. 

Elektromagnetiska fält 

Av samrådshandlingen framgår att påverkan av elektromagnetiska fält med avseende på 

järnvägens elanläggningar behöver utredas ytterligare för att säkerställa att människor i 

byggnaderna inte exponeras för nivåer över långtidsmedelvärdet 0,4 µT. Det nämns 

också att flera transformatorstationer kommer att byggas inom planområdet. Länsstyrel-

sen delar uppfattningen att det behöver studeras vilket magnetfält som kan uppkomma 

vid bostäder.  

Förorenade områden 

Inom området påvisas föroreningar av framför allt kvicksilver och bly över riktvärdena 

för KM och PAH:er påvisas över riktvärdena för MKM. Den planerade markanvänd-

ningen är handel, kontor, bostäder mm, dvs känslig markanvändning. Undersökningen 

är översiktlig och föroreningarna har inte avgränsats. Det framgår dock i rapporten att 

nästan all förorenad jord kommer att schaktas bort i samband med de tekniska schak-

terna och att inom de områden som inte omfattas av tekniska schakter ska det skapas en 

barriär på 0,7 m till föroreningen samt att ingen förorenad jord bör finnas i ledningsgra-

var. Det behöver tydligare framgå i planbeskrivningen vilka områden som ska saneras 

och till vilka djup. Det behöver tydligare beskrivas inom vilka områden och på vilka 

djup föroreningar lämnas kvar, vilka föroreningshalter som lämnas kvar samt vilka 

skyddsåtgärder som bedöms nödvändiga med anledning av detta. Det behöver även sä-

kerställas att dessa åtgärder kommer att genomföras.  

 

Farligt gods och risk 

I MKB till aktuell plan summeras risker som identifierats i risbedömningen för central-

stationen samt Västlänkens station Centralen (WSP, 2015). Här står också att eventuella 

åtgärder kan inarbetas i kommande skeden. I planbeskrivning står att genom riskreduce-

rande åtgärder bedöms risknivån inom planområdet kunna sänktas till acceptabel. Det 

framgår dock inte vilka skyddsåtgärder som krävs och hur de ska åtgärdas. Kommunen 

måste gå igenom riskutredningarna och bedöma vilka åtgärder som hör till aktuell de-

taljplan och hur skyddsåtgärder som förutsätts kommer att hanteras. Bedömningen av 

vilka skyddsåtgärder som inte är aktuella behöver motiveras tydligt. Risker avseende 

uppställningsspåren ska enligt Länsstyrelsens uppfattning hanteras i planen. Trafikver-

kets yttrande kommer separat och detta behöver beaktas. 

Nedan följer två konkreta exempel på risker som behöver hanteras men flera återfinns i 

riskanalyser. 

I riskanalysen (WSP, 2015) rekommenderas åtgärder avseende farligt gods för de två 

områden som utredningen omfattar (aktuell detaljplan samt detaljplan för VL station 
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centralen). Det framgår inte vilka skydd som hör till vilket område men bedömningen är 

att om verksamheten inom Kruthusgatans terminal finns kvar krävs skyddsåtgärder. Om 

det inte går att säkerställa att flytt sker av kombiterminal och Göteborg Norra och att 

dessa inte återställs på samma plats behöver det tydligt framgå vilka skyddsåtgärder 

som krävs för aktuellt område (avseende farligt gods). Dessa skyddsåtgärder ska också 

inarbetas i planen.  

En fördjupad analys är genomförd för byggnation nära spår 16 (COWI). De åtgärder 

som beskrivs som rimliga med avseende på olycksrisker är tät fasad mot spår (för att 

skydda mot brand i tåg) samt möjlighet till ”rundkörning”.  En annan åtgärd för utvärde-

ring är krav på brandfast fasad.  Detta lyfts inte upp i planbeskrivning. En åtgärd som 

exempelvis tät fasad ska regleras på plankartan och kommunen ska kommentera hur de 

tagit hänsyn till/arbetat med räddningstjänsten i frågan om deras önskemål om ”rund-

körning” eller uppställningsplatser. 

Översvämning 

Parallellt med denna plan samråds om ”Förslag till översiktsplan för Göteborg tillägg 

för översvämningsrisker. Länsstyrelsen vill inte föregå diskussionerna kring detta kon-

cept om vad som behöver säkras i planen och vad som överlåts till det framtida storska-

liga skyddet. Att säkra nivån på färdigt golv i byggnader till +2,8 bedömer Länsstyrel-

sen vara tillräckligt om den vård som är tänkt i planen inte är samhällsviktig. Använ-

dingen vård behöver därför beskrivas utförligare för att det ska bli tydligt i planen vad 

som avses. 

Hantering av stora regnmängder vid kraftiga skyfall behöver hanteras i planen till 

granskningsskedet.  

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 be-

hövs från allmän synpunkt.  

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Det behöver bli tydligare vad avgränsningen är rörande påverkan från omgivande pro-

jekt. MKB behöver därför precisera vilka projekt man utgår från ska vara genomförda 

vid det år man beräknar att aktuell plan är genomförd, exempelvis flytt av kombitermi-

nal, färdigställd Hisingsbro, Bangrådsviadukt men också vilka man beräknar finns kvar 

på platsen, exempelvis uppställningsspåren. Vilket år som är rimligt att utgå ifrån att 

planen är genomförd behöver Göteborgs Stad beskriva tydligt i MKB. 

 

Rimliga alternativ enligt 6 kap 12 § miljöbalken (MB) har inte studerats vilket behövs 

för att uppfylla kraven i MB. Eftersom kulturmiljöbilagan redovisar bedömningen att 

planförslaget medför en påtaglig negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljö är det 

mycket väsentligt att redovisa alternativ. Stadsutvecklingsprogrammet har brister avse-

ende kulturmiljön och därför kan Länsstyrelsen inte anse att Centralenområdet har stu-

derats i sin helhet genom Stadsutvecklingsprogrammet (sidan 10 MKB).  Påståendet 

att”… Region City kan uppföras utan skada på riksintresset om en ”paus” i stadsbilden 

skapar distans mellan den nya bebyggelsen och den historiska kärnan” återkommer i 

både MKB och planbeskrivning, grunden till detta behöver redovisas i MKB. 

 

Påverkan på riksintresset för kulturmiljö sker inte bara genom aktuellt planförslag utan 

även utveckling utanför planområdet har en påverkan på riksintresset för kulturmiljö. 

Den sammantagna påverkan på riksintresset för kulturmiljö, sk kumulativa effekter, be-

höver beskrivas och konsekvenser av detta redovisas i MKB. 
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Avslutningsvis behöver datumet för när samråd av avgränsning av MKB skett justeras 

(sidan 7) och miljöaspekter av nollalternativet har inte beskrivits genomgående för varje 

avsnitt vilket behöver ses över (sidan 8). 

 

Dagvatten 

Länsstyrelsen anser att det är bra att en dagvattenutredning har tagits fram med förslag 

på utformning av dagvattenhanteringen inom planområdet. Dessutom är det positivt att 

planbestämmelser har införts som säkerställer att det finns plats för fördröjning av dag-

vattnet. 

För att inte de planerade byggnaderna ska bidra med föroreningar till dagvattnet bör 

material för utvändiga ytor i möjligaste mån väljas med hänsyn till miljön, exempelvis 

bör zink och koppar undvikas. 

Lokalklimatanalys 

Vid förtätning av området bör hänsyn tas till att inte ventilationen försämras genom den 

planerade bebyggelsen. Lokalklimatanalysen identifierar att de största utmaningarna i 

området är knutna till luftföroreningar, speciellt vid tillfällen med inversion. Områdets 

starkt trafikerade vägar bidrar till höga halter av kvävedioxid och partiklar. Enligt re-

kommendationer i lokalklimatanalysen är det viktigt att behålla relevanta delar av områ-

det öppna för att inte genom förtätningen stänga in luftföroreningarna och på så sätt för-

sämra luftkvaliteten i området. Länsstyrelsen anser att planen bör innehålla en redogö-

relse av hur rekommendationerna från lokalklimatanalysen har efterlevts i planarbetet.  

 

Förhållande till ÖP 

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. 

 

 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 
KML 

Planområdet ligger strax utanför vallgraven som tidigare omgärdade fästningen Göte-

borg samt i anslutning till den mindre landtunga som utgjordes av Hultmans holme. Den 

sydvästra delen av planområdet hamnar därmed inom skyddsområdet för fornlämningen 

RAÄ Göteborg 216:1 och ingrepp i denna del kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 

kap KML. Mot bakgrund av platsens användningsområde i nuläget och för att minimera 

störningar anser Länsstyrelsen att krav ska ställas på antingen arkeologisk schaktningsö-

vervakning i samband med kommande markarbeten, alternativt att en konventionell för-

undersökning utförs när marken görs åtkomlig för detta. För övriga delar bedöms ge-

nomförandet av arkeologisk utredning som svårgenomförbart. Enligt historiskt kart-

material har området utgjorts av sankmark. I samband med staden succesiva expansion 

har markutfyllnader skett, där man erfarenhetsmässigt vet att bl a kasserade båtar/vrak 

kan ha deponerats. Förekomsten av vrak i denna del av staden känner vi inte till men vi 

behöver fortsättningsvis ha en beredskap för detta i samband med kommande exploate-

ring av området. Förslagsvis skrivs detta in i planhandlingarna. 

Vattenverksamhet 

Enligt planbeskrivningen ska schakter utformas så att inte grundvattenförändringar upp-

står som kan medföra att omkringliggande byggnader skadas. Vikten av bibehållen 

grundvattensituation i området betonas ytterligare i den geotekniska utredningen. 

Schakter och undermarksbyggen (t.ex. källare) kan medföra risk för att grundvatten be-

höver bortledas. Länsstyrelsen upplyser därför om att bortledning av grundvatten är en 

tillståndspliktig vattenverksamhet om det inte är uppenbart att varken allmänna eller en-

skilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. 
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Biotopskydd 

Länsstyrelsen instämmer i den bedömning som Stadsbyggnadskontoret har gjort i PM 

från 27/5 2015 angående träden direkt öster om Nils Ericsonterminalen. Träden uppfyll-

ler inte kriterierna för att omfattas av generellt biotopskydd. 

 

Detta yttrande har planhandläggare Nirmala Blom-Adapa beslutat och plan-

handläggare Anna Hendén föredragit. I den slutliga handläggningen har även 

Lena Emanuelsson, Jan Ottander, Susann Lundman, Delilah Lithner, Helena 

Irenesson och Rebecka Thorwaldsdotter från Länsstyrelsens Tvärgrupp Göte-

borg, deltagit.  

 

 

Nirmala Blom-Adapa 

  

                                                                       Anna Hendén 

 

 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Bilaga för kännedom: 
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2016-09-14 

 

Kopia till: 
SGI 

Trafikverket 
Länsstyrelsen/ 

Naturavdelningen, Helena Irenesson 

Miljöskyddsavdelningen, Susann Lundman 

Samhällsavdelningen, Lena Emanuelsson, Jan Ottander, Rebecka Thorwaldsdotter 

Vattenavdelningen, Delilah Lithner 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 1 (49) 

  

   

Granskningsutlåtande   

Utfärdat: 2020-11-20  Simon Wallqvist 

Diarienummer: 0604/13  Telefon: 031-368 15 90 

Aktbeteckning: 2-5539  E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om 
centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg  

Granskningsutlåtande  
 

 
Handläggning 

Byggnadsnämnden beslöt 17 december 2019 att skicka ut detaljplaneförslaget för 

granskning/låta ställa ut detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för granskning 

under tiden 12 februari – 4 mars 2020.  

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på 

utställningslokalen Älvrummet Göteborg, Lindholmspiren 3-5, Göteborg. 

Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

 

Sammanfattning 

Allvarligaste invändningarna bland inkomna synpunkter gäller kulturmiljö och 

riksintresset för Göteborgs innerstad, där kulturnämnden avstyrker detaljplanen. 

Övriga synpunkter gäller i första hand trafik och parkering, buller och luft, 

riskfrågor samt dagvatten. Synpunkter har också inkommit angående att 

detaljplanen omöjliggör en rak och gen koppling mellan en framtida 

bangårdsviadukt och den nya Hisingsbron. Synpunkter finns också gällande 

vistelsevärden och tillgång på grönytor. 

För att inte riskera överprövning vill Länsstyrelsen se kompletteringar och 

förtydliganden gällande bl a kulturmiljö och påverkan på riksintresset för 

Göteborgs innerstad, riskfrågor, buller och luft, dagvatten mm.  

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Efter granskning har förtydliganden gjorts av planhandlingarna liksom vissa 

mindre kompletteringar, vilka stämts av med Länsstyrelsen.  

Kontoret har i övrigt bedömt att inkomna synpunkter måste ställas mot 

samhällsnyttan och menar att med gjorda förtydliganden har synpunkter så långt 

som möjligt kunnat beaktas. 

Kvarstående erinringar finns från trafikkontoret, lokalnämnden, kulturnämnden, 

exploatören, intresseföreningar och allmänhet.  

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. 

1. Fastighetsnämnden 

Tillstyrker förslaget till detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om 

Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass. 

Detaljplanen var på samråd sommaren 2016 och då yttrade sig fastighetsnämnden 

om att byggnadsnämnden ska beakta krav på att minst 30 % av bruttoarean ska 

utgöra bostäder för skiftande behov. Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att 

utifrån förutsättningar med läge i staden, buller, ljus, möjlighet till barnomsorg är 

det rimligt att kravet på bostäder ska vara ca 15 % av bruttoarean. 

Bostadsändamål har reglerats så att den högsta byggnaden endast medger bostäder 

över våning 4. Planområdet omfattar det mest centrala området i direkt anslutning 

till Centralstationen där en hög andel handel, kontor och andra verksamheter är 

önskvärd. Fortsatt byggnation av fler bostäder i områden i öster kommer att skapa 

rörelser genom planområdet av både boende, resenärer, verksamma och 

besökande. 

Till fastighetsnämndens beslut lämnade Demokraterna ett yttrande där man menar 

att detaljplanens lösning av byggnadsplacering bryter den raka gena naturliga 

koppling mellan en framtida bangårdsviadukt och den nya Hisingsbron och att 

kopplingar mellan Göteborg söder om Älven och Hisingen missas. Man menar att 

Hisingen återigen blir styvmoderligt behandlad och uppmanar Byggnadsnämnd, 

Trafiknämnd och fastighetsägare att avvakta med att gå vidare med den aktuella 

byggnaden samtidigt som en övergripande analys av urbana stråk och struktur på 

systemnivå genomförs. 

Kommentar: 

Yttrandet gällande bostadsinnehåll noteras. Gällande Demokraternas uppmaning 

vidarebefordras denna till pågående arbete med stadsutvecklingsprogram STUP 

2.0, då kontoret anser att detta är en övergripande fråga för hela stadsdelens 

planstruktur. Kontoret konstaterar att nuvarande lösningar grundas i tidigare 

kommunala beslut och ställningstaganden. I program för detaljplaner för ny 

bangårds- och älvförbindelse, beslutat i kommunfullmäktige 2010, antogs det 

valda alternativet för älvförbindelse till det läge Hisingsbron nu byggs i. I 

programmet utreddes frågan kring en kollektivtrafikbro över centralstationens 

spårområde och det visade sig att de geometriska kraven för spårväg inte går att 

klara. Samtliga därefter kommande arbeten med projekt och detaljplaner har 

utgått från besluten i programmet för ny bangårds- och älvförbindelse, samt legat 

till grund för de planeringsförutsättningar som landat ner i 

stadsutvecklingsprogram för Centralenområdet.  Samtidigt finns önskan om att 

bygga kvartersstad i stadens absoluta centrum, varför kontoret bedömer det inte 

vara rimligt med nuvarande förutsättningar att ändra planens inriktning 
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2. Göteborgs Energi 

Bolaget påpekar vikten av att korrekt utsättning av befintliga kabelstråk utförs och 

schaktning och andra markarbeten sker med stor försiktighet. 

 

Göteborgs Energi Nät AB, Genab 

Genab har nästan inga befintliga anläggningar inom området för detaljplanen, 

men en hel del befintliga anläggningar så som kablar och transformatorstationer 

strax utanför. Viktigt att det tas hänsyn till behov av utrymme för ledningsstråk 

och nätstationer. 

Elinfrastrukturen ska helst vara detaljprojekterad alternativt att placeringen av 

fördelningsstationen/avlämningspunkten är fastslagen vid detaljplanens laga kraft 

vinnande. Fördelningsstationen/avlämningspunkten som kommer att ägas av 

GENAB ska finnas i bottenplan lättillgänglig för drift och underhåll av både 

ledningar till fördelningsstationen och själva stationen. 

För både befintliga som står kvar på sina platser och de som flyttas till nya platser 

samt tillkommande transformatorstationer ska E-områden reserveras i plankartan. 

För befintliga och nya elanläggningar inom kvartersmark skall ledningsrätt 

upplåtas. 

 

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar 

Befintlig byggnad inom detaljplanen är idag ansluten till fjärrvärmenätet. 

Anslutningen behöver sägas upp minst 3 månader innan bortkopplingen sker. 

Fysisk bortkoppling sker av personal från Göteborg Energi.  

Utöver servisledning finns befintliga fjärrvärmeledningar i och strax utanför 

planområdets nord-västra del. Dessa ledningar försörjer flertalet kunder i 

centralenområdet med värme. Ledningarna kommer i Trafikverkets regi att flyttas 

till nytt läge i pågående västlänksprojekt Station Centralen. 

 

Det är av mycket stor vikt att genomförandefrågor i denna plan tidigt lyfts till 

trafikverkets pågående arbeten gällande ledningsomläggningarna (ex. placering av 

eventuell spont kontra permanent läge på nya fjärrvärmeledningar etc.). 

 

Inom planområdet finns även urdrifttagna fjärrvärmeledningar som skall hanteras 

med försiktighet då isolermaterialet består av miljöfarliga freoner. Exploatörerna 

ombeds att kontakta Göteborg Energi innan skrotning av ledningarna påbörjas. 

Vidare finns en kortare sträcka av ej driftsatt ledning mellan servisledningen till 

befintlig byggnad inom planområdet. 
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Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) 

GEGAB har inga gasledningar i det aktuella området. Om någon verksamhet 

önskar ansluta sig till gasnätet finns närmaste gasledning i Nils Ericsonsgatan. 

Göteborg Energi GothNet AB 

Har inget att erinra mot förslaget. 

Kommentar: 

Synpunkterna vidarebefordras till fastighetskontoret och fastighetsägaren för 

beaktande i det fortsatta arbetet. 

Gällande detaljprojektering av el-infrastrukturen bedömer kontoret att denna inte 

kommer att vara klar innan antagande av detaljplanen, men en 

genomförandestudie GFS kommer att igångsättas innan, vilken kommer att 

klarlägga och fastställa bland annat ledningsstrukturen inom planen. 

Detaljplanen säkerställer ledningsdragningar och tekniska anläggningar genom 

bestämmelser användning E samt sk u-områden. 

 

3. Göteborgs Hamn 

Menar att E45 utgör tillfartsvägen till riksintresset Göteborgs hamn, delarna 

Masthuggskajen och Majnabbe. Som tillfartsväg ingår även E45 i riksintresset 

Göteborgs hamn. Att exploatera och förtäta i områden runt om E45 kommer 

naturligtvis att få konsekvenser för trafiken på leden. Göteborgs Hamn AB 

(GHAB) saknar en beskrivning av påverkan på riksintresset kommunikation, E45 

i planhandlingarna. I planhandlingarna står följande angående påverkan på bland 

annat riksintresset kommunikation, E45: " ... Dessa kvarstår, men berörs inte av 

planområdet." Med tanke på all den exploatering som kommer att ske i området 

runt centralstationen samt inom Gullbergsstrands- och Gullbergsvassområdena så 

anser GHAB att en samlad bedömning av påverkan på riksintresset 

kommunikation, E45 behöver beskrivas. 

Exploateringen i närområdena får inte medföra att framkomligheten för 

godstransporterna till/från Göteborgs hamn begränsas eller försvåras. GHAB 

anser därför att det är viktigt att berörda genomför de åtgärder som krävs för att få 

en bra framkomlighet på leden och därmed till hamnarna. 

 

Kommentar: 

Denna detaljplan ingår i ett större omvandlingsarbete, som bland annat beskrivs i 

stadsutvecklingsprogrammet. Det ingår också i stadens övergripande trafikstrategi 

där också Trafikverkets utbyggnad av infrastrukturen ingår.  

Trafikbelastningen från denna detaljplan har utretts i samband med det 

övergripande arbetet och bedömningen är att belastningen inte innebär en 

påverkan på riksintresset så att nyttjandet av anläggningen(E45) påtagligt 

försvåras i enlighet med Miljöbalkens krav. I det strategiska arbetet har 
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möjligheten att trafikera E45 och alternativ väg i händelse av temporär 

avstängning av Götatunneln varit viktig och är hanterad i den övergripande 

planeringen. 

 

 

4. Idrotts- och föreningsnämnden 

 

Har inget att erinra mot förslaget. 

 

 

5. Nämnden för kretslopp och vatten 

Nämnden ser behov av ändringar i planhandlingarna gällande u-området söder om 

TORG i södra delen på plankartan, vilket behöver utökas norrut med 3 meter. 

Utöver ovanstående ändringar är följande information viktig att beakta i 

planarbetet: 

Hantering (rening & fördröjning) av dagvatten på allmän platsmark är utmanande. 

Hur utformas detta med hänsyn till att ”mark får byggas under med körbart 

bjälklag. Minsta avstånd mellan marknivå och bjälklagsöverkant 0,5 meter”. Om 

ytorna ska vara körbara med tex räddningsfordon så är det troligtvis bara 

nedsänkta växtbäddar, skelettjordar eller integrerad rening i planerat landmärke 

som är genomförbara. 

För att klara skyfallsproblematiken i V3 är det viktigt att skärmtak uppförs. Om 

det inte uppförs kommer området att påverka kringliggande byggnation negativt. 

Nuvarande lösning förutsätter att utbyggnad av allmänna VA-ledningar norr om 

planområdet utförs av Trafikverket i deras entreprenad Västlänken E02 Station 

Centralen. 

 

Avfall 

Nämnden anser att avfallslösningen som Jernhusen planerar är intressant och är positiv 

till den. Det är dock bra att vara medveten om att det är en ny lösning och att det kommer 

krävas en del fortsatt arbete för att få alla detaljer på plats. Fastighetsrättsliga och 

genomförandefrågor blir viktiga.  

Något som inte nämns i ”PM – Avfallshantering i RegionCity” är hur grovavfall ska 

hanteras. Det behöver tänkas igenom inför att bygglov ska sökas. I källaren så kommer 

det behöva vara minst 4,5 m takhöjd, då det är vad som krävs för att kunna tömma en 

container av standardstorlek. Om större containrar ska användas så behöver 

takhöjden vara högre. 

Det är viktigt att ta hänsyn till de befintliga byggnadernas avfallshantering under 

utbyggnadsprocessen så att den inte omöjliggörs. 
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Till bygglovet ska exploatörerna redovisa en fungerande avfallshantering avseende rest-, 

mat- och grovavfall samt förpackningar och tidningar för samtliga bostäder och 

verksamheter i detaljplanen. Tömningspunkt för fettavskiljare ska också redovisas. 

 

VA 

En förbindelsepunkt per fastighet för vatten gäller generellt. Gemensamhetsanläggningar 

för avlopp(spill/-och dagvatten) kan accepteras under vissa förutsättningar. 

Planområdet är ej försörjt med allmänt VA-ledningsnät, ledningsnät för anslutning av 

planområdet projekteras och byggs ut enligt överenskommelse(genomförandeavtal) 

mellan Göteborg Stad och Trafikverket. Allmän VA-ledningsutbyggnad inom 

planområdet bedöms till ca 300 m (dricks/- och dagvatten) 

Om markarbeten planeras närmare än 10 m från VA-anläggning ska Kretslopp och vatten 

få möjlighet att granska arbetet enligt rutin ”Kretslopp och vattens anvisningar för 

markarbeten” på Göteborg stads hemsida. 

 

Kapaciteten på kommande allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av 

brandvatten motsvarande områdestyp A:2 (VAV publikation P 83). Kommande 

vattenledningar är dubbelmatad och uppfyller planens krav på brandvatten på 30 l/s (för 

byggnader 40 m och högre). Utformning av brandvatten måste diskuteras mellan 

Räddningstjänsten, exploatörer och Kretslopp och vatten. 

 

Kretslopp och Vatten hänvisar till Dagvatten- och skyfallsutredning daterad 2019-10-02. 

Det är viktigt att de förutsättningar som framgår i rapporten inarbetas och förmedlas till 

alla intressenter. 

Gällande skyfallshantering hänvisas till Dagvatten- och skyfallsutredning daterad 2019-

10-02.  

För att hantera stigande havsnivåer gäller riktlinjer i TÖP Översvämningsrisker och 

planeringsnivåer angivna i Vattenplanen från 2003 enligt KF-beslut. Följande lägsta 

planeringsnivåer gäller i älvnära områden för färdigt golv och öppningar i byggnader: 

Område B, Centrum, lägsta nivå FG +2,8. 

 

Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på minst 4 m mellan 

trädets rothals och ytterkant ledning ska hållas. Avsteg från grundregeln kan göras endast 

i speciella fall och efter godkännande från Kretslopp och vatten. Krav på skyddsåtgärder 

kan komma att ställas. 

 

Anslutning 

En förbindelsepunkt per fastighet för vatten gäller även för 3D fastigheter, inom 

byggnaden bildas servitut mellan fastigheterna. 

Anslutning till allmänt ledningsnät (avlopp) kan ske i ny gata norr om planområdet, detta 

förutsätter att GA upprättas för ändamålen avlopp (spill/- och dagvatten). Om ingen GA 

upprättas skall förbindelsepunkt upprättas 0,5 meter från fastighetsgräns. 
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Om byggnationen sker etappvis så kommer ledningsnätet att behöva byggas ut i etapper 

och anslutningspunkter kan justeras efter utbyggnadsordningen. 

Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda ledningar 

för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. För att anslutning med självfall ska 

tillåtas ska färdigt golv vara minst 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt, med 

hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem. Om ledningsnätet är 

kombinerat krävs ytterligare hänsyn. Kretslopp och vattens fördröjningskrav för 

dagvatten ska uppfyllas innan anslutning till allmänt ledningsnät. Krav vad gäller 

avskiljning av föroreningar i dagvattnet ska vara uppfyllt. 

Vid det fall anslutning av bebyggelse sker genom samfällighet med en gemensam servis 

gäller att varje byggnad bör vara placerad 0,3 meter över kringliggande marknivå/gata. 

Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån +50 m (RH2000). I de fall 

högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren. Ledningsnätets 

kapacitet medger uttag till sprinklers. 

 

Kommentar: 

Gällande u-område utgör berört område om allmän plats TORG, varför kontoret bedömer 

att det inte behövs något u-område. U-område söder om kvarteret i sydöst har utvidgats 

till att gälla hela ytan mellan plangräns i söder och byggrättsgräns. Utförande av allmän 

platsmark kommer att göras i samråd mellan exploatör och staden, då frågor rörande 

skyfall, hantering och fördröjning av dagvatten får hanteras. Här ingår också v3 inom 

allmän platsmark som en del i lösningen och kan bevakas av staden.  

Efter granskningen har projektering fortsatt gällande ledningssystem norr om 

planområdet, vilka ligger i linje med de förslag som redovisas i dagvattenutredningen. En 

genomförandestudie, GFS, kommer att genomföras, vilken kommer att hantera frågor 

gällande ledningsdragningar och anslutningar.  

Övriga synpunkter vidarebefordras till fastighetskontoret och exploatören för beaktande i 

det fortsatta arbetet. 

 

6. Kulturnämnden 

Nämnden avstyrker planen med bland annat hänvisning till att Centralenområdet har en 

mycket viktig roll som en av få icke kommersiella mötesplatser ute och inomhus där 

människor kan mötas på lika villkor. I nära anslutning till planområdet finns höga 

kulturvärden – den historiska stadskärnan inklusive vallgraven med parkbältet. Dessa 

miljöer ingår i Riksintresse för kulturmiljövården. 

Framtagen kulturmiljöbilaga till Miljökonsekvensbeskrivning visar att planförslaget 

bedöms innebära en mycket stor negativ påverkan på en central del av Riksintresse för 

kulturmiljövården Göteborgs innerstad O2:1-5, Staden inom vallgraven med parkbältet. I 

samrådsskedet framförde Länsstyrelsen i sitt yttrande att planförslagets omfattande 

exploateringsgrad och dess påverkan på riksintresset för kulturmiljö inte hanterats på ett 

godtagbart sätt. De utesluter inte att planen innebär påtaglig skada på riksintresset. 

Kulturförvaltningen delar dessa bedömningar och anser att planförslaget på ett allvarligt 

sätt hotar att skada riksintresset då förslaget inte i tillräckligt hög grad tar hänsyn till dess 
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värden och uttryck, varför förvaltningen föreslog att nämnden skulle avstyrka 

detaljplanen i samrådsskedet. 

Planförslaget har sedan samrådsskedet förändrats på vissa punkter. Dessa består i korthet 

av att bebyggelsestrukturen har omfördelats så att de två södra tornen får en 

sammanhållen front mot Drottningtorget, ett kvalitets- och gestaltningsprogram har tagits 

fram med riktlinjer för kulörer, material och gestaltning, och de allmänna vistelseytorna i 

marknivå har i högre grad flyttats ner från terrasser. 

Kulturförvaltningens bedömning är att de förändringar som gjorts i granskningsskedet är 

positiva för vistelsekvaliteter och för kulturmiljön. Anpassningen till kulturmiljön 

bedöms dock inte vara tillräcklig för att vara godtagbar och förslagets påverkan på 

riksintresset bedöms ännu som mycket stor. 

 

Kommentar: 

Planförslaget har ändrats sedan samrådsskedet. Kontoret har gjort en ny 

kulturmiljöutvärdering efter gjorda förändringar, samt förtydliganden i planhandlingar. 

Efter granskningen har kompletterats med ny extern kulturmiljöutredning, vilken bland 

annat konstaterar att en påverkan på riksintresset föreligger, men att denna utgör en 

försvagning av aktuella kulturmiljövärden. Utifrån Riksantikvarieämbetets riktlinjer 

bedömer kontoret att det inte föreligger risk för påtaglig skada på riksintresset. 

Exploatören har också låtit göra en oberoende utredning, men denna har inte varit 

avgörande för kontorets bedömning. Ärendet har stämts av med Länsstyrelsen, som nu 

anser att det finns tillräckligt med underlag för att göra en slutgiltig bedömning. 

 

7. Lokalnämnden 

Lokalförvaltningen anser att området är i en del av staden där kommunal service är 

eftersatt och svår att tillgodose i den omfattning som behovet utgör. Nämnden hänvisar 

till sitt yttrande i samrådet. Det är av stor vikt att behovet av samhällsservice tillgodoses 

avseende boende för både äldre och de som har behov av särskild service, tillika behovet 

av skola och förskola. Behovet bör säkerställas vid varje detaljplan där man kan förutsätta 

att behovet av samhällsservice ökar när detaljplanens innehåll och intensioner 

förverkligas. 

Viktigt är att ljudkvalitet, luftkvalitet, närhet till natur och solljusbehov kan tillgodoses 

där dessa samhällsviktiga funktioner lokaliseras. 

Nämnden vänder sig mot kontorets kommentar till samrådsyttrandet; ”det är 

lokalnämnden som bör säkra detta genom avtal med exploatören om kommunalt intresse 

finns av att hyra in sig i fastigheterna.”, vill lokalnämnden genom lokalförvaltningen 

framföra att det inte är så lokalförsörjning går till inom Göteborg Stad. 

För att skapa bättre förutsättning till en fungerande stad med kommunal service i centrala 

delar av staden bör möjligheter tillskapas redan i detaljplanearbetet. 

 

Kommentar: 

Skola tillåts generellt inom planen, men det är svårt att uppfylla förskolors och låg- och 

mellanstadiums krav på friytor. Därför planeras det inte för att dessa kommunala behov 

löses inom planområdet. Kontoret har efter granskningen genomfört en förstudie gällande 
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förskolor och skolor inom Centralenområdet som helhet. Här görs bedömningen att 

framtida förskolebehov kan lösas inom Centralenområdet, medan del av skolbehovet 

kommer att behöva lösas utanför.  Planbeskrivningen har uppdaterats angående detta. 

Det är inte möjligt att i detaljplanen säkra samhällsviktiga funktioner i andra detaljpla-

ner. Däremot kommer fastighetskontoret genom exploateringsavtal säkra att detaljplanen 

bär kostnader även för övergripande infrastrukturåtgärder, parker och övriga allmänna 

funktioner i Centralen- och Gullbergsvassområdet. Även Stadsutvecklingsprogrammet för 

Centralenområdet (STUP Centralen) arbetar vidare med de mer övergripande frågorna. 

Bullersituationen och luftkvaliteten har studerats vidare och bedömts tillfredställande. 

Gällande krav på solljus och dagsljus har detta studerats och bedömts inte stå i strid med 

detaljplanen, men är beroende av hur byggnationen utformas i detalj, vilket bevakas i 

bygglovsskedet. 

Närhet till naturmark är begränsad i planen, men hänvisas till de parker och grönstråk 

som finns och planeras i Centralenområdet i övrigt samt Gullbergsvass. 

 

8. Miljö- och klimatnämnden 

Nämnden hänvisar till dagvattenutredningens beskrivning av dagvattensystemets 

kapacitet och bedömer med bakgrund av detta att dagvattenfrågan inte är 

färdigbehandlad. Enligt dokumentet reningskrav för dagvatten ska även en beräkning av 

föroreningsbelastningen göras för att avgöra om föreslagen lösning uppfyller 

reningskraven. Någon sådan beräkning har inte gjorts för detaljplanen.  

Nämnden anser att det ska framgå av planbeskrivningen vilka utredningar som återstår 

för att visa att dagvattenhanteringen är lämplig, dessa kan emellertid genomföras i senare 

del av exploateringen om detta anses mer lämpligt än att genomföra dem inom ramen för 

detaljplanen. 

Gällande buller pekar nämnden på att överskridanden av riktvärden för verksamhetsbuller 

för maximal nivå nattetid förekommer på de östra fasaderna (det är inte utifrån 

bullerutredningen tydligt i vilken omfattning överskridandet förekommer). Möjligheten 

att skapa en ljuddämpad sida för de östra byggnaderna är begränsad eftersom det 

förekommer höga trafikbullernivåer på de sidor som i så fall skulle utgjort ljuddämpad 

sida. Därför anser nämnden att möjligheten till bostadsändamål, med den 

bebyggelsestruktur som anges i planförslaget, är mycket begränsad med hänsyn till 

bullersituationen i området. Det är även viktigt att riktvärden för verksamhetsbuller förs 

in på plankartan, i nuvarande utformning står enbart riktvärden för trafikbuller med på 

kartan. Angående ljuddämpad sida behöver det framgå att den ska vara ljuddämpad både 

med avseende på trafikbuller och verksamhetsbuller. 

Scenario 3 i trafikbullerutredningen är osäkert eftersom det är oklart om/när de andra 

detaljplanerna kommer att antas och byggnaderna uppföras. För att visa att 

bostadsändamål är möjligt överallt där det nu anges i detaljplanen behöver 

bullerutredningen för verksamhetsbuller uppdateras så att det tydligt framgår var 

bullerriktvärden överskrids, utredningen behöver redovisa beräknad ljudnivå vid fasad 

och eventuella uteplatser. 

Eftersom planen är påbörjad före den 2 januari 2015 är planens olägenhetsbedömning 

avseende omgivningsbuller inte bindande vid eventuell framtida tillsyn. Detta kan således 
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innebära att det i ett framtida tillsynsärende avseende klagomål på industribuller kan 

komma att ställas högre ljudkrav på verksamhetsutövaren än de som anges i denna 

detaljplan. 

Gällande markmiljö hänvisar nämnden till utförd markmiljöutredning där bedömningen 

görs att förorenade fyllnadsmassor huvudsakligen kommer schaktas ur beroende på 

tekniskt schakt och bortforslas till extern mottagningsanläggning. I de områden som inte 

berörs av schakt anses i utredningen att en barriär på 0,7 meter till förorenad jord är 

tillräckligt skydd. Miljöförvaltningen anser det för tidigt att fastslå att en barriär på 0,7 

meter är tillräcklig. Förvaltningen anser att en kompletterande miljöteknisk undersökning 

av mark och grundvatten ska genomföras i syfte att klargöra föroreningssituation och 

eventuellt åtgärdsbehov. Föroreningssituationen behöver bland annat klargöras inom de 

områden där schakt inte avses genomföras. Den kompletterande miljötekniska 

undersökningen av mark och grundvatten bör utföras i samråd med miljöförvaltningen. 

Mot bakgrund av de stora mängderna massor som avses schaktas ur bör en 

masshanteringsplan tas fram som beskriver hur massor ska klassificeras, sorteras och 

transporteras och vilka mottagningsanläggningar som planeras användas. 

Med hänvisning till planens struktur, riktvärden för lekytor mm och med anledning av 

bullersituationen i området, att det inte är visat att förskola eller grundskola är lämpligt 

inom planområdet. Vi anser därmed att användningen S-utbildning bör begränsas till att 

inte tillåta förskola och grundskola. 

Gällande gestaltning pekar nämnden på redovisade riktlinjer för gestaltningen av 

bebyggelse (sida 33 i planbeskrivningen). Det hade varit bra om det även fanns en 

beskrivning av hur blänkande tak och fasader kan undvikas genom gestaltningen. 

Gällande magnetfält anser nämnden att det behöver förtydligas i planbeskrivningen för 

vilka byggnader det finns risk att långtidsmedelvärdet för elektromagnetiska fält 

överskrids. 

 

Kommentar: 

Gällande kapacitet i dagvattennätet anser kontoret att redovisning av övergripande 

dagvattenlösning är tillfredställande i detta skede. Efter granskningen har projektering 

fortsatt gällande ledningssystem norr om planområdet, vilka ligger i linje med de förslag 

som redovisas i dagvattenutredningen. En genomförandestudie, GFS, kommer att 

genomföras, vilken kommer att hantera frågor gällande ledningsdragningar och 

anslutningar. 

Belastningberäkning gällande föroreningshalter har kompletterats efter granskningen, 

vilken visar att MKN inte överskrids. Planbeskrivning har förtydligats gällande detta. 

Planen är i sin utformning i och med flera användningar flexibel och möjliggör olika 

lösningar gällande utformning av byggnader. Planen kommer även att byggas ut under 

lång tid. Bullersituationen för resp byggnad kommer att granskas i bygglovsskedet och 

kontoret anser att med nuvarande utformning är detaljplanen genomförbar. Byggrätten 

mot norr som i huvudsak tillåter bostäder har särskilt studerats och bedömts utifrån 

möjligheter till utformning och lägenhetslösningar kunna uppfylla krav på bullernivåer. 

Gällande verksamhetsbuller har plankartan kompletterats med planbestämmelse. 

  

Enligt den Miljötekniska markundersökningen anges de mest förorenade områdena är vid 
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den f d bensin-stationen och f d ångcentralen (längs norra plangränsen). De nya 

byggnaderna kommer att ha flera plan för handel, parkering mm under nuvarande 

markyta varför i stort sett all fyllning och stora mängder lera schaktas ur. Riskerna med 

den förorenade jorden kommer således att elimineras nästan helt p g a teknisk schakt. I de 

små områden som inte berörs av teknisk schakt räcker det enligt Structors bedömning att 

skapa en barriär till förorenad jord på minst 0,7 m. Vidare bör ingen förorenad jord ligga 

kvar i ledningsgravar. Kompletterande undersökning liksom masshanteringsplan får göras 

i samband med genomförandet, vilket förtydligats i planbeskrivningen. Plankartan har 

också kompletterats med planbestämmelse angående hantering av markföroreningar. 

Synpunkten vidarebefordras till fastighetskontoret och exploatören för beaktande. 

 

Skola tillåts generellt inom planen, men det kan bli svårt att uppfylla förskolors och låg- 

och mellanstadiums krav på friytor. Därför planeras det inte för att dessa kommunala 

behov löses inom planområdet. Kontoret har efter granskningen genomfört en förstudie 

gällande förskolor och skolor inom Centralenområdet som helhet. Här görs en 

övergripande bedömning att framtida förskolebehov kan lösas inom Centralenområdet, 

medan del av skolbehovet kommer att behöva lösas utanför.  Planbeskrivningen har 

uppdaterats angående detta. 

Planbestämmelsens syfte är främst att möjliggöra för etableringar av högstadium, gym-

nasium eller vuxenutbildning med ingen eller mindre krav på friyta. Även skolverksam-

het för mindre barn skulle kunna komma i fråga om storlek och ljudkrav för friyta kan 

tillgodoses, exempelvis på terrassytor. 

Angående gestaltning anser kontoret att beskrivning i handlingar är tillräcklig som 

inriktning för gestaltning, där byggnader med exempelvis glasfasader indirekt utesluts. 

Angående magnetfält(elektromagnetisk strålning) har förtydligande gjorts i handlingarna, 

samt införts planbestämmelse om gränsvärde gällande bostad, förskola och skola. 

 

9. Park- och naturnämnden 

Nämnden påpekar att Centralenområdet domineras av hårdgjorda ytor och det finns 

därför ett stort behov av vegetation i området. Tillskott av träd och annan vegetation ökar 

mängden och därmed effekten av ekosystemtjänster. Dessa tjänster omfattar bland annat 

rening av luft, fördröjning av dagvatten, biologisk mångfald och rekreativa värden. Det är 

därför positivt att planen skapar vissa förutsättningar för plantering av träd samt ställer 

krav på gröna tak på kvartersmark. 

Centralstationen är en viktig plats för invånare och besökare. Många invånare har flera 

olika anledningar att vistas och passera området och på så sätt är Centralstationen en av 

stadens viktigaste mötesplatser. Det är därför positivt att planen möjliggör för en 

utveckling av stationsområdet till förmån för människors vistelse. Detaljplanen 

omvandlar ett område dominerat av trafikal infrastruktur till ett område för stadens 

invånare att vistas i. Planen tillskapar offentliga rum i form av torg, vilket skapar 

förutsättningar för möten och samspel invånare emellan. 

Nämnden anser att planförslaget innebär att förvaltningen får ökade driftskostnader för 

den mark som överförs till park- och naturnämnden i form av allmän plats torg. De 

ekonomiska konsekvenserna bör därför beaktas i den fortsatta beredningen av ärendet. 
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Förvaltningens huvudsakliga synpunkt rör vikten av att säkerställa trädplantering i ett 

annars till stor del hårdgjord del av staden. Övrig synpunkt handlar om att utformningen 

av föreslagen planteringsyta behöver studeras vidare i fortsatt arbete. Här vill man  

säkerställa trädplantering genom en bestämmelse i plankartan. 

Det är positivt att det i planförslaget föreslås en yta för plantering i mitten av torgytan. 

Förvaltningen ser dock att det finns frågetecken kring hur denna planteringsgrop kommer 

fungera i praktiken gällande aspekter som avvattning. Om underbyggnadsrätten nyttjas 

kommer planteringsgropen omgärdas av bjälklag vilket kan innebära svårigheter för 

träden med avseende på dränering. Man anser att genomförbarheten av föreslagen 

planteringsyta behöver undersökas i förhållande till omkringliggande underbyggnader. 

 

Kommentar: 

Kontoret delar nämndens synpunkter angående vikten av gröna delar och vistelseytor, 

vilket också prioriterats i avvägningen mot exempelvis trafikytor. Då det fortfarande 

återstår förprojekteringsarbete där bland annat dagvattenhanteringen inte är helt klarlagd, 

bedömer kontoret att en planbestämmelse om trädplantering inte är lämplig. Däremot 

pekar handlingarna på vikten av trädplantering. Detta samt genom att utbyggnaden av 

stadsrummet kommer att ske i samarbete mellan exploatör och staden, anser kontoret att 

denna fråga kommer att bevakas i genomförandeskedet. Detsamma gäller för plantering 

på torget. 

Synpunkten gällande ekonomi vidarebefordras till fastighetskontoret och exploatören för 

beaktande i genomförandet. 

 

10. Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten Storgöteborg anser att tidigare synpunkter gällande risk och 

framkomlighet har beaktats i planförslaget. 

Gällande brandvattenförsörjning påpekar man att det i dagsläget finns brandposter i 

anslutning till planområdet och i samband med exploatering ska brandvattenförsörjning 

inom planområdet säkerställas. 

Brandvattenförsörjning ska lösas med konventionellt system enligt VA P83 och kapacitet 

i brandpost ska inte påverkas av den höga byggnationens sprinkler och stigarledning i de 

fall som de kopplas på det allmänna VA-nätet. Brandvattenförsörjningen behöver beaktas 

i det fortsatta arbetet. 

 

Kommentar: 

Synpunkterna vidarebefordras till fastighetskontoret och exploatören för beaktande i 

genomförandet. 

 

11. Stadsdelsnämnden i Centrum 

Nämnden tillstyrker planförslaget vid beaktande av lämnade synpunkter. 

Nämnden har tidigare lämnat synpunkter gällande boendemiljö samt brist på kommunal 

service och friytor. Nämnden anser att den sociala konsekvensanalys och 

barnkonsekvensanalys som gjorts inom ramen för detaljplanen har tagit ett helhetsgrepp 

av de sociala konsekvenserna av planen på ett föredömligt sätt. För att realisera de 
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åtgärder som analyserna föreslår är det viktigt att dessa åtgärder tydligt ansvarsfördelas 

mellan berörda aktörer. Nämnden anser också att staden måste åta sig att, i vidare 

planering av Centralenområdet, införliva de funktioner som framstår som brister i 

planförslaget i och med att det ska etableras bostäder inom planområdet. 

 

Kommentar: 

Kontoret delar uppfattningen att frågor belysta i arbetet med social- och 

barnkonsekvensanalyserna behöver hanteras i det fortsatta arbetet.  

Frågan om vistelseytor för boende inom planområdet ska ses i ett större sammanhang i 

och med genomförandet av stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet och 

framtida Gullbergsvassområdet. En stadsutveckling som skapar möjligheter för ett lokalt 

liv samt stadsmiljöer med olika karaktär och intensitet. Stadsbyggnadskontorets anser är 

att goda förutsättningar finns för att tillskapa en bra boendemiljö och bra stadsmiljöer 

med denna planerade helhet. I och med detaljplanens exploateringsavtal kommer 

Fastighetskontoret att säkra att detaljplanen bär kostnader även för övergripande 

infrastrukturåtgärder, parker och övriga allmänna funktioner i Centralen- och 

Gullbergsvassområdet. 

Synpunkterna vidarebefordras till fastighetskontoret och exploatören för beaktande i 

genomförandet. 

 

12. Trafiknämnden 

Nämnden tillstyrker förslaget under förutsättning att byggnadsnämnden nogsamt beaktar 

beslutspunkter a och b, samt uppfyller beslutspunkter c, d och e.  

a. Att förslaget leder till stora årliga driftkostnadskonsekvenser för Staden.  

b. Att förslaget leder till försämringar för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. Bland annat anser man att parkeringsplatser för rörelsehindrade 

ligger för långt från perronger och spår – cirka 100 m gångavstånd, vilket man menar är 

70 m längre gångavstånd än idag. Nämnden ställer sig tveksamt till att de avvägningar 

som gjorts i detaljplaneförslaget motiverar de försämringar för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga. 

c. Att Stadens kostnader preciseras innan detaljplanen antas. Detta avser i första hand 

markvärmekostnader och kostnader för cykelparkeringsgarage. 

d. Att en utredning avseende taxi genomförs i samverkan med trafiknämnden och 

återredovisas till nämnderna innan detaljplanen antas. Var taxi ska angöra är inte utrett. 

Om ingen lösning säkerställs riskerar det att medföra trafikstörningar i det allmänna 

gatunätet kring Västlänken, station Centralen, under lång tid framöver. 

e. Att övriga synpunkter i trafiknämndens yttrande beaktas.  

Här pekas på 500 cykelparkeringar för centralenområdets besökare inte är inte 

säkerställda, varken i läge eller finansieringsmässigt. Den mest framkomliga väg som 

hittills identifierats är att ge trafiknämnden uppdrag och medel för att klara anläggande av 

cykelramp till garage under Nils Ericsonterminalen, samt att säkerställa att trafiknämnden 

kan klara de och hyres- och driftskostnader som uppkommer av anläggningen. I nuläget 

finns inte någon garanti för att cykelgarage kommer att anläggas under Nils 

Ericsonterminalen. Trafikkontoret anser att detaljplanen inte ska antas innan avtal eller 
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överenskommelse om cykelparkeringar under Nils Ericsonterminalen, eller på 

kvartersmark inom detaljplaneområdet, är påskrivna. 

Torgytan på privat mark som avsatts för angöring och korttidsparkering anses otillräcklig 

för ändamålet. Bilresan kan ses som en nödvändig del av kollektivtrafikresan. En 

centralstation behöver därför attraktiva angöringsplatser. 

Nämnden anser det nödvändigt att någon av gatorna i nord-sydlig riktning ska vara 

allmän plats med större bredd än i nuvarande förslag. Trafikkontoret behöver ha rådighet 

för att möjliggöra åtkomst för fordon hela vägen fram till torgen på allmän plats för att 

kunna fullgöra sina uppdrag som väghållare. Nuvarande förslag försvårar också framtida 

stadsutveckling österut. Det ska vara möjligt för Göteborgs Stad att tillåta biltrafik i 

framtiden utan att starta en ny detaljplan. Staden behöver över tid ha den flexibiliteten för 

att kunna anpassa oss till nya omständigheter. Dessutom möjliggörs flexibla lösningar 

tillsammans med kringliggande fastighetsägare. 

Vidare anses kvartersgränserna i de nord-sydliga gatustråken delar gatuutrymmet mellan 

husen på mitten, vilket hindrar bra möblering av gaturummet och risk finns att 

gaturummet över tid inte blir enhetligt. Kombinationen av begränsat utrymme för allmän 

plats i de nord-sydliga gatustråken och tunn överbyggnad över underliggande källare 

omöjliggör plantering av stora träd. Drift och underhåll försvåras. Ansvarsgränser blir 

otydliga. Dagvattenhantering blir komplicerad. Några av de parkeringsytor som anges i 

detaljplanens illustration blir inte möjliga att anlägga eftersom det skulle kräva att 

fordonsförare måste passera över kvartersmark för att kunna nå parkeringsytorna som 

ligger på allmän plats. 

Nämnden anser också att avtal eller överenskommelser som är kopplade till detaljplanen 

behöver vara påskrivna innan detaljplanen kan antas. Trafikkontoret anser att 

detaljplanens genomförande och framförallt finansiering och de avtal som är kopplade till 

detaljplanen inte varit tillräckligt utredda för att gå ut på granskning.   

Trafikkontoret har varit med i planarbetet och är medvetna om de avvägningar som 

stadsbyggnadskontoret har gjort vid framtagande av detaljplaneförslaget. Några av 

punkterna ovan har trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret likvärdiga uppfattningar 

om. De har dock inte getts tillräcklig tid att utredas klart till granskning. 

 

I nämndens beslut ingår ett tilläggsyttrande från Demokraterna, där man noterar att 

detaljplanens lösning av byggnadsplacering bryter den raka gena naturliga koppling 

mellan en framtida bangårdsviadukt och den nya Hisingsbron. Man uppmanar 

Byggnadsnämnd, Trafiknämnd och fastighetsägare att avvakta med att gå vidare med den 

aktuella byggnaden samtidigt som en övergripande analys av urbana stråk och struktur på 

systemnivå genomförs. 

 

Kommentar: 

Efter granskningen har kontoret i samråd med trafikkontoret utrett och förtydligat flera av 

nämndens synpunkter. Som trafiknämnden skriver har kontoret att göra avvägningar i 

olika frågor, varför vissa synpunkter inte kan tillmötesgås fullt ut. Frågorna har emellertid 

studerats i dialog med trafikkontoret under processen och genomgått stor genomlysning 

där möjliga alternativ utretts. 
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Planen ligger i Göteborgs absoluta centrum, vilket ställer vissa krav på utförande och 

drift. Genom exploateringsavtal förbinder sig exploatören till stora åtagande vad gäller 

ersättning för åtgärder i stadsdelen, vilket får sägas komma staden som helhet tillgodo. 

Gällande avstånd för rörelsehindrade har kontoret gjort den avvägningen att viss 

försämring i avstånd gäller, men att det i sammanhanget är acceptabelt. 

Gällande kostnader kommer hyreskostnader för cykelgarage att preciseras i kommande 

hyresavtal enligt överenskommelse med trafikkontoret. Avtal gällande 

markvärmekostnader har tecknats innan tillstyrkande i byggnadsnämnden. 

Frågan gällande lösning av områdets taxisituation anser kontoret vara en 

områdesövergripande fråga och inte en fråga för detaljplanen. Kontoret menar att detta är 

en fråga för trafikkontoret och den övergripande trafikstrategin. Frågan har emellertid 

efter granskningen hanterats i en taxiutredning, som belyser hur Centralenområdets 

taxifunktion övergripande kan lösas och där detaljplanens hämta -lämnafunktion är en 

del. Planbeskrivningen har förtydligats gällande detta. Frågan kommer att hanteras vidare 

i arbetet med stadsutvecklingsprogrammet. 

Gällande cykelparkering för stationsfunktionen är det primärt en fråga för staden och inte 

för denna detaljplan. För framtida behov har föreslagits ett cykelgarage för 500 platser i 

nuvarande garage under Nils Ericsonsterminalen. Principöverenskommelse mellan staden 

och exploatören har tecknats för detta innan antagande. Detaljplanen i sig hindrar heller 

inte möjligheten till andra garagelösningar inom planområdet. 

Frågan om angöringsplatser har utretts och parkeringsavtal har ingåtts mellan staden, 

exploatören och Trafikverket. Detta har landat i en lösning som kontoret i avvägning med 

övriga åtagande anser acceptabel. 

Gällande angöring till området på allmän plats konstaterar kontoret att det kommer att 

vara möjligt att via avtal säkerställa framkomlighet för stadens fordon. Om detta inte 

genomförs kan detta ske på gångyta allmän plats. Allmänhetens tillgång till stadens 

torgytor är säkerställd i och med planens gång- och cykelstråk. Gällande fortsatt koppling 

österut kommer allmän plats att kunna fortsätta i ytterligare gaturum österut. 

Kontoret är medveten om att uppdelning av gaturummet i allmän plats och kvartersmark 

kan komplicera drift och underhåll. Å andra sidan är tanken att exploatören ska bygga ut 

allmän plats i samråd med staden. Planhandlingarna föreskriver också att ett gemensamt 

upplevt gaturum ska eftersträvas, liksom etablering av träd och annan grön vegetation. 

Exploateringsavtal, avtal gällande parkering och markvärme är undertecknade inför 

antagande, liksom principöverenskommelse för cykelgarage. 

Gällande yttrande om gen koppling till Hisingsbron konstaterar kontoret att nuvarande 

lösningar grundas i tidigare kommunala beslut och ställningstaganden. I program för 

detaljplaner för ny bangårds- och älvförbindelse, beslutat i kommunfullmäktige 2010, 

antogs det valda alternativet för älvförbindelse till det läge Hisingsbron nu byggs i. I 

programmet utreddes frågan kring en kollektivtrafikbro över centralstationens 

spårområde och det visade sig att de geometriska kraven för spårväg inte går att klara. 

Samtliga därefter kommande arbeten med projekt och detaljplaner har utgått från besluten 

i programmet för ny bangårds- och älvförbindelse, samt legat till grund för de 

planeringsförutsättningar som landat ner i stadsutvecklingsprogram för Centralenområdet.  

Samtidigt finns önskan om att bygga kvartersstad i stadens absoluta centrum, varför 
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kontoret bedömer det inte vara rimligt med nuvarande förutsättningar att ändra planens 

inriktning. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
 

13. Lantmäterimyndigheten 

Myndigheten påpekar att höjder finns för allmän plats i grundkarta, men det 

saknas i plankartan. Det kan innebära svårigheter för exploatörer att kunna 

förhålla sig till var entréer och angöring ska ordnas. 

Vid 3D-fastighetsbildning är möjlig över och under allmän plats bör höjder anges 

för att tydliggöra var gränsen mellan allmän plats och kvartersmarken för enskilt 

byggande är. Avsaknaden av höjdangivelser medför tolkningssvårigheter vid 

inlösen av allmän plats och fastighetsbildning för kvartersmark. 

I planbeskrivningen anges att tjockleken för gatumarkens överbyggnad bör vara 

minst 0,5 meter, och det anges också i bestämmelserna till plankartan under 

utformning av allmän plats. Det framgår inte av plankartans sektionsritning för 

princip för 3D-användning eller av bestämmelserna i plankartan på vilken 

plushöjd över stadens nollplan som marknivå eller våning 1 är. Planbestämmelse 

under ”Riskskydd” i planbeskrivningen anges att färdigt golv ska vara på minst 

+2,8 meter över normalplanet. 

Ledningar och reservat: Då GATA och TORG får underbyggas med kvartersmark 

så behöver staden säkerställa att det finns erforderliga ledningsreservat (u-

områden) för ledningar. Eventuella kulvertlösningar kan fordra 3D-

fastighetsbildning som kan medges inom E-område. 

Reservat för u-område anger att marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga 

underjordiska ledningar och dagvattenfördröjning, lägsta djup 2,5 m. Det framgår 

emellertid inte på vilken höjd som marknivån ska vara. 

Under punkten 4, UTNYTTJANDEGRAD i plankartan finns begränsning av 

teknisk anläggning inom användningen E totalt högst 200 m². Bestämmelsen är 

oklar om den syftar på hela planområdet eller om det är för varje enskilt E. 

Myndigheten anser den vara onödigt begränsande. 

Plankartan är otydlig kring hur kvarter i sydost ska försörjas med angörande trafik 

i markplanet som är allmän plats TORG. 

Kvarteret i sydost saknar en tydligt utpekad väg i markplanet. Det finns dock 

möjlighet att leda trafik via allmän plats ”TORG” om de lokala 

trafikföreskrifterna medger detta. Det finns utfartsförbud från kvarteret mot delar 

av torget. Planbeskrivningen anger att förbindelse kan utföras under torget eller 

från område öster om detaljplanens gräns. Planen medger parkeringsändamål i 

kvarteret. Om parkeringshus i flera plan anläggs här finns således ett påtagligt 

behov av att tillfartsfrågan kan ordnas på ett tillfredsställande sätt. 

Aktuellt område och område öster om planområdet är planlagt med en äldre 

stadsplan, akt 1480K-II-121, från år 1864, med benämning ”BANGÅRD”. Det 
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medför viss osäkerhet om lösning för utfart ska sökas utanför planområdet i 

kommande planarbete. 

Planbeskrivning avsnitt ”Parkering för stationsfunktionen” sid 35: Oklarhet i hur 

man ska säkerställa erforderlig cykelparkering för området genom att ianspråktaga 

garage eller platser utanför planområdet. 

Fastighetsrättsliga frågor i planbeskrivningen, sidan 57 angående inlösen av 

allmän plats: Skrivningen om att allmän plats ska regleras utan ersättning bör inte 

förekomma i en planbeskrivning, utan frågan får lösas vid lantmäteriförrättning. 

Då kan eventuella exploateringsavtal läggas till grund för ersättningsbeslut. 

Planbeskrivningen bör endast ange att det kan komma att krävas 

fastighetsbildande åtgärder för att genomföra planen. Fastighetsbildande åtgärder 

kan räknas upp som exempel men utan att närmare ange vilken specifik 

fastighetsbildande åtgärd som kan komma att behövas. Frågan om vilken fastighet 

som ska deltaga i gemensamhetsanläggningar prövas vid lantmäteriförrättning. 

Om det behövs tvingande bestämmelser för vilka fastigheter Under punkten 

fastighetsbildning sidan 57-58: Före beviljande av bygglov skall erforderlig 

fastighetsbildning vara genomförd. Om det ska vara juridiskt bindande så ska det 

anges som en bestämmelse i plankartan. Det är Lantmäterimyndighetens 

erfarenhet att 3D-fastighetsbildning emellanåt sker utifrån bygglovsritningar. Det 

kan därför vara rimligt att i vissa fall bevilja bygglov före 3Dfastighetsbildning 

som ska deltaga i en gemensamhetsanläggning så måste dessa bestämmelser anges 

i plankartan. 

Under rubriken ”Servitut” i planbeskrivningen på sidan 58 omnämns 

bestämmelsen ”t” och den saknas i plankartan och planbestämmelserna. 

Utfartsförbud i plankartan: I kvarteret i sydväst skär utfartsförbudet genom 

kvartersmarken, det vill säga följer inte kvartersgränsen i sydöstra hörnet. I 

kvarteret i sydöst så skär utfartsförbudet på liknande sätt genom kvarterets 

nordvästra hörn. Då angöring och ramp får anordnas i entréplanet så kan 

utfartsförbudet sättas ur spel med nuvarande utformning. 

Utöver fastighetsrättsliga synpunkter på planförslaget har myndigheten 

synpunkter gällande planområdets tillgänglighet och orienterbarhet för 

sällanbesökare och resenärer. Bland annat menar man att byggrätternas placering i 

kombination med tillgängliga ytor för angöring gör att siktlinjer, orienterbarhet 

och omedelbar närhet till för resenären viktiga målpunkter inte samverkar på ett 

självklart sätt 

Kommentar: 

Efter granskning har avstämning med Lantmäterimyndigheten gjorts där synpunkter 

klargjorts och utretts. 

Då planen är beroende av omgivande detaljplaners höjdsättning, är fixa höjder av 

gatumark problematiskt. Innan fastighetsbildning görs kommer höjdsättning att göras i 

samband med projekteringen. Plankartan har efter granskningen förtydligats med vissa 

plushöjder för gatumark. Kartan har också förtydligats med en planbestämmelse om 

högsta höjd av överkant källarbjälklag, vilket också utgör gräns mellan kvartersmark och 
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allmän plats. Utöver detta föreskriver detaljplanen en minsta höjd av 0,5 m upp till 

markhöjd allmän plats. 

Plankartan har förtydligats gällande u-områden. Gällande höjd har detta också preciserats 

enligt ovan. 

Gällande utnyttjandegrad användning E har kartan förtydligats att gälla 200 kvm inom 

hela planområdet. Användning T1 tillåter tekniska användningar för stationsändamålet.  

Gällande frågan om tillfart anser kontoret att planen medger trafik via bestämmelsen 

TORG. 

Gällande kommande planarbete i öster är intentionen att möjliggöra för lösningar för 

gående, trafik och allmän plats. Planen omöjliggör inte någon lösning och bedöms 

genomförbar så som den är utformad.  

Angående cykelparkering har intentionsavtal tecknats mellan staden och Västfastigheter, 

vilket möjliggör parkering under Nils Ericsonsterminalen. Planbeskrivning har 

förtydligats gällande lösning av cykelparkering. 

Skrivningen om att marken ska övergå utan ersättning är borttagen i planbeskrivningen. 

Fastighetsbildningsåtgärder mellan exploatören och Staden är reglerade i 

överenskommelse om fastighetsbildning, vilken är undertecknad innan detaljplanen antas.  

Kapitlet gällande fastighetsbildning på s.57-58 har förtydligats enligt 

Lantmäterimyndighetens synpunkter.  

Gällande synpunkten servitut och utfartsförbud har utfartsförbudet förtydligats på 

plankartan. 

Gällande orienterbarhet har detta studerats i detaljplanearbetet och i det övergripande 

arbetet med stadsutvecklingsprogrammet, där kontoret anser att denna fråga lösts på ett 

acceptabelt sätt. 

 

14. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen konstaterar att sedan samrådet har flera förutsättning ändrats, men bedömer 

med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att 

planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den 

antas.  Ett antal frågor behöver förtydligas. 

Riksintresse kulturmiljö 

Ni behöver tydligare motivera ert ställningstagande att den föreslagna skalan inte innebär 

en påtaglig skada riksintresse för kulturmiljö. Länsstyrelsen kan fortfarande inte utesluta 

att planen innebär en påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljö. 

 

Hälsa och säkerhet 

De brandgasschakt som möjliggörs i järnvägsplanen för Västlänken planeras att flyttas 

genom detaljplan för Stations Centralen. Länsstyrelse delar Trafikverkets uppfattning att 

detaljplan för Station Centralen måste vinna laga kraft innan denna detaljplan antas. 

Länsstyrelsen har fortfarande synpunkter gällande människors hälsa och säkerhet och 

miljökvalitetsnormer för luft. Bland annat måste ni som underlag för buller och 

luftutredningarna ta ställning till ett ”worst-case” av de trafikmängder som kan förväntas 

inom planområdet och ingå i funktionen ”lämna och hämta”. 
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Gällande MKN för luft konstaterar Länsstyrelsen att dessa klaras i de två utredningarna 

som redovisas i handlingarna, men menar att eftersom dessa beräkningar inte fullt ut 

täcker in aktuellt planområdet anser Länsstyrelsen att platsbedömningen för luft behöver 

kompletteras med nedanstående uppgifter för att säkerställa att miljökvalitetsnormen 

klaras. 

- Förtydliga trafikmängderna på gator som angränsar till planområdet och redovisa 

trafikmängder på gator inom planområdet. Då området planeras bli mycket 

tätbebyggt kan även relativt små trafikmängder (< 10 000 fordon per dygn) leda 

till höga halter av luftföroreningar, speciellt då bakgrundshalten i området redan 

är hög. 

- Tydliggör om aktuella utförare av de spridningsberäkningar som det hänvisas till 

gör bedömningen att resultatfigurerna är relevanta för denna detaljplan. Vid 

bedömningen behöver hänsyn tas till redovisade trafikmängder enligt punkt 1 

ovan och till den förtätning som planeras i området. 

- I platsbedömning luft hänvisas till luftkvalitetsmätningar på Bergslagsgatan år 

2015. Resultat från mätningarna redovisas inte i platsbedömningen och inte heller 

i Göteborgs stads årsrapport för luftkvalitet för år 2015. Länsstyrelsen anser att 

förutsättningar och resultat för mätningarna behöver inkluderas i 

platsbedömningen. 

 

Risk 

Förutom frågan om brandgasschakt har Länsstyrelsen synpunkter från samrådet i stort 

bemötts på ett tillfredställande sätt. Det som kvarstår är de förslag på fasadåtgärder som 

kan vara nödvändiga vid en brand i tåg. Av planhandlingarna framgår det att exploatören 

arbetar med en brandkonsult i brandfrågor rörande byggnaden. Länsstyrelsen önskar ett 

förtydligande om det i detta arbete utgår ifrån ett scenario för brand i tåg för fasader mot 

spår 16. Det bör av planhandlingar framgå vad som är indata för brandkonsulten, dvs tar 

man hänsyn till brand och i så fall vilket dimensionerande scenario används. 

Riskutredningen belyser frågan om att utformningen av planområdet behöver säkerställa 

att stora folkmassor kan utrymma stadionområdet i händelse av sabotage, brand eller 

olycka. 

Elsäkerhet 

Trafikverket har erinringar gällande avståndet mellan byggnad/byggnadsdel och 

strömförande ledning. Dessa synpunkter behöver beaktas och hanteras i planen. 

Trafikbuller 

Bullerberäkningen har tagits fram för tre olika scenarion. De trafikdata för väg- och 

tågtrafik, hastigheter samt prognosår som har använts behöver framgå av 

bullerberäkningen. Se även Trafikverkets synpunkter gällande buller. 

Det framgår att värden för uteplats kan uppfyllas mot innergården. Av planbeskrivningen 

framgår att det kommer att vara angöring till stationen samt parkeringshus inom 

planområdet. Länsstyrelsen kan inte utläsa om denna trafik ingår i bullerberäkningen. Det 

är därför oklart om trafikbullerförordningens värde för uteplats och ljuddämpad sida kan 

uppfyllas. Detta måste klargöras. 
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Industri- och annat verksamhetsbuller 

Av planbeskrivningen framgår att riktvärdena för ekvivalent och maximal ljudnivå för 

verksamhetsbuller klaras utan särskilda bullerskyddsåtgärder. Detta stämmer inte med de 

slutsatser som dras i Norconsults rapport, daterad 2017-12-10, där det framgår 

beträffande maximal ljudnivå nattetid att för byggnader i öster har ljudnivån vid mest 

utsatta yttre fasader beräknats till 56-63 dBA. Av Naturvårdsverkets vägledning om 

industri- och annat verksamhetsbuller framgår att maximala ljudnivåer (LFmax > 55 

dBA) inte bör förekomma nattetid klockan 22–06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de 

berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen i första 

hand den ljuddämpade sidan. Länsstyrelsen anser därför att den östra sidan av den östra 

byggnaden inte är lämplig för bostäder om det inte går att säkerställa en ljuddämpad sida. 

Detta behöver regleras i planen. 

Trafikverket anser att utredningen behöver kompletteras med buller central stationens 

verksamhet och från Västlänkens ventilationssystem. Länsstyrelsen delar denna 

bedömning. 

I utredningen har lågfrekvent buller från uppställningsspåren beaktats. Det behöver 

klargöras om det förekommer lågfrekvent buller som riskerar att överskrida 

Folkhälsomyndighetens riktvärden även från övrigt spårområde. 

Elektromagnetiska fält 

Utredningen från Cowi 2016 ingår inte i planhandlingarna och har därför inte kunnat 

granskas. I huset i väster närmast spåren finns fortfarande användning för bostadsändamål 

och skola kvar. Detta hus ligger på samma avstånd från spåren och det behöver 

säkerställas även för denna byggnad att de elektromagnetiska fält inte överstiger 0,4μT 

alternativt att bostäder och skola inte tillåts där 0,4 μT riskerar att överstigas. 

 

Förorenade områden 

I samrådsyttrande skrev Länsstyrelsen att det i planbeskrivningen tydligare behöver 

beskrivas inom vilka områden och på vilka djup föroreningar lämnas kvar, vilka 

föroreningshalter som lämnas kvar samt vilka skyddsåtgärder som bedöms nödvändiga 

med anledning av detta. Det behöver även säkerställas att dessa åtgärder kommer att 

genomföras. 

Det är fortfarande otydligt vilka områden som kommer att saneras, och det finns heller 

ingen planbestämmelse angående saneringsåtgärder. Det finns ett konstaterat 

saneringsbehov inom planområdet och det behöver klargöras vilka saneringsåtgärder som 

ska utföras, och det behöver säkerställas med en planbestämmelse att saneringsåtgärderna 

genomförs.  

MKN för vatten 

I detaljplanens dagvattenutredning saknas avsnitt 4.5 Dagvattnets föroreningspåverkan. 

Det saknas därför underlag för bedömningen av planens påverkan på MKN för vatten. 

Detta behöver åtgärdas. 

Dagvatten och skyfall 

Dagvattenutredningen föreslår bland annat rening och fördröjning av dagvatten i 

rörmagasin. För anläggning av rörmagasin måste möjligheten att ansluta med självfall till 

ledningsnätet utredas vidare. I dagsläget saknas information om var och med vilka 
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vattengångar som den allmänna dagvattenledningen kommer att förläggas. Detta bör 

klarläggas innan planen antas. 

Beträffande skyfall görs bedömningen att krav enligt TTÖP kommer att kunna uppnås 

(dvs hänsyn till 100 årsregn). Det är dock viktigt att höjdsättning sker så att planområdet 

avrinner norrut, att marken lutar i riktning från byggnader samt att höjdsättning som 

skapar instängda områden undviks. Detta tas upp i planbeskrivningen och skulle med 

fördel även kunna tas upp under upplysningar på plankartan. 

Materialet 

I underlaget till detaljplanen ingår ett stort antal utredningar. Alla utredningar som det 

hänvisas till i planbeskrivningens löptext och samrådsredogörelse finns inte medtagna i 

listan på sidan 3 och 4. På vissa ställen hänvisas det även till utredningar som inte heller 

är aktuell på grund av planens omarbetade disposition. Detta behöver ni se över. 

 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

 

Kommentar: 

Gällande kulturmiljö har efter granskningen kompletterats med ny extern 

kulturmiljöutredning, vilken bland annat konstaterar att en påverkan föreligger, men att 

denna utgör en försvagning av aktuella kulturmiljövärden. Utifrån 

Riksantikvarieämbetets riktlinjer bedömer kontoret att det inte föreligger risk för påtaglig 

skada på riksintresset. Exploatören har också låtit göra en oberoende utredning, men 

denna har inte varit avgörande för kontorets bedömning. Ärendet har stämts av med 

Länsstyrelsen, som nu anser att det finns tillräckligt med underlag för att 

göra en slutgiltig bedömning. 

Gällande brandgasschakt utgår Trafikverkets pågående projektering från att 

brandgasschakt inte hamnar inom planen, men förutsätter att angränsande plan i norr 

erhåller laga kraft innan denna plan antas. Planhandlingar har därför förtydligats så att 

brandgasschakt tillåts med placering i överensstämmelse med järnvägsplan. Användning 

Järnvägsändamål innefattar tekniska lösningar som exempelvis brandgasschakt. 

Dessutom har införts planbestämmelse gällande utförande av brandgasschakt som ställer 

krav på utförande av ovanliggande bostadsändamål. 

Gällande luft har trafikkontoret efter granskningen förtydligat prognos gällande 

trafikbelastning inom och i direkt anslutning till planområdet. Siffrorna visar på något 

lägre transportarbete än dagens situation. Planbeskrivningen har kompletterats gällande 

detta. Kontoret har också stämt av med luftexpertis på miljöförvaltningen, där man menar 

att i den senaste luftkvalitetsutredningen i det större stadsutvecklingsområdet 

(Luftutredning detaljplan för Överdäckning av Götaleden samt detaljplan för Norr om 

Nordstan, COWI 202) används de mest aktuella uppskattningarna av framtida 

trafikflöden. Miljöförvaltningen har fått bekräftat från utredaren COWI att de utförda 

beräkningarnas vindfält är användbara och relevanta för det aktuella planområdet. 

COWI:s beräkningar behandlar ett antal scenarier för åtgärder kring Götatunnelns västra 

mynning. Skillnaden i halt mellan de olika scenarierna är försumbar i det aktuella 

området. 



 

 

 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande  23 (49) 

   

   

I beräkningarna antas att Bangårdsviadukten är utbyggd och därmed att all trafik förutom 

kollektivtrafik är flyttat från Nils Ericsonsgatan, Drottningtorget och Burgrevegatan. Utan 

Bangårdsviadukten kommer enligt miljöförvaltningens bedömning motsvarande 

förhöjning av halterna som utmed Bangårdsviadukten att istället uppstå utmed de andra 

gatorna. Halterna i planområdet har enligt beräkningarna god marginal upp till 

miljökvalitetsnormernas gränsvärden. Detta har förtydligats i planbeskrivningen. 

Frågan gällande utförd luftmätning har förtydligats i handlingarna. 

Angående risk vid brand i tåg är detta inkluderat i utförd riskanalys. Handlingar har 

förtydligats gällande detta, samt planbestämmelse infört gällande utförande av fasader 

mot spår. 

Gällande elsäkerhet har detta förtydligats i planbeskrivningen. 

Uppgifter gällande trafikbuller har kompletterats handlingarna, där bl a prognostiserad 

trafik inom detaljplanen innefattas. 

Angående lågfrekvent buller bedömer kontoret att detta inte är ett problem, vilket 

förtydligats i planhandlingar. 

Gällande frågan om industribuller tillåter detaljplanen flera användningar, men 

föreskriver inte exakt utförande av bebyggelse, vilket kommer att granskas i 

bygglovsskedet. Planbestämmelse har också införts gällande verksamhetsbuller. För 

buller från framtida fläktsystem är detta avstämt med Trafikverket, där risk för buller kan 

anses försumbar. 

Angående elektromagnetiska fält har plankartan kompletterats med planbestämmelse 

gällande gränsvärde för elektromagnetisk strålning för förskola, skola och bostäder. 

Planbeskrivningen har också förtydligats angående riktlinjer för elektromagnetiska fält. 

Gällande förorenad mark har plankarta förtydligats med planbestämmelse. 

Planbeskrivning har också kompletterats med beskrivning gällande saneringsplan. 

Handlingar har också kompletterats med PM gällande fortsatta undersökningar. 

Planområdet med omfattande underbyggnadsrätt innebär att hela området förväntas 

grävas ut. 

Angående MKN för vatten har handlingar kompletterats med belastningsberäkning, 

vilken visar att MKN för dagvatten uppfylls. Planbeskrivningen har förtydligats. 

Gällande kapacitet i dagvattennätet anser kontoret att redovisning av övergripande 

dagvattenlösning är tillfredställande i detta skede. Efter granskningen har projektering 

fortsatt gällande ledningssystem och vattengångar norr om planområdet, vilka ligger i 

linje med de förslag som redovisas i dagvattenutredningen. En genomförandestudie, GFS, 

kommer att genomföras, vilken kommer att hantera frågor gällande ledningsdragningar 

och anslutningar. 

Handlingar har justerats med avseende på hänvisningar till utredningar. 
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15. Post Nord 

PostNord anger att man har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 

posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen 

och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord 

samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. Post ska kunna delas ut 

miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för 

chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver 

utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 

lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 

fastighetsbox på entréplan. 

Kommentar: 

Synpunkterna vidarebefordras till exploatören för beaktande i genomförandet. 

 

16. Försvarsmakten. 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.  

 

17. Svenska Kraftnät 

Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat förslag. 

 

18. Statens Geotekniska Institut SGI 

SGI ser gärna att handlingen i samrådet, PM Geoteknik, Tyrens 2016-02-08 uppdateras 

med nu gällande planutformning men ser ingen avgörande anledning att ändra sitt 

utlåtande från samrådsskedet. 

Kommentar: 

Kontoret har med sin geotekniska expertis och med gällande planbestämmelser bedömt 

att utredningen kan gälla oförändrad. 
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19. Trafikverket 

Trafikverket noterar att planbestämmelse v1 som möjliggör gångförbindelser mellan 

byggnader bland annat möjliggörs i riktning mot spårområdet. Trafikverket har inga 

planer på att förändra utbredningen på spårområdet och man ställer sig därför frågande 

kring om en gångbro kan vara genomförbar. Trafikverket anser att anledningen och 

genomförbarheten av bestämmelsen ska förtydligas alternativt att bestämmelsen ska tas 

bort. 

Verket menar vidare att kommunen anger i samrådsredogörelsen att planeringen av 

Västlänken har ändrats så att vibrationer inte längre berör planområdet. Trafikverket 

anser att det bör klargöras vad det är som är förändrat som gör att risken för vibrationer 

inte längre finns.  

Västlänken utformas för att genomföra skydd för befintliga byggnader och inte för 

aktuellt planområde. Vibrationsalstring kan även komma från säckbangården och 

befintliga spår vilka angränsar till planområdet. Trafikverket vill därför kvarhålla vid sin 

synpunkt att en planbestämmelse om att störningsskydd i form av riktvärde om maximalt 

0,4 mm/s vägd RMS för sovrum införs på plankartan. 

Gällande buller anser verket att bullerförordningen ska klaras för en situation under 20 år 

från dagsläget och anser därav att trafikbullerutredningar ska göras med uppräkning av 

trafiken till en situation som motsvarar år 2040. 

I trafikbullerutredningen saknas vidare en redovisning av trafikuppgifter för respektive 

bullerkälla. Kommunen anger att buller från en eventuell bangårdsviadukt har tagits med i 

beräkningarna men detta redovisas inte tydligt i trafikbullerutredningen. I scenario 1 och 

2 visas att endast mindre bostäder kan uppföras i stora delar av bebyggelsen. Detta måste 

säkerställas i plankartan. 

I verksamhetsbullerutredningen anser verket att det bör kompletteras med buller från 

ventilationssystem för Västlänken, mätpunkt av från bullerkälla centralen (buller från 

fordon på tomgång, fordonsservice och liknande bör bedömas som industribuller) samt 

redovisning av högtalarutrop på stationen då dessa troligen betraktas som teknisk 

utrustning. Resultatet i verksamhetsbullerutredningen visar att den maximala ljudnivån 

nattetid beräknas till 56-63 dBA. Detta kan accepteras med en ljuddämpad sida. Enligt 

bullerutredningen krävs det för att klara detta en utformning med slutna kvarter, men 

detta föreslås inte. Trafikverket vill därför ha en redovisning på att det går att lösa den 

maximala bullernivån från verksamhetsbuller. 

 

Planförslaget har säkerställt ett minsta avstånd från byggnad eller byggnadsdel till 

strömförande delar på järnvägsanläggningen till minst 5 meter. Trafikverket vill trycka på 

att för att det inte ska krävas ett minsta avstånd på 10 meter måste det säkerställas i 

planbestämmelser att fönster mot järnvägen inte är öppningsbara samt brandskyddad 

fasad vilken säkerställer att det inte finns risk för skador på elanläggning i händelse av 

brand. Trafikverket anser att det krävs en riskanalys som tydligare visar hur utformningen 

av byggnaden ska säkerställa att elsäkerhetskrav uppfylls. 

Avstånd mellan byggnader och järnvägens strömförande delar är även viktig att beakta så 

att framtida underhåll och drift av byggnaderna kan ske utan att påverkan 

järnvägsanläggningen och den verksamhet som pågår inom järnvägsanläggningen. 
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Detaljplanen medger uppförande av skärmtak i närhet till spår 16. Om skärmtak uppförs 

inom 4 meter från strömförande ledning eller närmre än 2,5 meter från befintligt staket i 

fastighetsgräns måste taket potentialutjämnas enligt Trafikverkets föreskrifter. 

Skärmtakets placering och utformning får inte medföra möjlighet att ta sig upp på 

skärmtaket eftersom det är förenat med livsfara på grund av närheten till strömförande 

delar i järnvägsanläggningen. 

Planbeskrivningen anger att Trafikverkets säkerhetszoner på 4 meter från spårmitt liksom 

1,4 meter från spänningsförande anläggningsdel ska beaktas vid byggnationen. Detta är 

minimiavstånd som inte kan minskas ytterligare. Exploatörer bör eftersträva att hålla 

större avstånd än detta. Trafikverket vill också betona att man inte kommer ge tillåtelse 

att gå inom dessa avstånd under byggtid då man i så fall måste stänga strömmen och 

trafiken till stationen. 

När det gäller avstånd till spår och strömförande delar av järnvägsanläggningar 

rekommenderar Trafikverket generellt att det av säkerhetsskäl eftersträvas så stora 

avstånd som möjligt. 

Gällande elektromagnetiska fält påpekar verket att användningen bostäder respektive 

skola kvarstår på plankartan på byggnaden i sydväst vilket gör att Trafikverket anser att 

det kan finnas risk för riktvärdet överskrids. Trafikverket rekommenderar att det 

säkerställs att långtidsmedelvärdet underskrider 0,4 μT på platser som möjliggör 

bostäder, skola eller förskola. Vidare har Strålsäkerhetsmyndigheten och 

Arbetsmiljöverket besluta rekommenderade referensvärden för allmänheten resp 

arbetsplatser. Trafikverket anser att kommunen bör säkerställa att 

Folkhälsomyndighetens, Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverkets riktvärden 

ska kunna klaras. 

Gällande risk påpekar verket att järnvägsplanen för Västlänken möjliggör ett 

brandgasschakt strax söder om Station Centralen. I detaljplanen för Station Centralen är 

det föreslaget att det ska flyttas till en plats norr om Station Centralen. Då detaljplanen för 

Station Centralen ännu inte är antagen och vunnit laga kraft behöver Trafikverket i 

nuläget fortsättningsvis ha möjlighet att anlägga ett brandgasschakt söder om Västlänkens 

Station Centralen. Om denna detaljplan antas innan möjlighet att anlägga brandgasschakt 

på annan plats har säkerställts genom laga kraftvunnen detaljplan eller motsvarande kan 

Trafikverket komma att överklaga planen. Gällande urspårning av tåg inom 

stationsområdet anger riskutredningen att en skyddande barriär som motstår 

tågurspårningar alternativt ska byggnaderna närmst spår dimensioneras för att motstå 

laster från urspårande tåg. Detta är inte säkerställt genom planbestämmelser. Trafikverket 

anser att det bör vara säkerställt genom bestämmelser för att risken ska anses vara 

omhändertagen. 

Angående angöring till stationen har Trafikverket har haft fördjupade samtal med 

kommunen. Trafikverket vill betona vikten av att en överenskommelse undertecknas 

innan detaljplanen kan gå till antagande. 

Gällande byggtid genomförande anser verket att många frågor kommer behöva hanteras 

gemensamt. T ex för samordning av byggtrafik ska detaljplanen spelas in till 

samverkansgruppen KomFram. KomFram är en organisation för samordning av trafik 

under byggtid och består bland annat av Trafikverket, Göteborgs Stad och Västtrafik. 
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För angöring till stationsfunktionen under byggtid ska en överenskommelse undertecknas 

innan planen kan gå till antagande. 

Under byggtid av projektet så kommer Trafikverket inte kunna acceptera att man stänger 

trafikeringen av stationen och dess spår mer än under eventuella kortare, tillfälliga 

avstängningar. Om det finns behov av detta kommer exploatören behöva ansöka om tid i 

spår vilket är en process som kan ta upp till 3 år. 

För att bevaka genomförande vill Trafikverket innan planen går till antagande teckna ett 

avtal med kommunen om bevakande projektledare. Kostnad för detta kommer att tas av 

Trafikverket men man vill teckna samverkansavtal för att säkerställa att man kan få 

tillgång till dokument samt möjlighet att delta i projektering. 

 

 

Kommentar: 

Gällande bestämmelse för gångbro hänvisar kontoret till de långsiktiga önskemålen att på 

sikt kanske bygga över del av spårområdet, varför detaljplanen inte hindrar en framtida 

koppling. Detta står inte i strid med övriga ändamål med detaljplanen. 

Jämfört med det gränsande tunnelreservat som hanterats under samrådet har Västlänkens 

projektering inneburit att byggnation hamnar längre från planområdet. Detaljplanen har 

ändå förtydligats med planbestämmelse gällande vibrationer, samt kompletterats med PM 

från konstruktionsexpertis som konstaterar att det tekniskt är möjligt att klara 

vibrationskrav. 

Gällande buller utgår staden från att prognosår 2026 kommer att vara det 

dimensionerande trafikåret då Göteborgs Stadens trafikpolicy innebär minskade 

trafikvolymer till år 2040 jmf med år 2026. Därför redovisas 2026 dom dimensionerande 

trafikår. 

Bullerutredningen är en komplettering av tidigare utredning vilket innebär att samma 

trafikdata använts. Här ingår bl a bangårdsförbindelsen med uppskattad trafik till 18 500 

ÅDT. Detta har förtydligats i handlingarna. Angående verksamhetsbuller har plankartan 

har också kompletterats med bestämmelse gällande verksamhetsbuller. 

Angående elsäkerhet konstaterar kontoret att riktlinjer klaras i planen, men handlingarna 

har förtydligats gällande att detta är minimikrav som inte kan underskridas. Handlingar 

har kompletterats med riskutredning som saknats i de tidigare handlingarna. 

Planbestämmelse om tät fasad mot spår har också införts på plankartan. 

Gällande elektromagnetiska fält har plankartan kompletterats med planbestämmelse för 

förskola, skola och bostäder. Planbeskrivningen har också förtydligats angående riktlinjer 

för elektromagnetiska fält. 

Angående brandgasschakt utgår Trafikverkets pågående projektering från att 

brandgasschakt inte hamnar inom planen, planhandlingar har ändå förtydligats så att 

brandgasschakt tillåts med placering i överensstämmelse med järnvägsplan. Användning 

Järnvägsändamål innefattar tekniska lösningar som exempelvis brandgasschakt. 

Dessutom har införts planbestämmelse gällande utförande av brandgasschakt. 

Avtal mellan staden, exploatören och Trafikverket gällande angöring och parkering, 

liksom under byggtid är tecknade. I övrigt vidarebefordras synpunkten till exploatören 

och fastighetskontoret för beaktande i genomförandet. 
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20. Vattenfall 

Vattenfall ingenting att erinra mot upprättat förslag. 

 

21. Västfastigheter 

Angånde gestaltning menar Västfastigheter att en utmaning är hur den prisbelönta 

byggnaden Nils Ericssonsterminalen ska möta det tillkommande jubileumsstråket utan att 

dessa värden förvanskas. Västfastigheter förespråkar att en tävling utlyses för att få till 

bästa möjliga lösning för mötet mellan fastigheterna och de olika funktionerna. 

Västfastigheter har förståelse för behov av tydliga stråk inom planen och genom 

stationsbyggnaden vid Nils Ericson Terminalen samt att de på sikt kan bli otillräckliga. 

Det väst/östliga stråket står i direkt konflikt med det nord/sydliga stråket från 

Drottningtorget genom Centralstationen och Nils Ericson Terminalen vilket redan idag är 

ett obrutet väderskyddat och sömlöst stråk som genom Västlänken förlängs till den nya 

Station Centralen. Flera alternativa sätt att trygga framkomligheten i de olika stråken 

finns. Västfastigheter vill även uppmärksamma på att ett starkt stråk i väst/östlig riktning 

med stor sannolikhet kommer att etableras norr om planområdet i Kruthus-

/Kanaltorgsgatan. 

Västfastigheter ser att behov av kvalitativa gröna utemiljöer är viktigt med tanke på den 

stora exploatering som planen möjliggör. I gränslandet mellan Nils Ericson Terminalen 

och Jubileumsstråket kan med fördel gröna inslag finnas för att erbjuda en lugnare miljö 

för resenärer och besökande. Inslag av träd och buskar kan dessutom minska oönskad 

vindturbulens.  

Gällande dagsljus i byggnader ser Västfastigheter att det finns risk för att en stor del av 

det direkta solljuset bortfaller på förmiddagarna på Nils Ericson Terminalen eftersom den 

täta och höga exploateringen ligger tätt inpå byggnaden och de ytor som finns på 

Västfastigheters fastighet. 

Angående avfall kommer Västfastigheter att vara helt beroende av den logistiklösning 

som Jernhusen succesivt kommer att bygga upp och erbjuda. Det gäller såväl 

avfallshantering som transporter och leveranser till Nils Ericson Terminalen eftersom 

nuvarande entregata öster om Nils Ericson Terminalen försvinner. Initiala diskussioner 

har inletts med Jernhusen men behöver få ny fart då logistikfrågorna i stor utsträckning 

hänger ihop med utformningsfrågorna samt är avgörande för Västfastigheters 

ställningstagande. 

Västfastigheter konstaterar att beskrivna geotekniska åtgärder är av högsta vikt för att 

förebygga eventuella rörelser som kan skada Nils Ericson Terminalen och för att 

säkerställa data om förändringar uppstår. Det gäller naturligtvis före och under hela 

byggprocessen som tiden efter genomförandet. 

Västfastigheter ställer sig positiva till att bilgaraget under Nils Ericson Terminalen till 

viss del konverteras till cykelgarage. Befintligt garage har bilplatser (39 st) tryggade för 

de som öppnar och stänger kollektivtrafiken, i första hand lokförare. En förutsättning för 

konvertering är att detta behov fortfarande ges en godtagbar lösning i närområdet. Vidare 

finns 10-15 bilplatser för hyresgäster i fastigheten och för fastighetens funktion.  
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Västtrafik har genomfört en utredning som visar på olika alternativ och där access för 

cyklar till garaget kan ske i nordost enligt planen. I sydväst är det mer komplicerat och 

det krävs en utredning för att klargöra om det är möjligt/lämpligt.  

Västfastigheter ser att det kvarstår ett visst behov av bilar i garaget under Nils Ericson 

Terminalen vilket lämpligen kan finnas kvar i den södra delen av garaget där även 

Centralhusets garage ansluter. Den befintliga placeringen av access för bilar från öster bör 

finnas kvar i befintligt läge alternativt så långt söderut som möjligt för att inte cyklar och 

bilar skall komma i konflikt med varandra. Flera ansvarsfrågor kvarstår att utreda innan 

Västfastigheter kan ta beslut i frågan. Tilläggas kan att de cykelparkeringar som planeras 

inom RegionCity lämpligen kan samordnas med de som kan tillskapas i Nils Ericson 

Terminalens garage. Västfastigheter som fastighetsägare av Gullbergsvass 17: 1 har 

förmågan och kommer att utveckla de delar som blir aktuella på egen fastighet som en 

följd av planens intensioner. 

Västfastigheter anser det viktigt att infart till parkering för resenärer/besökande såväl som 

för leveranser/avfall till/från Nils Ericson Terminalen planeras logiskt och rationellt samt 

med god kapacitet.  

Möjligheten att angöra Centralstationen under byggtiden från den norra sidan, såväl till 

fots som med cykel och bil, under byggtiden behöver säkerställas. Västfastigheter 

understryker att angöringen av Nils Ericson Terminalen för resenärer, besökande, 

fastighetsservice, gods och avfallshantering måste fungera i sin helhet under hela 

byggprocessen. Alternativa angöringar till terminalen finns inte då den under många år 

delvis kommer att vara avskuren av olika byggprojekt. 

Den befintliga gemensamhetsanläggningen Gullbergsvass ga:26 behöver omprövas med 

anledning av detaljplanen. Västfastigheter är införstådda med att den befintliga 

gemensamhetsanläggningen Gullbergsvass ga:26 behöver omprövas med anledning av 

detaljplanen. 

Jernhusen och Västtrafik har tecknat en avsiktsförklaring avseende bl.a. utformning och 

användning av resenärsstråket längs Nils Ericson Terminalen. Västfastigheter kommer att 

upprätta de avtal som krävs för att genomföra de åtgärder som överenskommes mellan 

Jernhusen och Västfastigheter. 

Gällande frågan om barriäreffekter ser inte Västfastigheter Nils Ericson Terminalen som 

en barriär utan som en grundläggande komponent i helaresan-perspektivet där terminalen 

hanterar den interregionala/regionala/lokala busstrafiken i första hand. Centralenområdet 

kan med fördel utvecklas vidare med byggnation över reglerytorna på Nils 

Ericsonsplatsen eventuellt med gångstråk i flera nivåer. 

Slutligen menar man att Västfastigheter deltar redan i diskussioner för att möjliggöra 

cykelparkering i garaget under Nils Ericson Terminalen. För att nå en uppgörelse med 

Jernhusen och Staden krävs att alla komponenter faller på plats, såväl de tekniska som de 

ekonomiska. 

 

Kommentar: 

Gällande gestaltning delar kontoret synpunkten att mötet mellan terminalen och den nya 

bebyggelsen är av stor vikt att hantera varsamt. Handlingarna föreskriver också att 
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gestaltningstävling genomförs för varje byggnad, vilket innefattar frågan om anpassning 

till omgivning. 

Möjliga stråk beskrivs i handlingarna och beskrivs särskilt i kvalitets- och 

gestaltningsprogrammet, men kontoret gör bedömningen att samtliga stråk tillsammans 

kan erbjuda tillräcklig framtida framkomlighet. 

Kontoret delar synpunkten att gröna inslag är viktigt inom planen, vilket också beskrivs i 

gestaltningsprogrammet. Gaturummen kommer att projekteras i samarbete mellan 

exploatören och staden, där bl a park- och naturförvaltningen kommer att bevaka de 

gröna värdena. 

Gällande dagsljus innefattar handlingarna solstudier, där viss påverkan på Nils Ericsson 

Terminalen konstateras. Bland annat av den anledningen innebär handlingarna ett visst 

avstånd mellan terminalen och den nya bebyggelsen. Kontoret har i avvägning med andra 

intressen gjort bedömningen att detta kan anses acceptabelt. 

Exploatören har redovisat ett ambitiöst program för framtida logistik och transporter, med 

lösningar där Västfastigheter har möjlighet att delta. Efter granskning har dialogen 

fortsatt mellan exploatören och Västfastigheter och frågan angående logistik och 

transporter under byggtid vidarebefordras till exploatören för beaktande i genomförandet. 

Avtal gällande angöring och parkering har också tecknats mellan staden, Trafikverket och 

exploatören.  

Gällande cykelgarage har inför antagande en principöverenskommelse träffats mellan 

Västfastigheter och staden. Planen innefattar också ny lösning med infart till garage, där 

Exploatören i avtal förbinder sig att lösa detta. 

 

 

22. Västtrafik 

Västtrafik vill att det i planen garanteras en parkering för cyklar i garage i eller i 

anslutning till det föreslagna detaljplaneområdet. Då det inte är inritat i planen kan det 

lösas genom ett avtal med Västfastigheter i källaren på Nils Ericson terminalen eller 

någon annanstans. 

Västtrafik anser inte att det inte är en tillräckligt attraktiv lösning för cyklister att cyklar 

och bilar blandas i gemensamt garage. Behöver man ha en gemensam nedfart till källare 

skall cyklar och motorfordon ha en tydlig separering. 

Kommentar: 

Gällande cykelgarage har inför antagande en principöverenskommelse träffats mellan 

Västfastigheter och staden. Planen innefattar också ny lösning med infart till garage, där 

Exploatören i avtal förbinder sig att lösa detta. Frågan om separering av cykel och 

fordonstrafik innefattas i detta. 
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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. Jernhusen 

Jernhusen har lämnat följande synpunkter: 

 

Kommentarer till plankartan 

Höjd för skärmtak. Avseende bestämmelse v3. Minsta fria höjd under 

skärmtak bör sänkas med 1 meter till 8 meter fri höjd, vilket vi anser vara 

fullt tillräckligt för att ej utgöra en höjddrivande parameter för möjligheten 

till bättre kontakt med markplan för plan 2 och 3. 

Möjlighet till entresol. Vi önskar förtydligande avseende möjligheten till 

entresol inom områden med beteckningen n1. Detta för att möjliggöra en 

levande stationsmiljö med ytor av olika karaktär och hastighet. De lokalytor 

som skapas i västra delen kräver dessutom innertak på lägre höjd samt att 

ljusinsläpp skapas på bästa vis. 

Ökad möjlighet för utbildning. Vi önskar tillägg med beteckningen S 

även för de två östliga kvarteren. Detta för att öka möjligheten till en 

levande stadsmiljö. 

Tydligare utformning av resenärsstråk. Beteckningen v2 bör tas bort 

inom området där den förekommer tillsammans med n1 och f3, detta för att 

skapa en entré till stationshallen med tydlighet och enkelhet samt med 

bättre design. 

Säkerställande av utrymning. Avseende bestämmelse n3. Vi önskar 

tillägg så att bestämmelsen även stödjer ”utrymning” för att säkerställa 

fungerande säkerhet. 

Dagvattenhantering. Ansatsen är att dagvatten även omhändertas och 

fördröjs inom område med beteckningen Torg, vilket ej framgår i text. 

Allmän plats och kvartersmark. Då ansatsen är att cykelbanor ej längre 

placeras inom planområdet bör kvartersmark för enkelriktade gator breddas 

något. Se bifogad plankarta för förtydligande. 

Djupverkande fasad. För att på bästa vis tillåta djupverkande fasad bör 

utkragande byggnadsdelar tillåtas från våning 2 och uppåt. 

Säkerställande av bilparkering. Eventuell infart för bilparkering till 

kvarteret i nordöst måste säkerställas. Förslagsvis genom att fyra områden 

med bestämmelse Gata1 ändras till Torg. 
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Lekplats/aktivitetsyta. För säkerställande av lekplats/aktivitetsyta på 

torget söder om plantering1 bör förtydligande göras på plankartan. 

Ramp. Ramp till parkeringsgarage och cykelgarage bör tillåtas inom 

utvändiga ytor som kvartersmark, Gata1 och Torg för att säkerställa bästa 

stationsparkering. 

Bestämmelse E. Bestämmelse E är överflödig och kan utgå. Behovet 

hanteras inom T1 och C. 

Kommentar till planbeskrivningen,  

Cykelparkeringstal. Antalet styrs av val av verksamhet och är ingen fast summa. 

Bilparkeringstal. Antalet styrs av val av verksamhet och är ingen fast summa. 

Stationsparkering. Ansatsen är att samla stationsparkering i sydöstra kvarteret och 

cykelparkering för handel och kontor i kvarteret närmast stationen. Stationsparkeringen 

hanteras i separat parkeringsavtal. 

Tillgänglighetsparkering. Bör tillåtas även inom områden med beteckningen Gata och 

Torg för att möjliggöra bästa lösning. 

 

Kommentar: 

Efter granskning har särskild dialog skett med Jernhusen och många av synpunkterna 

klarats ut. 

Gällande våningshöjd anser kontoret att åtta meter är att föredra för att skapa tillräcklig 

flexibilitet.  

Handlingarna omöjliggör inte entresol. 

Gällande utbildning bedömer kontoret att de östra kvarteren är mindre lämpliga för 

skoländamål. Däremot kan eftergymnasial utbildning inrymmas inom beteckning C. 

Angående bestämmelse v2 har detta inte justerats på plankartan. Entré till stationshallen 

med tydlighet och enkelhet kan gestaltas med nuvarande utformning. Det öppna stråket 

mot öster som V2 reglerar är viktigt att vidmakthålla.  

Gällande bestämmelse n3 har detta kompletterats på plankartan. 

Dagvattenhantering avseende allmän plats omhändertas och fördröjs inom 
allmänplatsmark. Staden är i lag ansvarig för detta och ett förtydligande på plankartan 

bedöms ej nödvändigt. 

Gällande cykelbanor bedömer kontoret att föreslagna gränser innebär tillräckligt 

utrymme. 

Angående djupverkande fasad anser kontoret att denna kan inordnas i byggrätten och 

möjlighet till utkragande delar över kvartersmark kan hanteras inom gällande praxis. 

Gällande säkerställande av bilparkering finns möjlighet att hantera detta inom GATA 1 

där motortrafik är möjlig men kan förbjudas.  

Gällande lekplats/aktivitetsyta anser kontoret att tänkt utformning med målpunkt/lekplats 

etc innefattas i användning TORG och behöver inte specificeras. Viktigt att detta tas 

vidare i projektering och genomförande.  

Gällande ramp hindras detta inte inom användningen TORG, men utgångspunkten är att 

ramp löses inom kvartersmarken. 
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Angående användning E bedömer staden att behov finns av möjligheten att inrymma 

kommunaltekniska anläggningar.  

Gällande parkeringstal kommer dessa att bedömas i bygglovsskedet utefter verksamhet, 
men detaljplanen måste visa att parkeringsbehov är möjligt utefter vilken användning 

som tillåts. 

Synpunkt gällande stations- och tillgänglighetsparkering noteras. 

 

Övriga 

 

24. Swedegas AB 

Swedegas har ingenting att erinra mot upprättat förslag. 

 

25. Föreningen Trädplan, Föreningen Nej till Västlänken och Götiska 

Förbundet 

Föreningarna yrkar i första hand på att aktuell detaljplan avvisas, samt i andra hand att 

aktuell detaljplan avslås. 

Föreningarna motsätter sig detaljplanen, med beskrivning i 18 punkter, vilkas 

sammanfattas enligt: 

1. detaljplanen skall inte antas, utan avslås då den står i strid med intentionerna för 

området. 

2. planen står i strid med riksintresset kulturmiljö genom att stor påtaglig skada 

uppkommer på riksintresset. 

3. planen innebär en ytterligare barriär för samt fragmentering av grönstråk och saknar en 

konnektivitetsanalys. 

4. planen strider mot Göteborgs stads uttalade ambition att bygga en grön blandstad. 

5. planen bör ha betydligt fler trädkantade gator med tillräckligt med plats och solljus på 

marknivå. 

6. planen saknar kunskap om att gröna tak aldrig kan ersätta träd på marknivå. 

7. planen motverkar syftet att ”skapa en attraktiv stadsmiljö”. 

8. planens strider mot Göteborgs stads ambition att bygga bostäder i centrala lägen genom 

att endast 20 procent av den byggda arealen blir bostäder. 

9. såväl höjd som volym på byggnader står i skarp kontrast med omgivande byggnader 

och skadan på riksintresset kulturmiljön blir mycket påtaglig. 

10. inget behov föreligger att uppföra byggnader på över 30 våningar då omfattande 

exploateringsytor finns i direkt anslutning till Göteborgs Central. 

11. utformningen av anslutande gator och cykelbanor mellan den planerade Hisingsbron 

och Bangårdsviadukten leder till omfattande restidförluster. 

12. kollektivtrafiken kommer att minska för de som angör Göteborgs Central och Nils 

Erikssonterminalen med bil, då de delvis kommer att välja bort detta alternativ. 

13. omfattande trafikstörningar uppkommer under den mycket långa genomförandetiden 

med betydande samhällskostnader som resultat. 
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14. en permanent brist på bussangöring uppkommer med planens genomförande som 

leder till minskat järnvägsresande och bussresande. 

15. ingen redovisning finns av vilka kumulativa trafikstörningar som uppkommer av de 

omfattande infrastruktur- och byggprojekt (bl a Västlänken) som kommer att pågå i 

närområdet fram till år 2035. 

16. omfattande begränsningar av kapaciteten i busstrafiken vid Centralenområdet 

kommer att ske under byggfasen då flera infrastrukturprojekt pågår parallellt, vilket leder 

till att fler förväntas resa med buss och kapaciteten då behöver öka. 

17. planen leder till att angöring med bil till Centralenområdet för att hämta och lämna 

kraftigt försvåras. 

18. trots ett lågt antal parkeringsplatser för bil för de verksamheter som ligger i 

planområdet är dessa inte säkrade i planen. 

 

Kommentar: 

Planområdet omfattar del av Göteborgs absoluta centrum och knutpunkt för kollektivt 

resande. Kontoret bedömer att planens utformning inte strider mot stadens 

huvudstrategier för Centralenområdet. Vidare görs bedömningen att stråk och kopplingar 

stärks i och med att nya stråk med kopplingar till bef och komande stadsstruktur skapas, 

samt stärker stråk mellan bef. och kommande kollektivtrafik. 

Gällande kulturmiljö har efter granskningen kompletterats med ny extern 

kulturmiljöutredning, vilken bland annat konstaterar att en påverkan föreligger, men att 

denna utgör en försvagning av aktuella kulturmiljövärden. Utifrån 

Riksantikvarieämbetets riktlinjer bedömer kontoret att det inte föreligger risk för påtaglig 

skada på riksintresset. Ärendet har stämts av med Länsstyrelsen, som nu anser att det 

finns tillräckligt med underlag för att göra en slutgiltig bedömning. 

Detaljplanen ingår i ett större område med bland annat Gullbergsvass och är en del i att 

omvandla stora ytor med gatumark och impediment till modern stad med kopplingar till 

älvstranden. Ambitionen är att skapa blandstad med gröna kvaliteter i området som 

helhet, vilka också kommer denna detaljplan tillgodo. Kontoret delar uppfattningen att 

träd i stad är viktigt för mikroklimat och stadsrum, varför träd ses som viktigt i 

gaturummen, men ser också värden i övriga gröna inslag. 

Gällande stadsmiljö bedömer kontoret att attraktiv stadsmiljö kan åstadkommas med rätt 

gestaltning, vilket också beskrivs i gestaltningsprogrammet.  

Med sitt centrala läge vid kollektivknutpunkt och en del i det större området, gör kontoret 

avvägningen att en nivå med minst 16-20 % andel bostäder är rimlig. Därutöver tillåter 

detaljplanen bostäder i flera av kvarteren, vilket i så fall får bedömas i bygglovsskedet. 

Gällande exploateringsgrad har detta vägts av mot övriga intressen och där bland annat 

det unika läget i anslutning till centralstationen bedömts kunna tillåta högre hus.  

Gällande cykel är planeringsinriktningen för gen koppling mellan Centralenområdets 

södra och norra delar är två cykelstråk i nord-sydlig riktning på vardera sidan om 

Centralstationen. 

I den täta bebyggelse som planeras inom Centralenområdet gör staden den 

förvaltningsövergripande bedömningen att en gen koppling för cykel mellan Hisingsbron 

och Bangårdsförbindelsen över Bangården inklusive ramper och pelare skulle ta stor 
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exploaterbar yta i anspråk och inverka negativt på stadsmiljön. Höjdskillnaderna skulle 

också göra det svårt att få till en tillgänglighetsanpassad koppling, med avseende på 

lutning. 

Den pågående planeringen och entreprenaderna i området skulle behöva göra stora 

omtag, vissa ej fysiskt genomförbara. Förberedelser över statligt spårområde har 

dessutom lång planeringstid och skulle fördröja pågående detaljplaner och exploateringar 

med flera år. 

Stationsområdet kommer fortfarande att kunna nås för hämtning och lämning med bil. I 

den övergripande strategin för stadens utveckling ingår att verka för ett utökat 

kollektivtrafikåkande, vilken planen är en del i. 

Bedömningen är att busstrafik även fortsättningsvis ska kunna genomföras på ett 

tillfredställande sätt, vilket också stämts av med Västtrafik. 

Olägenheter kommer att uppstå vid planens genomförande. Särskilt då ett antal andra 

projekt också kommer att pågå i närområdet. Avtal mellan staden, exploatören och 

trafikverket har träffats innan planen antas gällande trafik och parkering under 

byggskedet, som bland annat hanterar frågan om dessa frågor. Motsvarande avtal för 

stationsfunktionens parkering har också tecknats. 

  

26. Cykelfrämjandet 

Föreningen vill att staden inte godkänner en detaljplan i hjärtat av Göteborg så länge det 

inte finns en bra lösning på hur våra allra mest prioriterade cykelbanor ska hanteras här. 

Vi kommer att behöva leva alltmer hållbart och hälsosamt. För att staden ska kunna 

förtätas på ett hållbart sätt krävs att cykeln – som det emissionsfria transportmedel det är 

– blir det självklara alternativet för korta resor, men även för fler transporter inom staden. 

En cykelled över eller under Centralen möjliggör detta, och det gynnar inte bara cyklister 

utan även gående och staden som helhet. 

Föreningen för fram idén med en ”Cykelslang”, likt Köpenhamn. Göteborg har en täckt 

”fotgängarslang” från Nordstan till Lilla Bommen. New York har sin fantastiska gröna 

High line på 2,4 kilometer där man promenerar i höjd med tredje våningen på Manhattan, 

intill och ibland igenom hus. Man skissar på en tänkt cykelslang mellan kvarteren och 

upp över stationsområdet till den södra sidan. 

Cykelfrämjandet hänvisar till Stadens Trafikstrategi och Cykelprogram, vilka bör 

beaktas, och vill: 

• Ge gående prioritet och lugn och ro mellan perrongerna och Nordstan. 

• Ge cyklister en gen och hinderfri förbindelse från gamla Ullevi till Hisingsbron. 

• Att satsningar på buss- och tågresande inte hindrar cykelns smarta möjligheter. 

• Att kvartersplanering inte bit för bit stänger vägen för framtidens cykellösningar. 

Man menar att hela centralenområdet blir en monumental barriär för cyklister 

som isolerar de sydliga pendlingscykelstråken från de nordliga. Barriären 

skärmar speciellt av Hisingsbron som är den enda fasta kontakten med Hisingen 

inom flera kilometer. 

• Viktiga cykelförbindelser runt planområdet menar man är problematiska. Vid 

Nordstan förutser planerarna ökande konflikter på grund av kraftigt växande 

gångflöden. Och bangårdsviadukten är ännu bara en lös vision med osäkert stöd. 
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Dess östliga riktning vore mest motiverad för den fördubblade kollektivtrafiken 

eftersom hela Nils Ericson-området redan ger dem en egen västlig passage. Bron 

kunde också ge dem nya hållplatser för en entré rakt ner till perrongerna – lite 

som Klarabergsviadukten i Stockholm. Men den skulle leda åt fel håll för 

cyklister, den kan orsaka många interaktioner med bussar och taxi och det kan bli 

många rödljus för cyklisterna som ska snirkla sig fram den vägen till 

Hisingsbron. 

 

 Kommentar: 

Planen ingår i ett större område med en övergripande strategi för trafikstruktur.  

Nuvarande lösningar grundas i tidigare kommunala beslut och ställningstaganden, där 

bland annat placering av den nya Hisingsbron, läge för bangårdsviadukt och andra 

kopplingar lagts fast.  

Kontoret delar uppfattningen att cykel är viktigt för det framtida hållbara samhället.  

För cykel är planeringsinriktningen för gen koppling mellan Centralenområdets södra och 

norra delar två cykelstråk i nord-sydlig riktning på vardera sidan om Centralstationen. 

I den täta bebyggelse som planeras inom Centralenområdet gör staden den 

förvaltningsövergripande bedömningen att en gen koppling för cykel mellan Hisingsbron 

och Bangårdsförbindelsen över Bangården inklusive ramper och pelare skulle ta stor 

exploaterbar yta i anspråk och inverka negativt på stadsmiljön, försämra möjligheten till 

viktiga vistelseytor i planområdet etc. Höjdskillnaderna skulle också göra det svårt att få 

till en tillgänglighetsanpassad koppling, med avseende på lutning. 

Den pågående planeringen och entreprenaderna i området skulle behöva göra stora 

omtag, vissa ej fysiskt genomförbara. Förberedelser över statligt spårområde har 

dessutom lång planeringstid och skulle fördröja pågående detaljplaner och exploateringar 

med flera år. 

 

27. Föreningen Arkitekturens Hus 

Föreningen anser att bebyggelsen i granskningshandlingarna är betydligt sämre än 

i samrådet, varför man lämnar analyser och synpunkter på detta förhållande och 

vill redovisa de grundläggande värderingar som kommit fram under föreningens 

möten och diskussioner. 

Man sammanfattar detta enligt: 

1. Den omarbetning som är gjord sedan samrådet medför mycket sämre 

stadsbyggnad. Samrådsplanen hade ett välplacerat torg mot Centralstationen, men 

för hög exploatering och för höga hus. Granskningsplanen vänder ryggen mot 

Centralstationen med mycket höga hus omedelbart intill denna. Det viktiga 

fotgängarflödet har fått en onaturlig dragning längs järnvägsspår 16 och via två 

90-svängar till torget, som nu blivit husgruppens interna plats.  

2. Föreslagen exploatering uppfyller inte ställda krav på hänsyn till Riksintresse 

och byggnadsminne. Såväl samrådsplanen som granskningshandlingens detaljplan 

medför betydande skada på riksintresse. Man hänvisar också till Peggy Lerman 

utredning och citerar; ”Avslutningsvis vill jag notera att reglerna om påtaglig 

skada inte möjliggör avvägning. Det goda läget för exploatering, med stora 
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miljömässiga fördelar, kan utgöra god hushållning med området, men det kan inte 

lagligen vägas mot skadan på kulturmiljö. Blir det påtaglig skada innebär det 

hinder mot planläggning, oavsett god hushållning.” 

3. Jernhusen önskemål om exploatering kan inte tillgodoses. Göteborgs Stad som 

har planmonopol bör istället upprätta en detaljplan som väl ansluter till 

innerstadens befintliga bebyggelse i såväl höjdskala som täthet. Höjdskalan på 

bebyggelsen upp till 30 våningar är främmande för Göteborg. De tätt placerade 

höghusen med vassa tak avskuggar närliggande fasader och uppehållsytor på 

marken och terrasser. 

Föreningen menar att man uppfyller villkoren enligt miljöbalken 16 kap, 13 § och 

har rätt att överklaga detaljplanen. 

 

Kommentar: 

Planstrukturen har ändrats efter samrådet. Bl a på grund av ändrade geotekniska 

förutsättningar. Kontorets bedömning är att god stadmiljö fortfarande kan skapas och 

exempelvis har mer vistelseyta ”flyttat ned” från terrasser till markplan jämfört med 

samrådsförslaget. Vidare görs bedömningen att stråk och kopplingar stärks i och med att 

nya stråk med kopplingar till bef och kommande stadsstruktur skapas, samt stärker stråk 

mellan bef. och kommande kollektivtrafik. 

Gällande kulturmiljö ger planen en visuell påverkan på riksintresset för kulturmiljö. 

Kontoret delar uppfattningen att en juridisk bedömning om påtaglig skada inte kan vägas 

mot annan samhällsnytta. Däremot görs bedömningen att detta inte är påtaglig skada på 

riksintresset, vilket också efter granskningen har avstämts med Länsstyrelsen. 

Detaljplanen ingår i ett större område med bland annat Gullbergsvass och är en del i att 

omvandla stora ytor med gatumark och impediment till modern stad med kopplingar till 

älvstranden. Gällande exploateringsgrad har detta vägts av mot övriga intressen och där 

bland annat det unika läget i anslutning till centralstationen bedömts kunna tillåta högre 

hus. Detaljplanen blir en del i ett nytt område ned mot älvkanten som kommer att utgöra 

en ny årsring i staden. 

 

28. Boende på Valnötsgatan 13  

Anser att den föreslagna bebyggelsen är för hög och att höjdskalan på 

bebyggelsen upp till 30 våningar är främmande för Göteborg och upplevs som 

”disharmonisk - på högsta volym”. Miljöbilderna visar med all tydlighet att den 

kompakta föreslagna bebyggelsen kommer att dominera stadsbilden från stora 

delar av innerstaden. 

De tätt placerade höghusen med vassa tak avskuggar närliggande fasader och 

uppehållsytor på marken och terrasser. 

Förslaget till detaljplan skulle innebära en överexploatering av järnvägsområdet 

tätt inpå innerstadens låga bebyggelse. Exploateringstalet för det aktuella området 

bedöms som en dubblering av närliggande Östra Nordstaden. Det finns inte 

rimliga ekonomiska skäl för denna exploateringsnivå! 
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En ”harmonisk” bebyggelse på tomten och nästa etapputbyggnad bör sänkas till 

50 %! Ingångskostnaderna för Järnhusen är låga och skulle kunna ge möjlighet till 

en bebyggelse, som anpassas till Göteborgs höjdskala. Detta projekt skulle kunna 

bli ett föredöme för hur före detta järnvägsfastigheter utvecklas i framtiden! 

Resande till och från Göteborg skulle mötas av en bebyggelse, som inte hör 

hemma i vår vackra innerstad. Finns det några exempel på andra städer som 

utvecklar sin stad medvetet på detta sätt? 

Sänk hushöjden och skapa en byggnation, som kan ge en bra miljö för bostäder 

och arbetsplatser! Ompröva hela projektet – tänk om! I planen ingår ca 20% 

bostäder och övriga delar för lokaler och kontor. Detta förutsätter att bostäder har 

tillgång till sol och utomhusmiljö. Vilka skall bo här? Verksamheterna skall finnas 

på platsen för en trafikpunkt i en växande stad, vilket kräver en utförlig 

redovisning. 

Förutom dessa synpunkter finns samhällsintressen och riksintressen, som tas upp 

av andra remissinstanser. 

Kommentar: 

Detaljplanen ingår i ett större område med bland annat Gullbergsvass och är en del i att 

omvandla stora ytor med gatumark och impediment till modern stad med kopplingar till 

älvstranden, vilket också denna detaljplan är en viktig del i finansieringen av. Ambitionen 

är att skapa blandstad med gröna kvaliteter i området som helhet, vilka också kommer 

denna detaljplan tillgodo.  

Gällande exploateringsgrad har detta vägts av mot övriga intressen och där bland annat 

det unika läget i anslutning till centralstationen bedömts kunna tillåta högre hus. 

Detaljplanen blir en del i ett nytt område ned mot älvkanten som kommer att utgöra en ny 

årsring i staden. 

Gällande stadsmiljö bedömer kontoret att attraktiv stadsmiljö kan åstadkommas med rätt 

gestaltning, vilket också beskrivs i gestaltningsprogrammet.  

Med sitt centrala läge vid kollektivknutpunkt och en del i det större området, gör kontoret 

avvägningen att en nivå med minst 16-20 % andel bostäder är rimlig. Därutöver tillåter 

detaljplanen bostäder i flera av kvarteren, vilket i så fall får bedömas i bygglovsskedet. 

Kontoret bedömer att olika typer av boende/lägenhetsformer kan bli aktuella, inte minst 

när den nya kvartersstaden i Centralenområdet och Gullbergsvass finns på plats. 

 

29. Företrädare för, grundare och moderator för facebookgruppen och 
nätverket Cykla i Göteborg 

Gruppen menar att förbättrade möjligheter för cykling knappt nämns i de 

detaljerade ritningar och beskrivningar av området som planen innehåller. 

Själva planområdet är litet, och hela områdets cykelinfrastruktur kan såklart inte 

lösas inom detta område, men planområdet är placerat mycket strategiskt just där 

Hisingsbron slutar. Detaljplanen nämner Cykelprogrammet och att ytor för att 

förbättra cykelinfrastrukturen behöver tas i anspråk. Gott så. Men hur? 

Idag är cykelinfrastrukturen kring Centralstationen kraftigt underdimensionerad 

och det är mycket svårt att ta sig mellan Ullevi och Göta Älvbron.  
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Cykelbanor som försvinner i tomma intet vid Posthotellet, cykelbanor som 

slalombanor mellan gångtrafikanter och trasig och gropig köryta utanför Nordstan 

och en lång och krånglig väg upp och ner från bron, med dålig och otydlig 

skyltning och mängder av rödljus. Just sträckan förbi Nordstan är tillsammans 

med Kruthusgatan utpekad som huvudcykelstråk. Om det är underdimensionerat 

idag, vad kommer då att hända när Hisingsbron är klar och cykeltrafiken 

mångfaldigas enligt planen? 

Planen verkar koncentrera sig på att anordna många cykelparkeringar, vilket 

såklart är positivt. Men vi är oroliga för att planen glömmer bort hur många det är 

som behöver ta sig tvärs över Centralen idag och i framtiden, och hur planen 

spelar in i att möjliggöra för bra cykeltrafik till och från Hisingsbron eller hur 

området kan låsas som en effektiv barriär för cykeltrafiken. Dessutom behöver 

cykelinfrastrukturen vara bra i planområdet för att cykelparkeringarna ska 

användas av cykelpendlare. Om inte hela pendlingssträckan fungerar kommer inte 

pendlare att cykla in till området i den utsträckning som planen hoppas. 

Vi anser att planen behöver redovisa hur planområdet kan ta ansvar för att 

förbättra cykelinfrastrukturen i hela Centralenområdet genom en smidig 

förbindelse på/av Hisingsbron och genom Centralstationen för cykeltrafik, och vi 

vill se en redovisning av hur planen bidrar till att nå Cykelprogrammets mål med 

förbättrad infrastruktur. 

Cykla i Göteborg är en facebookgrupp med 4 900 Göteborgscyklister som är 

mycket intresserade av cykelinfrastruktur och att förbättra cyklingen i Göteborg så 

att cykel blir ett realistiskt förstahandsval för korta och långa pendlingar och resor 

inom staden, för att nå våra miljömål och för att skapa en bättre och renare stad. 

Kommentar: 

Planen ingår i ett större område med en övergripande strategi för trafikstruktur.  

Nuvarande lösningar grundas i tidigare kommunala beslut och ställningstaganden, där 

bland annat placering av den nya Hisingsbron, läge för bangårdsviadukt och andra 

kopplingar lagts fast.  

För cykel är planeringsinriktningen för gen koppling mellan Centralenområdets södra och 

norra delar två cykelstråk i nord-sydlig riktning på vardera sidan om Centralstationen, 

vilket bedöms som tillfredställande. 

I den täta bebyggelse som planeras inom Centralenområdet gör staden den 

förvaltningsövergripande bedömningen att en gen koppling för cykel mellan Hisingsbron 

och Bangårdsförbindelsen över Bangården inklusive ramper och pelare skulle ta stor 

exploaterbar yta i anspråk och inverka negativt på stadsmiljön, försämra möjligheten till 

viktiga vistelseytor i planområdet etc. Höjdskillnaderna skulle också göra det svårt att få 

till en tillgänglighetsanpassad koppling, med avseende på lutning. 

Den pågående planeringen och entreprenaderna i området skulle behöva göra stora 

omtag, vissa ej fysiskt genomförbara. Förberedelser över statligt spårområde har 

dessutom lång planeringstid och skulle fördröja pågående detaljplaner och exploateringar 

med flera år. 
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30. Boende på Krimlans Gård, Torslanda 

Boende anser att man ska öppna för ännu högre byggnader, för att markera än 

tydligare stadens mittpunkt. 

Kommentar: 

Synpunkten noteras. Gällande byggnadshöjd har detta vägts av mot övriga 

intressen och där föreslagen hushöjd bedöms tillräcklig för bland annat markör av 

stadens mittpunkt. 

31. Boende på Runebergsgatan 

Boende anser att byggnaderna är alldeles för höga och för tätt bebyggda. Det ger 

för mycket skugga och för lite ljus till människorna som bor och arbetar i staden. 

Kommentar: 

Gällande exploateringsgrad har detta vägts av mot övriga intressen och där bland annat 

det unika läget i anslutning till centralstationen bedömts kunna tillåta högre hus. Kontoret 

delar synpunkten om att skuggeffekter finns i enlighet med visad solstudie, men att detta 

kan accepteras och bedömer att attraktiv stadsmiljö kan åstadkommas med rätt 

gestaltning, vilket också beskrivs i gestaltningsprogrammet.  
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Revideringar  

Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att utöver redaktionella 

justeringar har förtydliganden i planbeskrivning gjorts gällande trafik, service, 

buller, luft, vibrationer, risk, dagvatten, markmiljö, huvudmannaskap och 

ansvarsfördelning, fastighetsrättsliga frågor, avtal och kulturmiljö. 

Plankartan har också reviderats genom förtydliganden med planbestämmelser 

gällande utformning kvartersmark, markmiljö, elekromagnetisk strålning, 

vibrationer, verksamhetsbuller och brandsäkerhet. 

Handlingar har kompletterats med PM eller utredning gällande kulturmiljö, 

riskutredning, dagvatten, markmiljö, luft, vibrationer och buller. 

Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen 

inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny 

granskning. 

 

 

 

 

Maria Lejon    Simon Wallqvist 

Planchef    Planarkitekt 
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1. Lista över samrådskrets 

2. Länsstyrelsens yttrande 
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Bilaga 1. 

Sändlista 
samrådskrets 
 

KOMMUNALA NÄMNDER 

OCH BOLAG M.FL. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Göteborgs Hamn AB 

Göteborgs Stads Parkerings AB 

Idrotts- och föreningsnämnden 

Kretslopp och Vatten 

Kulturnämnden 

Lokalnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Namnberedningen 

Park- och naturnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Social resursnämnd 

Stadsdelsnämnden i Centrum 

Stadsledningskontoret 

Lokalsekretariatet 

Trafiknämnden 

Utbildningsnämnden 

 

STATLIGA MYNDIGHETER ETC 

Business Region Göteborg AB 

Göteborgsregionen (GR)  

Lantmäterimyndigheten 

 

 

 

Luftfartsverket 

Länsordningspolisen 

Länsstyrelsen  

PostNord Produktion VO Göteborg 

(fd.Posten AB) 

Försvarsmakten Högkvarteret, HKV 

Skanova Nätplanering D3N 

Svenska Kraftnät 

Swedavia AB 

Statens geotekniska institut 

Trafikverket 

Vattenfall Eldistribution AB 

Västfastigheter Ledningsstab, 

Flygplatschefen 

Västtrafik AB 

 

SAKÄGARE 

Hämtas vid behov från 

fastighetsförteckn. 

 

ÖVRIGA 

Göteborgs spårvägar 

Handikappfören. Samarbetsorgan 

Jernhusen AB, Region Väst 

Naturskyddsfören.i Gbg 

Swedegas 

Svensk Handel 

Tillgänglighetsrådgivare 

Västfastigheter, Distrikt Göteborg 

Västsvenska handelskammaren 

De som tidigare yttrat sig i ärendet. 
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Bilaga 2 
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Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan 
för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen inom stadsdelen 
Gullbergsvass, Göteborg Stad. Följande miljökonsekvensbeskrivning är en 
samrådshandling och har upprättats som ett led i detaljplaneprocessen. 

Planområdet är lokaliserat i Göteborgs stadskärna och i direkt anslutning till 
järnvägsstationen. Området är en del av ett av Göteborgs viktigaste 
utvecklingsområden och ingår i Vision Älvstaden. Idag dominerar trafiken men här 
finns planer för ny bebyggelse, platser och stråk som kan bidra till stadens utveckling. 
Inom 20 år kan det bli 2 000 bostäder, cirka 16 000 nya arbetstillfällen, utrymme för 
kultur, grönområden och ett rikt folkliv. Stadsbebyggelse med blandade funktioner är 
utgångspunkten. Bebyggelsen uppförs som torn, de första våningarna med bredare 
bas än de övre.  

  

Figur 0-1 Planstruktur (beskuren) 

Ett nollalternativ ska i miljökonsekvensbeskrivningen visa utvecklingen för 
planområdet om planförslaget inte förverkligas. Nollalternativet definieras som att 
områdets användning idag kvarstår medan omgivningen utvecklas i enlighet med 
Visionen för Älvstaden och pågående planer i området: Utveckling av Gullbergsvass, 
nedsänkning och överbyggning av E45, Hisingsbron, Bangårdsviadukten och 
genomförande av Västlänken. 
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Kommunens ambitioner vad gäller omställningen mot ett mer hållbart resande finns 
definierade i Göteborgs trafikstrategi för en nära storstad 2035 som antogs av 
trafiknämnden 2014. Den behandlar hur staden ska agera så att Göteborgarna ska 
kunna och vilja använda gång, cykel och kollektivtrafik som sina vanligaste färdmedel. 
Planerna i området är en del i att uppfylla denna omställning.  

Planområdet är beläget i ett område som redan idag har extraordinärt god 
kollektivtrafikförsörjning. I och med en byggnation av Västlänken kommer den 
ytterligare att förbättras genom att Centralen blir knutpunkt för resenärer från 
regionen. När omkringliggande områden mot Gullbergsvass och älven byggs ut 
kommer en ny gatustruktur kring planen att byggas. Tillgänglighet för alla till stationen 
och området blir viktigt som navet i den framtida omställningen av staden. De nya 
kopplingarna mot den framtida stadsstrukturen är centrala.  

Den viktigaste miljöpåverkan av planförslaget bedöms vara direkta och indirekta 
konsekvenser för trafik och hållbart resande samt påverkan på lokalklimat, stadsbild 
och kulturmiljö. Planförslagets sociala konsekvenser hänger nära ihop med 
miljökonsekvenserna av planförslaget, i första hand genom aspekter kopplade till att 
gynna hållbart resande. 

Trafik och hållbart resande 

Planförslaget innebär en mycket hög exploatering i en strategisk lokalisering invid 
stadens knutpunkt för resande med tåg, buss och spårvagn. Det potentiella flödet av 
resenärer och andra människor genom planområdet bedöms bli mycket stort. Detta 
ställer krav både på den sociala miljön samt på förutsättningarna för att tillvarata 
potentialen att gynna hållbara transportsätt till och från planområdet samt att öka 
attraktiviteten i resandet från knutpunkten (även för resande som tar sig till eller ifrån 
centralen med bil). 

Lokalklimat 

Planförslaget kommer ha stor påverkan på vind-, ljus- och temperaturförhållanden, 
både inom planområdet och i omgivande områden. Med en tät och hög bebyggelse 
skapas svåra ljusförhållanden i marknivå och i lägre våningsnivåer. Hög bebyggelse 
kommer även att skugga omgivande områden, framför allt den stations- och parkmiljö 
som planeras norr om planområdet.  

De höga hushöjderna medför påtaglig påverkan på vindförhållanden och därmed 
lokalklimatet inom både planområdet och omgivande områden. Även i nollalternativet 
finns dock påverkan genom vind. Genom åtgärdsförslag kan lokalklimatet förbättras 
och viktiga platser kan placeras där förhållandena är mer gynnsamma. 

Stadsbild och kulturmiljö 

Påverkan på stadsbild och kulturmiljö har bedömts i en kulturmiljöutredning som 
återfinns som bilaga 1. Kulturmiljöutredningen visar sammantaget att planförslaget 
innebär en mycket stor negativ påverkan på en central del av riksintresset Göteborgs 
innerstad, Staden inom vallgraven. Planförslaget innebär en samlad negativ påverkan 
på riksintressegrundens upplevelse- och läsbarhet som accentueras ytterligare vid 
beaktandet av de kumulativa effekterna vid Drottningtorget. Kulturmiljöbilagan 
föreslår bl.a. långtgående åtgärdsförslag avseende exploateringsnivå och fördelning av 
höga hus i planområdet. Bedömningen i kulturmiljöbilagan om att planförslaget medför 
en mycket stor negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljövården kan tolkas vara 
i strid med planeringens inriktning vilket säger att det s.k. RegionCity kan uppföras 
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utan skada på riksintresset om en ”paus” i stadsbilden skapar distans mellan den nya 
bebyggelse och den historiska stadskärnan. Huruvida en stor visuell påverkan även 
medför en påtaglig skada på riksintresset blir en viktig frågeställning för samrådet att 
belysa och klarlägga. 

Övriga miljöaspekter 

Övriga miljöaspekter av planförslaget är hantering av luftkvalitet, dagvatten, 
markmiljö, risker, buller samt naturvärden.  

Planförslaget har anpassats för att skapa ett acceptabelt lokalklimat trots hög 
exploatering. Planförslaget medför inte att miljökvalitetsnormer för luft överskrids. 

Dagvattnet från fastigheten bedöms bli mindre förorenat efter exploatering jämfört 
med nuläget. Planområdet påverkas inte direkt av framtida högvattenhändelse. Det 
pågår ett planeringsarbete inom staden för att upprätta ett högvattenskydd i form av 
ett älvkantsskydd vilket kan förbättra förutsättningarna för framkomlighet till och från 
planområdet i händelse av högt vatten. 

I området finns markföroreningar. Området ska utvecklas till handel och kontor, dvs. 
fortsatt så kallad ”mindre känslig markanvändning”. De nya byggnaderna kommer 
förses med flera plan under nuvarande markyta varför i stort sett all fyllning och stora 
mängder lera schaktas ur. Riskerna med den förorenade jorden kommer således att 
elimineras nästan helt på grund av teknisk schakt. 

De risker som bedöms kunna påverka planområdet är förknippade med hantering av 
farligt gods inom Kruthusgatans terminal, påkörning/urspårningar av tåg inom 
bangården tillhörande Centralstationen, bränder och urspårningar inom Västlänken 
Station Centralen och antagonistiska hot (sabotage och terrorism). Genom 
riskreducerande åtgärder bedöms risknivån inom planområdet kunna sänkas till 
acceptabla nivåer. 

Bullerberäkningar visar att området är bullerstört från väg och järnväg. Fasader på 
planerade byggnader får ekvivalenta och maximala ljudnivåer som överstiger gällande 
riktvärden för bostäder. Fasader som vetter in mot området och övre våningar mot 
järnvägen får ljudnivåer under riktvärdena och det blir därför lämpligt att placera 
bostäder mot dessa fasader. 

Området saknar idag skyddade naturvärden och innehåller även i övrigt få 
naturmiljöer. I planförslaget bedöms naturvärden kunna förbättras t.ex. genom att 
tillföra mer vegetation dels i markplan och dels på fasader och tak. 

Miljömål 

Planförslaget ligger i linje med nationella miljömål och ger goda förutsättningar för att 
bidra till en god livsmiljö och hållbart resande samt resursutnyttjande i övrigt. Vidare 
arbete i kommande skeden krävs för att potentialen skall förverkligas. Luftmiljön 
beräknas klara miljökvalitetsnormer för luft i planförslaget, men bedöms inte kunna 
uppfylla samtliga nivåer för de nationella miljökvalitetsmålen för kväveoxider och 
partiklar.  
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1 Inledning 
Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan 
för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen inom stadsdelen 
Gullbergsvass, Göteborg Stad. Följande miljökonsekvensbeskrivning är en 
samrådshandling och har upprättats som ett led i detaljplaneprocessen. 

Centralenområdet i Göteborgs stadskärna och i direkt anslutning till järnvägsstationen 
är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden och ingår i Vision Älvstaden. Idag 
dominerar trafiken men här finns planer för ny bebyggelse, platser och stråk som kan 
bidra till stadens utveckling. Inom 20 år kan det bli 2 000 bostäder, cirka 16 000 nya 
arbetstillfällen, utrymme för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. Stadsbebyggelse 
med blandade funktioner är utgångspunkten. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra en utvidgning av stationsfunktioner samt tillföra kontor, bostäder, handel, 
skola och vård norr om Centralstationen i Göteborgs centrum. Bebyggelsen uppförs 
som torn, de första våningarna med bredare bas än de övre.  

 

Figur 1-1 Översiktlig bild, ungefärlig geografisk placering för de olika projekten i 
Centralenområdet.  

En rad stora infrastrukturprojekt berör Centralenområdet: Station centralen för 
Västlänken, Nya Hisingsbron, nedsänkning och överdäckning av E45 samt 
Bangårdsviadukten. Dessa kommer att ha en genomgripande påverkan, inte bara på 
området utan även på staden i sig. 

Området kommer att utgöras av ett antal detaljplaner, flera av dessa planprocesser 
pågår redan parallellt. Denna miljökonsekvensbeskrivning berör detaljplan Norr om 
Centralstationen som är belägen mellan den befintliga centralstationen och den 
planerade Västlänkens station Centralen. 
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2 Avgränsning MKB 
Denna miljökonsekvensbeskrivning beskriver miljökonsekvenserna av detaljplan norr 
om Centralstationen. Planen föreslås tillåta Jernhusen att expandera inom sitt område 
och samtidigt utveckla strukturen inom planområdet till Västlänkens nya stationsläge, 
mot planerad bangårdskoppling samt tillkommande utveckling i Gullbergsvass.  

En miljökonsekvensbeskrivning ska belysa sådant som är av vikt för det aktuella 
projektet, det vill säga de väsentliga miljökonsekvenserna som kan inverka på 
människors hälsa, miljö och hushållning av resurser. I enlighet med 6 kap 12 § 
miljöbalken redovisas här de uppgifter som krävs för att bedöma projektets inverkan 
på människors hälsa, miljö och hushållning med naturresurser. 
Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver de miljökonsekvenser som den nya 
markanvändningen ger upphov till, både positiva och negativa. Avgränsningen av 
MKB:n har stämts av med Länsstyrelsen i Västra Götaland vid ett s.k. Lark-möte 
2016-12-11. 

I en behovsbedömning redogör Stadsbyggnadskontoret för sin syn på vilka faktorer 
som vid ett genomförande av detaljplanen skulle kunna antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Miljökonsekvenserna som behandlas är de som uppkommer till följd av 
ändrade aktiviteter inom planområdet. Detta berör den direkta närmiljön, angränsande 
fastigheter och naturmiljön samt avledning av dagvatten. Enligt 6 kap 12 § 
miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och 
geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. 

De konsekvenser av planen som bedömts vara viktigast att belysa i miljökon-
sekvensbeskrivningen är gator, trafik och förutsättningar för hållbart resande, 
lokalklimat, visuell miljö, kulturmiljö och den sociala miljön. 

Miljöeffekterna för detaljplanen beskrivs i första hand för år 2035. 

Då området kring planen genomgår stora förändringar har definitionen av 
nollalternativet och planalternativet varit viktiga. Det pågår framtagande av ett stort 
antal planer i området både för transportinfrastruktur och annan bebyggelse. Hur 
dessa utformas och vilka som blir antagna och genomförda får påverkan på 
konsekvenserna av denna plan.  

De utredningar som ligger till grund för denna MKB är framtagna i en kontext av 
utvecklingen i hela området. Därför är också bedömningarna gjorda efter att området 
utvecklas och genomförs så som de i dagsläget är planerade.  

Bedömningarna i miljökonsekvensbeskrivningen kommer göras mot nationella och 
lokala miljömål samt mot MKN för luft, vatten och buller. Bedömningarna kommer 
även att inkludera eventuell påverkan på riksintressen och skyddade områden enligt 3, 
4 och 7 kap Miljöbalken. 

3 Studerade alternativ 

3.1 Nollalternativ  

Nollalternativ  

Ett nollalternativ ska beskriva utvecklingen/miljökonsekvenserna av planområdet om 
detaljplanen inte genomförs.  
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De centrala delarna av Göteborgs, där planområde Norr om Centralen är en del, är ett 
område i kraftig omvandling genom flera stora och parallella projekt. Den definitionen 
av nollalternativet för aktuellt planområde som har valts för denna 
miljökonsekvensbeskrivning innebär att de övriga projekt som pågår parallellt 
genomförs som planerat, men att aktuellt planområde inte omvandlas. Ett alternativt 
nollalternativscenario skulle vara att utgå från nuläget, dvs. hur området i stort ser ut 
idag, men det nollalternativet skulle bli skevt då det inte speglar den planerade 
framtida, och i de flesta fall redan beslutade, utvecklingen av området.  

Nollalternativet definieras därför som att områdets användning idag kvarstår medan 
omgivningen utvecklas i enlighet med Visionen för Älvstaden och pågående planer i 
området: Utveckling av Gullbergsvass, nedsänkning och överbyggning av E45, 
genomförande av Bangårdsviadukten, Hisingsbron och Västlänken. Eventuella andra 
planer där planprocessen inte påbörjats eller det inte finns beslut på projektet har inte 
räknats med i beskrivningen av nollalternativet. 

Miljöaspekter av nollalternativet beskrivs under respektive avsnitt. 

 
Figur 3-1 Detaljplaner program och förstudier i området, exkl. Bangårdsförbindelsen (-viadukten). 

Nuvarande markanvändning är korttidsparkering samt bebyggelse av servicebyggnad 
för Centralstationen.  

För jämförelsen mellan nollalternativ och planförslag har ett antal faktorer som 
utbyggnaden av planen direkt eller indirekt ger upphov till, identifierats. Dessa 
faktorer är främst: 

• Större andel människor i området som inte är på platsen för att resa utan är 
där för att handla, arbeta, mötas.  

• Större möjligheter att nå handel, arbetsplatser, mötesplatser med gång, cykel 
och kollektivtrafik 

• Ökat antal boende och personer som vistas inom området 
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• Ökat antal fordonstransporter, lokalt, som följd av fler målpunkter och högre 
exploateringsgrad 

Generellt sett är de största konsekvenserna av nollalternativet att en mycket 
strategisk yta i staden inte utvecklas. Miljökonsekvenserna innebär på en strategisk 
nivå att potentialen för att i detta läge exploatera med goda förutsättningar för 
resurseffektivitet och ökat resande med kollektivtrafik därmed inte tillvaratas.  

3.2 Planförslaget 

3.2.1 Planalternativ  

Detaljplanen medger en tät och hög bebyggelse som utöver för stationsfunktioner kan 
användas för handel, kontor, service, hotell, bostäder, utbildning, vård. 

Planförslaget omfattar byggnader i upp till 30 våningar, vilka bildar en grupp av högre 
byggnader med stark visuell effekt, en symbol för den växande staden och regionen. 
Denna grupp av byggnader kommer med sin samlade effekt att bli den mest 
framträdande byggnationen i området, med upplevelse som en konstruerad 
höjdformation och landmärke i den nya staden. Höjden på bebyggelsen kommer att ha 
påtaglig påverkan på skuggning och lokalklimat inom planområdet och i omgivande 
områden. 

 
Figur 3-2 Modellbild över stationsområdet som visar en möjlig utbredning av den framtida 
stationen. (Ur Stadsutvecklingsprogram 2.0 Centralen.) 

De högre byggnaderna står på en sockel med byggnader i 3-8 våningar, vilka formar 
stadsrummen med en kvarterstruktur som är strikt mot planområdets utsidor men mer 



 
   
 

Datum: 2016-05-27  MKB Norr om Centralen 160527.docx Sida 10 (35) 

uppluckrad mot de inre stråken. Inre stråk som i princip är utan fordonstrafik, med 
gågatukaraktär där även cykeltrafik tillåts på de gåendes villkor. Fordonsangöring till 
byggnaderna, liksom till stationsområdet, sker från förlängningen av Kruthusgatan 
som ingår i detaljplanen för Station Centralen. 

Genomförandet av detaljplanen kommer att ske samtidigt med att flera andra stora 
infrastruktur- och husprojekt genomförs. Detaljplanens genomförande kommer därför 
att behöva planeras i nära samverkan med övriga projekt i detaljplanens närområde. 

3.2.2 Lokalisering 

Med sin placering mellan den befintliga stationen och den tillkommande station 
centralen för Västlänken är platsen mycket strategisk. Med Västlänkens utbyggnad 
stärker området sin funktion som knutpunkt för kollektivtrafiken lokalt, regionalt och 
nationellt. Framförallt planområdets västra delar får en viktig roll som knutpunkt 
mellan befintliga resecentrum och nya Västlänksstationen medan de östra delarna av 
planen mer kan få en karaktär av stadsbebyggelse. Med utbyggnadsförslaget får 
platsen också en ny roll. Det kan också vara en plats eller ett område med stadsmiljö 
där människor bor, arbetar, handlar, möts och roar sig.  

Planområdet angränsar till riksintresse för kulturmiljövård, Göteborgs innerstad. 
Järnvägen är riksintresse för kommunikation liksom väg E45 samt Stadstjänaregatan- 
Kruthusgatan. Inga skyddade områden finns i eller i direkt anslutning till området.  

3.2.3 Planförslaget 

Planens syfte är att utveckla strukturen inom planområdet till Västlänkens nya 
stationsläge, mot planerad Bandgårdskoppling samt tillkommande utveckling av 
Gullbergsvass. Vidare att utveckla offentliga miljöer och nya mötesplatser. Planen 
föreslås tillåta bebyggelse av flera höga hus med en varierande höjd på mellan 3 och 
30 våningar. Exploateringen av platsen är hög i jämförelse med den närliggande 
omgivningen. Planområdet är ca 1,6 ha och inom detta område uppskattas 120 000 
kvm blandstad kunna prövas. Bebyggelsen föreslås innehålla handel, kontor, parkering 
och bostäder. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen som anger 
bebyggelseområde med Centralstationen som utpekad strategisk knytpunkt med 
kollektivtrafik, handel, arbetsplatser, service m.m. Utformningen av platsen styrs av 
sin starka koppling till centralstationens funktioner varför någon lösning som inte 
präglas av stationsområdet inte har utretts. Planarbetet och utformningen av området 
tar sin utgångspunkt i den stadsutveckling som planeras i Centralenområdet och som i 
sin helhet har studerats inom arbetet med stadsutvecklingsprogram. En strategi 
gestaltning som tar sin utgångspunkt i ett resonemang om att stadsrummet vid Nils 
Ericsonplatsen (stadsrummet väster om Nils Ericson Terminalen) ska ge en ”paus” i 
stadsbilden, där inga högre byggnader tillåts. För området öster om Nils Ericson 
Terminalen finns ett tydligt ställningstagande om att denna mark ska exploateras med 
en hög och tät bebyggelse, i enlighet med planförslaget. 

3.2.4 Alternativ utformning 

Utformningen av platsen styrs av sin starka koppling till centralstationens funktioner. 
Planarbetet och utformningen av området tar sin utgångspunkt i den stadsutveckling 
som planeras i Centralenområdet och som i sin helhet har studerats inom arbetet med 
stadsutvecklingsprogram. Någon alternativ utformning som inte präglas av hög 
exploatering och funktioner knutna till stationsområdet har därför inte har utretts.  

Processen för utvecklingen av planförslaget har drivits med den sociala 
konsekvensanalysen samt sol – och skuggstudier som underlag. Ett inledande 
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planförslag från Jernhusen (förslag 1 nedan) utvecklades till ett antal alternativa 
planstrukturer som bidrog med olika lösningar och kvaliteter.  

Planförslaget har under framtagandet utvecklats. Bland annat har strukturen inom 
området ändrats för att skapa attraktivare offentliga platser vad gäller lokalklimat och 
solbelysning/ljusförhållanden samt starkare stråk. 

 

 

Figur 3-3 Utveckling av planförslaget, ur SKA/BKA. 

Synpunkter i den sociala konsekvensanalysen som påverkat utvecklingen av 
planförslaget: 

- Offentliga platser utomhus och inomhus: Planförslag anger allmän plats för gata och 
torg samt stärkt resenärsstråk.  

- Placering av garageinfart så att närliggande lokal möjliggörs. 

- Gågata och torg anges som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap för att 
stärka ”allmänningarna” och säkra tillgång till sittplatser/mötesplatser som inte är 
kommersiella.  

- Uteserveringar föreslås i kanterna av torget, för att tillse att stora flöden i stråk inte 
blockeras.  

- Planbestämmelser införda om max bruttoarea för handel och resenärsservice samt 
minimiarea för bostäder för att värna blandning av funktioner. 

-  Gågata medger cyklar på fotgängares villkor för att försöka minska områdets 
barriäreffekt för cyklister. Fortsatt arbete med omgivande cykelstråk och 
cykelparkering. 
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4 Gator, trafik och hållbart resande 

Förutsättningar 

Kommunens ambitioner vad gäller omställningen mot ett mer hållbart resande finns 
definierade i Göteborgs trafikstrategi för en nära storstad 2035 som antogs av 
trafiknämnden 2014. Den behandlar hur staden ska agera så att Göteborgarna ska 
kunna och vilja använda gång, cykel och kollektivtrafik som sina vanligaste färdmedel. 
Några grundläggande principer i strategin är att till år 2035 (jämfört med år 2011) ska 
antalet bilresor i staden som helhet minska med 25 % medan antalet gång- och 
cykelresor ska ökas och resorna med kollektivtrafiken fördubblas. Planerna i området 
är en del i att uppfylla denna omställning.  

I området planeras stora satsningar på omställningar av transportinfrastrukturen: 
Hisingsbron, Bangårdsviadukten, Västlänken, E45/Götaleden (nedsänkning och 
överdäckning), utveckling av Gullbergsvass. Dessa förändringar ger nya 
förutsättningar för alla trafikslag. Tillgängligheten till stationen och området för alla blir 
viktig som navet i den framtida omställningen av staden. De nya kopplingarna mot 
den framtida stadsstrukturen blir viktiga.  

Centralenområdet trafikeras en vanlig vardag av ca 220 000 resenärer fördelade 
enligt: 

• ca 62 000 bilar 
• ca 4 000 spårvagnar och bussar 
• ca 50 000 fotgängare eller cyklister 

 

Planområdet är beläget i ett område som redan idag har extraordinärt god 
kollektivtrafikförsörjning. I och med en byggnation av Västlänken kommer den 
ytterligare att förbättras genom att Centralen blir knutpunkt för resenärer från 
regionen. När omkringliggande områden mot Gullbergsvass och älven byggs ut 
kommer en ny gatustruktur kring planen att byggas. Fordonsangöring till området 
kommer att ske från norr och öster. 

Det är ett regionalt mål att bygga tätt kring kollektivtrafikknutpunkter vilket även 
uttrycks i Göteborg stads översiktsplan, utbyggnadsplanering och trafikstrategi. 

Cykel 

Cykelandelen är idag 7 % i Göteborg och till stationen har det i denna utredning 
antagits att ca 20 % ska komma till området med cykel. För att kunna öka andelen 
cyklister till och från hela Centralenområdet krävs en kraftig utbyggnad av antalet 
cykelparkeringsplatser. För ändamålet stationsparkering föreslås en ökning från 
dagens 930 platser upp till 5 000, varav 500 inom planområdet. Den nyexploatering 
som tillkommer för Centralenområdet bedöms innebära ett behov av 8 800 
parkeringsplatser för cykel.  

Den framtida Bangårdviadukten blir ett viktigt stråk i pendlingscykelnätet och koppling 
behöver utformas efter detta.  

Kollektivtrafik 

Göteborgsregionen har antagit ett kollektivtrafikprogram, K2020, som anger att 
andelen resor med kollektivtrafik ska öka från 25 % år 2005 till minst 40 % år 2025.  
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Figur 4-1 Antal turer med kollektivtrafiken per riktning i maxtimmen 2015 samt antagna turer 
med kollektivtrafiken i maxtimmen år 2035 (blåprickat är föreslagna spårvagnslänkar). (Trivector, 
2015) 

Parkering 

Utifrån den parkeringsutredning som är framtagen för Centralenområdet är 
inriktningen för fortsatt planering att kravet på bilparkering ska minskas jämfört med 
kommunens generella parkeringstal. Parkeringstal för området sätts i enlighet med 
Göteborgs trafikstrategi vilket innebär en minskning av parkeringstal med 25 % pga. 
planens lokalisering och direkta närhet till kollektivtrafik. 

Biltrafik 

Under de senaste 25 åren har flödena i området minskat från 96 200 till 39 800 fordon 
per vardagsdygn. Parkeringen inom planområdet har idag ett snitt på ca 7 700 fordon 
per dag. När Centralenområdet och Gullbergsvass är fullt utbyggda kommer 
situationen att bli annorlunda jämfört med nuläget och den tydliga minskningen av 
fordonstrafiken kan vändas till en ökning, dels för att många nya arbetsplatser och 
bostäder som alstrar bilresor tillkommer med dessa utbyggnader, dels för att gatu- 
och kollektivtrafikstrukturen kommer att ändras i flera etapper de närmaste 
decennierna. Exakt hur alla variabler kommer att påverkar trafiken för de olika 
trafikslagen omkring och på Bangårdsviadukten är i dagsläget inte möjligt att helt 
utröna, då det till stor del beror på hur trafiken tillåts ta utrymme i anspråk.  

Barns resande 

Barns resande ställer extra höga krav på trafiksäkra miljöer. De är också beroende av 
en fungerande kollektivtrafik för att kunna ta sig längre sträckor. Området har idag 
svåra trafikmiljöer vilket begränsar barns tillgång och rörelsefrihet.  

Konsekvenser 

Antalet människor som rör sig i området beräknas öka kraftigt till följd av 
planförslaget. Antalet av- och påstigningar (resande med tåg och buss, Västlänken, 
Centralstationen, Nils Ericson-terminalen) beräknas öka från dagens 77 000 till 95 000 
år 2035. I nuläget rör man sig främst i området för att resa eller plocka upp eller 
lämna någon som skulle resa. Målpunkterna i planområdet och intilliggande området 
ändras. Området föreslås innehålla fler arbetsplatser, handel och bostäder.  

Trafikstrukturen i området förändras med planförslaget i jämförelse med nuläget. Den 
ökade exploateringen medför ett ökat behov av parkeringar framförallt av 
cykelparkeringar.  

Även i ett scenario där nollalternativet förverkligades skulle området behöva förändras 
avseende cykel – och bilparkering, jämfört med nuläget. 
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Trafiken inom planområdet kommer att domineras av gångtrafikanter. Enligt de 
prognoser som gjorts kommer gångtrafiken kraftigt att öka i hela området. Störst 
flöden beräknas i och runt planområdet. Det finns platser där detta kan skapa 
konflikter med andra transportslag.  

 
Figur 4-2 Gångflöden per dygn 2014 och gångflödesprognos för 2035.(Trivector, 2016) 

Planområdet kan utgöra en barriär för cyklister. Planeringen av cykelinfrastrukturen i 
området blir viktig för att undvika konflikter med höga flöden av gångtrafikanter. 
Cykelvägarna leds runt planområdet, då genomgående stråk för cykling inte är 
lämpligt genom stationsområdet. Planområdet kommer dock att vara en stor målpunkt 
för cyklister, både till de verksamheter som kommer att finnas i byggnaderna och för 
att nå parkeringarna för cykel som anläggs för stationens behov. Vid planens 
genomförande kan stråken inom planområdet utformas som gågator upplåtna även för 
cykel. Med framtidens större gångflöden genom exploateringen av Gullbergsvass kan 
stråken genom planområdet enligt utförda simuleringar dock få så stora gångflöden att 
cykeltrafik inte är lämpligt. 

De höga husen, mellan 18 och 106 meter, innebär en ökad täthet som också innebär 
en högre belastning på befintliga trafiksystem. Hög exploatering placeras därför med 
fördel nära platser med goda kommunikationer så som denna plats. Kollektivtrafiken 
kan gynnas av ett större underlag resenärer vilket i sin tur gör kollektivtrafiken mer 
attraktiv, såvida det innebär tätare turer och fler linjer. Om tätheten ökar ligger fler 
målpunkter närmare varandra, på gång-, cykel- eller kollektivtrafikavstånd, vilket i 
bästa fall kan leda till ett minskat biltrafikarbete. Risker finns att en bitvis hårt 
belastad kollektivtrafik blir ännu hårdare belastad. 

En hög exploatering inom planområdet kan driva trafikflöden i närområdet. Avgörande 
för hur stor denna påverkan blir är hur möjligheterna till alternativa transportsätt 
tillvaratas. Genom att tillhandahålla tillräcklig och attraktiv cykelparkering, lånecyklar 
och andra mobilitetslösningar inom planområdet kan behovet av bilåkande begränsas 
för boende och besökande till planområdet samt resenärer som passerar planområdet. 
Med tanke på planområdets höga exploatering och funktion som knutpunkt för staden 
och regionen får det stor betydelse för resandet både i närområdet och i övrigt i 
staden hur denna möjlighet tillvaratas.  
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5 Väsentliga miljökonsekvenser 
Under denna rubrik redovisas de miljökonsekvenser av planen som bedömts kunna 
medföra en betydande miljöpåverkan, under rubrikerna Förutsättningar, Konsekvenser 
och Åtgärdsförslag. I den mån åtgärdsförslagen även utgörs av planbestämmelser i 
befintligt planförslag (plankarta eller planbeskrivning) beskrivs detta. I vissa fall är 
åtgärdsförslagen inte möjliga att omhänderta i planprocessen utan beskriver då en 
möjlighet att i senare skede hantera en miljökonsekvens. 

5.1 Lokalklimat 

Förutsättningar 

Lokalklimat är benämningen för ett mindre, begränsat områdes klimatförutsättningar 
där klimat avser väder, sol och luftkvalitet. Inverkan av dessa faktorer påverkar hur en 
plats upplevs och nyttjas. 

Göteborg har ett kustklimat med både milda vintrar och somrar. Läget nära kusten 
innebär att staden är utsatt för vind, förhärskande vindriktningar är sydväst och 
nordost. 

Höga hus har en påverkan på lokalklimatet både genom att det tar ner vindar från 
högre höjder samt att de kastar långa skuggor. En utredning för att studera var 
tillkommande höga byggnader är lämpliga inom planområdet samt vilken höjd som är 
lämplig har tagits fram (WSP och What! 2015).  

En hög byggnad tar ner vinden från hög höjd och bildar virvlar vilket ökar 
vindhastigheten nere på gatan. Om avståndet till närmsta hus är mindre än husets 
höjd kommer vinden att förstärkas ytterligare. Med hjälp av åtgärder som att bygga ut 
sockelvåningen, att sätta upp skärmtak osv., kan vinden brytas eller minskas. 

Höga hus kastar långa skuggor. I Sverige har vi under stor del av året ett lågt solstånd 
vilket medför att även låga hus skuggar gator och gårdar under stor del av dagen. 
Solstudier (Kanozi et al, 2016) visar att det inte är antal våningar på de föreslagna 
punkthusen som har störst betydelse för gatumiljön. De höga husen skuggar också 
gatorna men en sänkning av dessa med t ex 20 m förändrar inte förhållandena på 
gatorna i närheten nämnvärt. Bäst effekt med bättre solvärden får man med 
generösare gatumått och lägre höjder på sockelvåningarna. 

Konsekvenser  

Planförslaget kommer ha stor påverkan på vind-, ljus- och temperaturförhållanden, 
både inom planområdet och i omgivande områden. Med en tät och hög bebyggelse 
skapas dåliga ljusförhållanden i marknivå och i lägre våningsnivåer. Hög bebyggelse 
kommer även att skugga omgivande områden, framför allt den stations- och parkmiljö 
som planeras norr om planområdet. De höga hushöjderna medför påtaglig påverkan 
på vindförhållanden och därmed lokalklimatet inom både planområdet och omgivande 
områden. 

Vindstudie 

En vindstudie för RegionCity (Norconsult, 2016) visar att det finns goda förutsättningar 
för längre vistelse på de flesta platser på marknivå, se figur. Vissa platser, framförallt 
närmast bangården, är dock inte lämpliga för längre uppehåll. Den framtida 
planeringen bör ta hänsyn till detta genom att inte förlägga aktiviteter som innebär 
längre vistelse till dessa platser alternativt att vidta åtgärder för att dämpa vinden. 



 
   
 

Datum: 2016-05-27  MKB Norr om Centralen 160527.docx Sida 16 (35) 

  

Figur 5-1 Vindhastigheter över 5m/s förekommer mindre än 0,5 % i det mörkgröna området 
(lämpligt för längre uppehåll) och mer än 20 % i det röda området (olämpligt även för kortare 
uppehåll). (Norconsult, 2016) 

Takterrasserna förväntas fylla funktion som utemiljöer för bostäder och kontor. 
Terrasserna ovanpå våning 3-6 är i många fall lämpliga för längre uppehåll men vissa 
takterrasser uppvisar olämpliga förhållanden för längre uppehåll på hela eller delar av 
terrasserna. Sämsta förhållanden finns på takterrassen som ligger öppen för vindar 
från bangården och på terrassen som ligger ovanför bebyggelsen norröver och därför 
är mera utsatt för vindar. 

De flesta högre takterrasser ovanpå höghusen har områden som är lämpliga för längre 
vistelse, främst beroende på att de uppskjutande våningsplanerna erbjuder ett 
tillräckligt bra vindskydd. 

De höga byggnaderna riskerar att skapa förstärkta vindar och turbulens som också 
påverkar omgivande stadsmiljöer.  

I nuläget och i nollalternativet (då omgivande bebyggelse uppförts) finns stor 
påverkan genom vind, där främst platser i närheten av byggnader är lämpliga för 
längre uppehåll. 

Åtgärdsförslag 

I första hand anläggs vistelseytor där vindförhållanden är gynnsamma för längre 
uppehåll. För de platser där vindklimatet inte är lämpligt kan detta åtgärdas genom att 
vidta skyddsåtgärder. För att förbättra vindklimatet kan skärmar eller planteringar 
sättas in som åtgärd då dessa bromsar vinden och minskar turbulensen.  

Utformningen av vindskyddet måste studeras från fall till fall då storleken på ytan som 
skall skyddas och andra faktorer som vindhastigheten spelar in. Även planteringar ger 
vindskydd men detta kan variera beroende på eventuell lövfällning utformningen och 
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tillväxten av planteringen mm. En kombination av plantering och skärm kan dock vara 
mycket effektiv. 

Vid planens genomförande måste noggrann vindsimulering utföras för att i detalj 
studera hur byggnader ska utformas så att inte oönskade vindeffekter uppstår, i 
offentliga miljöer eller på takterrasser avsedda för vistelse, både inom och utom 
planområdet. 

5.2 Sociala konsekvenser 

Förutsättningar och potential 

Sociala konsekvenser bedöms i en Social konsekvensanalys med 
barnkonsekvensanalys (White, 2015). Här görs en kort sammanfattning.  

Förändringen av denna del av Centralenområdet i enlighet med planförslaget ger en 
unik möjlighet att utöka ett område som har identitet och roll som station och 
knutpunkt för människor jämfört med nollalternativet. Centralstationen är en av få 
platser inomhus i staden som är fri och öppen för alla. Området kommer att kunna 
bygga vidare på den roll centralstationen har. Området kan också, med rätt 
utformning skapa möjligheter att koppla ihop staden, stärka sambanden, tillföra 
saknade sociala värden, skapa närhet till både älven och stadskärnan. 

I nuläget har området en del unika funktioner och platser, i kombination med de 
planer för stadsutveckling och infrastruktur som finns i omgivningen kan området få 
en mycket viktig roll. Centralstationen som en plats där många olika människor möts 
och som en av få tillåtande offentliga platser i staden. Nils Ericssonplatsen som en 
viktig plats utomhus för till exempel unga.  

En av utmaningarna ligger i blandningen mellan det privata och det offentliga samt 
mellan det kommersiella och det icke-kommersiella. Gratis sittplatser, som inte kräver 
konsumtion, i goda lägen blir viktiga. Att skapa en genomsläpplighet i strukturen och 
samtidigt en sammanhållen karaktär i planområdet är andra viktiga aspekter. Miljöer 
som fungerar människor oavsett kön, ålder, religion, socioekonomisk bakgrund, 
etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 

Idag saknar planområdet platser för barn att vistas och leka i. Barns vistelse ställer 
extra krav på platsen. Exempelvis behöver barn i större utsträckning platser som inte 
kostar pengar att vara på. Barn är också känsligare för bullriga miljöer och svåra 
trafiksituationer. Tillgången till grönområden i barns närmiljö är viktig. Om platser för 
barn inte tillgodoses inom planområdet ställs extra höga krav på sådana platser i 
omgivande planer. Ett helhetsgrepp på platser för barn i området för att säkerställa att 
denna aspekt inte prioriteras bort.  

För miljökonsekvensbeskrivningen har sociala konsekvenser som rör t.ex. 
tillgänglighet med bil och cykel, trygghet och attraktionskraft betydelse för i vilken 
mån planområdet kommer att gynna hållbart resande och minskade utsläpp till luft. 

Konsekvenser och åtgärdsförslag 

Den sociala konsekvensanalysen har lyft fram 12 ”nycklar” för att ge en tydligare bild 
av vad fokus bör ligga i utvecklingen av planområdet. Dessa nycklar framgår av 
nedanstående bild och är tematiskt fördelade på aspekterna: Sammanhållen stad, 
Samspel, Vardagsliv och Identitet. 
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Figur 5-2 En sammanfattning av Sociala Nycklar, ur Socialkonsekvensanalys, White 2015. 

De sociala konsekvenserna av planområdet är viktiga även ur miljösynpunkt. 
Planområdet har en mycket stora potential för att gynna hållbart resande i hela 
regionen, och de sociala aspekterna kan stärka den potentialen, men också sänka den 
om de inte tillvaratas. Särskilt aspekten 9. Underlätta för fotgängare och cyklister är 
central, då den kan påverka i vilken mån planområdet i framtiden alstrar trafik. Av 
särskild betydelse för miljökonsekvenserna i planen bedöms följande ”nycklar” vara: 

2. Fler vägar ska korsas 

7. Trygghet och befolkade platser 

10. Stärk orienterbarheten för fler 

9. Underlätta för fotgängare och cyklister 

Även övriga nycklar är dock av betydelse för att skapa en jämlik och attraktiv plats för 
alla och därigenom gynna hållbart resande. 
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5.3 Naturresurser 

Förutsättningar 

I detta avsnitt beskrivs hur planområdet hanterar hushållning med naturresurser. Med 
hushållning av naturresurser avses här såväl användning av energi, råvaror som 
planering av transportlösningar vilket kan ge kumulativa effekter på omgivningen. 
Användning av naturresurser ur miljöperspektiv kan innebära uttag av icke 
förnyelsebara råvaror i form av exempelvis metaller och oljebaserade råvaror eller 
förnyelsebara råvaror som trä eller biobränslen. Såväl användning av förnyelsebara 
som icke förnyelsebara råvaror medför energikrävande utvinning eller förädling samt 
ofta utsläpp till luft och vatten. 

Konsekvenser  

Övergripande perspektiv 

Planområdet är relativt litet, ca1,6 ha, men med en mycket hög exploatering i detta 
strategiska läge, med extraordinär god kollektivtrafikförsörjning och goda 
förutsättningar för övriga tekniska försörjningssystem. Inom planområdet uppskattas 
ca 120 000 kvm blandstad kunna prövas, med verksamheter, handel, bostäder, 
stationsändamål, parkering m.m. Planförslaget medger effektivt markutnyttjande, 
vilket också medför effektivt naturresursutnyttjande, samtidigt som byggnationen med 
stora och höga byggnader kräver mycket naturresurser för tillverkningen av betong 
och andra byggmaterial. 

Detaljplanen innebär etablering av ytterligare handel i närheten av Centralstationen.  

Hållbara transporter  
Utsläppen av växthusgaser är ett av de mest allvarliga hoten för samhällsutvecklingen. 
Problematiken kring klimatfrågan är omfattande och idag bedöms det nödvändigt att 
utsläppen av växthusgaser minskar snabbt genom insatser på alla nivåer. Den 
viktigaste växthusgasen är koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen 
som kol, olja och naturgas. Av dessa utsläpp står transporterna för en betydande del 
som också ökar. För att nå resultat är det mycket viktigt att planera för ett samhälle 
där förbrukningen av fossila bränslen minskar. Ett sätt att nå detta mål är att planera 
så att behovet av persontransporter per bil minimeras med god kollektivtrafik och 
gynnsamma förhållanden för gående och cyklister.  

Åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslag för att stärka potentialen till hållbart resande och minska risk för stor 
trafikgenerering av planförslaget: 

- Flexibla parkeringstal 
- Erbjudande om mobilitetstjänster 
- Samnyttjande av besöksparkering för bil och cykel 
- Parkeringshus som fungerar som mötesplatser/mobilitetshus 
- Möjlighet att anordna cykelparkering utomhus utöver cykelparkering i 

cykelgarage (vidare utredning av fördelning) 

Se även avsnitt 4 Gator, trafik och hållbart resande samt planbeskrivningen. 

 



 
   
 

Datum: 2016-05-27  MKB Norr om Centralen 160527.docx Sida 20 (35) 

5.4 Kulturmiljö 

Förutsättningar 

Inom planområdet finns inga utpekade värden avseende kulturmiljö. Planområdet 
ingår inte i, men är visuellt synligt från område av riksintresse för kulturmiljövården, 
Göteborgs innerstad O2:1-5: Staden innanför Vallgraven med parkbältet. Riksintresset 
berörs därmed visuellt av de höga byggnaderna i planförslaget. Områden av 
riksintresse får inte påtagligt skadas (Miljöbalken 3 kap § 6).  

Planarbetet och det bebyggelseförslag som ligger till grund för detaljplanen tar sin 
utgångspunkt i den stadsutveckling som planeras i Centralenområdet och som i sin 
helhet har studerats inom arbete med stadsutvecklingsprogrammet. Påverkan på riks-
intresset för kulturmiljö har inte djupare beskrivits i detta övergripande arbete med 
planstruktur och byggnadsskala. Det finns dock en uttalad strategi som rör 
kulturmiljöfrågan och som tar sin utgångspunkt i ett resonemang om att stadsrummet 
vid Nils Ericsonplatsen (stadsrummet väster om Nils Ericson Terminalen) ska ge en 
”paus” i stadsbilden, där inga högre byggnader tillåts. För området öster om Nils 
Ericson Terminalen finns ett tydligt ställningstagande om att denna mark ska 
exploateras med en tät bebyggelse, i enlighet med planförslaget. 

För att bedöma påverkan på kulturmiljön har en kulturmiljöbilaga till MKB:n tagits 
fram (Sweco 2016). I den har ett antal stadsmiljöer, miljösammanhang, inom 
riksintresseområdet Staden inom Vallgraven med parkbältet valts ut. Urvalet grundas 
på en bedömning i fält av informationstäthet och exponeringsgrad inklusive analys av 
siktlinjer mot planområdet. Tre miljösammanhang med tillhörande vyer har valts ut för 
fördjupad beskrivning och bedömning av påverkan. 

 
Figur 5-3 De tre undersökta miljösammanhangen, Drottningtorget (lila markering), Vallgraven 
(grön markering) och Stora Hamnkanalen (orange markering). 

Utvalda miljösammanhang och vyer: 

1. Drottningtorget 

Miljösammanhanget rymmer hela Drottningtorget med synpunkter från Slussplatsen 
och Drottningtorgsbron samt en vy från torgytans mitt. 



 
   
 

Datum: 2016-05-27  MKB Norr om Centralen 160527.docx Sida 21 (35) 

2. Vallgraven 

Miljösammanhanget innefattar Vallgravens norra del inklusive delar av Trädgårds-
föreningen och Stora Nygatan. Den valda vyn mot planområdet utgår från 
Trädgårdsföreningen, vid sidan av Vallgraven, strax söder om bastionen Carolus IX 
Rex. 

3. Stora Hamnkanalen 

Stora Hamnkanalens miljösammanhang löper över kanalrummet från Kämpebron över 
Brunnsparken, till Drottningtorget. De två valda vyerna utgår från Södra Hamngatan i 
höjd med Kämpebron respektive från Tyska bron. 

Miljösammanhangen har först beskrivits utifrån karaktär, berättarinnehåll och hur 
riksintressegrunden upplevs i de avgränsade vyerna. Sedan har en bedömning gjorts 
utifrån visuell påverkan på riksintressegrundens läsbarhet och av påverkansgrad. 
Påverkansgraden har delats in i en femgradig skala, mycket stor, stor, måttlig, 
marginell och ingen skada. Bedömningen har utgått från hur planförslaget påverkar 
riksintressegrundens upplevelse- och läsbarhet.  

Förutom direkt påverkan av detaljplanen behandlar kulturmiljöbilagan även kumulativa 
effekters påverkan på kulturmiljön. Kumulativa effekter handlar om hur en åtgärd 
tillsammans med andra pågående, tidigare och framtida verksamheter/åtgärder 
påverkar miljön i ett område.  

Konsekvenser 

Kulturmiljöbilagan beskriver en mycket stor negativ påverkan på en central del av 
riksintresset för Göteborgs innerstad O2:1-5, Staden inom vallgraven med parkbältet.  

Exploateringen bedöms medföra en mycket stor negativ påverkan på upplevelse- och 
läsbarheten av de identifierade riksintressegrunderna för miljösammanhangen 
Drottningtorget och Vallgraven och en stor negativ påverkan för miljösammanhang 
Hamnkanalen. 
 
För Drottningtorget förstärks de negativa effekterna av planförslaget med kumulativa 
effekter av övrig pågående planering i området. 
 
I nedanstående bild visas en visualisering av planförslaget bakom Centralstationen i en 
vy mot Drottningtorget. 
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Figur 5-4 Vy över Drottningtorget mot planområdet, visualisering. 

Bedömningen i kulturmiljöbilagan om att planförslaget medför en mycket stor negativ 
påverkan på riksintresset för kulturmiljövården kan tolkas vara i strid med 
planeringens inriktning om att projektet RegionCity kan uppföras utan skada på 
riksintresset om en ”paus” i stadsbilden skapar distans mellan den nya bebyggelse och 
den historiska stadskärnan.  

Huruvida en stor visuell påverkan även medför en påtaglig skada på riksintresset blir 
en viktig frågeställning för samrådet att belysa och klarlägga. 

Åtgärdsförslag 

Kulturmiljöbilagan ger förslag på åtgärder som har till syfte att minska den negativa 
påverkan som planförslaget bedömts innebära för riksintressets grunder. Genom 
åtgärdsförslagen kan negativ påverkan minska men åtgärderna leder inte till att 
negativ påverkan av planförslaget uteblir. Åtgärdsförslag: 

- Exploateringsnivån minskas radikalt och volymerna omfördelas för att 
minimera den kraftiga skalförskjutningen mot Drottningtorget, vilket bland 
annat bör inbegripa en kraftig nedtagning av volymerna som frontar 
Drottningtorget och som sticker upp över bebyggelsen i Nordstankvarteren. 
 

- Mot Drottningtorget bör bebyggelsen ges en front, likt en sammanhållen 
huvudfasad. 
 

- Den arkitektoniska gestaltningen av de enskilda volymer som frontar 
Drottningtorget behöver utformas med särskild hänsyn till befintlig bebyggelse 
inklusive byggnadsverkens uttryck, materialitet, färgskala, förhållandet mellan 
glasade och slutna ytor samt färgskalor. 
 

- Planstyrning genom utformningsbestämmelser och tillhörande koppling till ett 
särskilt framtaget gestaltningsprogram är nödvändigt för att säkerställa en god 
arkitektonisk gestaltning som i första hand relaterar sig till den historiska 
miljön. 

Planförslaget har inte tagit ställning till inarbetning av åtgärdsförslag. 
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6 Övriga miljökonsekvenser 
Under denna rubrik redovisas övriga miljökonsekvenser av planen under rubrikerna 
Förutsättningar, Konsekvenser och Åtgärdsförslag. I den mån åtgärdsförslagen även 
utgörs av planbestämmelser i befintligt planförslag (plankarta eller planbeskrivning) 
beskrivs detta. I vissa fall är åtgärdsförslagen inte möjliga att omhänderta i 
planprocessen utan beskriver då en möjlighet att i senare skede hantera en 
miljökonsekvens. 

6.1 Luftkvalitet 

Förutsättningar 

Allmänt  

Luftföroreningar påverkar människors hälsa och bidrar till både ökat antal akuta 
inläggningar på sjukhus och till ökad dödlighet, i första hand i hjärt-och kärlsjukdomar. 
Vissa människor är känsligare för luftföroreningar, som till exempel äldre personer 
med hjärt- och kärlsjukdomar eller med luftrörs- och astmabesvär. Även barn är 
känsligare. Generellt sett är hälsorisken på grund av luftföroreningar större för 
storstadsbor än för landsbygdens befolkning. 

Utsläpp av luftföroreningar sker bland annat från transporter, industriella 
verksamheter och uppvärmning av bostäder och lokaler. Luftföroreningar har 
betydelse för miljön och hälsan lokalt, regionalt och globalt. Lokalt kan luftföroreningar 
påverka hälsa, trivsel, vegetation och byggnadsmaterial. Luftföroreningar sprids över 
stora områden och kan regionalt bidra till försurning, övergödning och till bildning av 
marknära ozon. I Göteborgsregionen står utsläppen från fordon på vägar och gator för 
den största andelen. 

Inför byggnation av Västlänken har en beräkning av halterna partiklar (PM10) och 
kväveoxid (NO2) i närheten av stationslägena under driftstid, 2030, genomförts 
(Miljöförvaltningen Göteborgs stad 2014). En nulägesbeskrivning (2011) av 
luftkvaliteten i Göteborgsområdet inför byggande av Västlänken har genomförts 
(Miljöförvaltningen, Göteborgs stad, 2013). Bedömningarna av luftkvalitén i området 
bygger på dessa utredningar. Beräkningarna visar att MKN för luftkvaliteten generellt 
inte kommer att överskridas i områdena kring Centralenstationen för Västlänken. 
Vidare dras slutsatsen att det nationella miljömålet för årsmedelvärdet av PM10 är 
svårt att nå. 

Kväveoxider 

Trenden i Göteborgsområdet sedan slutet av 70-talet visar minskande halter av 
kväveoxider. Största enskilda källan för utsläpp av kväveoxider i centrala Göteborg är 
vägtrafiken. Kvävedioxid är den luftförorening där Göteborg har störst problem att 
klara MKN och miljömålen. Halterna av kvävedioxid väntas att fortsätta sjunka i 
Göteborgsområdet till följd av minskade utsläpp från framförallt vägtrafik och sjöfart. 
Osäkerheter finns emellertid för enskilda gaturum i centrala Göteborg. 

Partiklar PM10 

Trenden i Göteborgsområdet sedan början av 90-talet visar en stabil halt av partiklar i 
bakgrundsluften. För PM10 klaras MKN idag enligt mätningar men miljömålet riskerar 
att inte kunna klaras. Enligt beräkningar klaras MKN för PM10 överallt i Göteborg 
förutom på eller mycket nära större trafikleder. 
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Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar högsta tillåtna halter av luftföroreningar, som kan 
orsaka olägenheter för människors hälsa. Normerna är beslutade av regeringen 
(Luftkvalitetsförordningen 2010:447) och baseras på ett EU-direktiv. 
Beräkningsresultaten är jämförda mot MKN luft och nationella miljömål.  

Konsekvenser 

Bedömningen utgår från att Västlänken byggs, och luftkvaliteten förbättras i 
utbyggnadsalternativet med Västlänken jämfört med om Västlänken inte skulle 
byggas. Undantaget är kring den planerade väg i östra delen av planområdet där det 
inte skulle anläggas någon väg om inte Västlänken byggs. 

Planen ger förutsättningar för en ökning av gång, cykel och kollektivt resande genom 
sin närhet till god kollektivtrafik och målpunkter. Om det ökade resandet sker på 
bekostnad av biltrafiken leder detta till minskade bullernivåer och förbättrad 
luftkvalitet. Då planen medger en ökad exploatering av området kan den också 
generera mer trafik och mer biltrafik vilket kan försämra luftkvalitén. För att nå 
minskade halter av luftföroreningar är det därför viktigt att fortsatt styra mot ett mer 
hållbart transportsystem genom så kallad viljestyrd trafikplanering.  

Fler människor förväntas vistas i området vilket kan utsätta fler för skadliga halter av 
luftföroreningar. På grund av att området utvecklas till att innehålla fler målpunkter 
(handel, service etc.) än kollektivtrafik så kan också fler människor uppehålla sig där 
under längre tid. Även om förhållandena vad gäller luftkvalitén förbättras kan fler 
människor påverkas då ett större antal människor kommer att befinna sig i området 
jämfört med både nuläget och i nollalternativet.  

Höga hus kan påverka luftgenomströmningen i området varpå höga halter av 
luftföroreningar kan förekomma lokalt.  

Kväveoxider 

Årsmedelvärden: Miljökvalitetsnormens gränsvärde ligger på 40 μg/m3 och 
miljökvalitetsmålet Frisk Luft för kvävedioxid ligger på 20 μg/m3.  
 

   
Figur 6-1 Årsmedelvärdet av NO2-halter på Centralstation beräknades med hjälp av Simair-
korsning år 2030; med Västlänken. 
Dygnsmedelvärden: Miljökvalitetsnormens dygnsmedelvärde ligger på 60 µg/m3 för 
dygnsmedelvärdet som 98-percentil och år. Det finns inget upprättat miljökvalitetsmål 
för kvävedioxid som dygnsmedelvärde. 
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Figur 6-2 98-percentil av dygnsmedelvärdet av NO2-halter på Centralstation beräknades med 
hjälp av Simair-korsning år 2030; med Västlänken. 

Timmedelvärden: Miljökvalitetsnormens dygnsmedelvärde ligger på 90 µg/m3 som 98-
percentil för timmedelvärdet och år. Miljökvalitetsmål Frisk Luft för kvävedioxid ligger 
på 60 µg/m3 för timmedelvärdet som 98-percentil och år. 

   
Figur 6-3 98-percentil-timmedelvärdet av NO2-halter på Centralstation beräknades med hjälp av 
Simair-korsning år 2030; med Västlänken 

Konsekvens: Års-, dygns och timmedelvärden för NO2 beräknas ligga under MKN. 
Årsmedelvärdet av NO2-halter beräknas ligga under det nationella miljömålet i stora 
delar av området, men inte överallt. Timmedelvärdet beräknas ligga över det 
nationella miljömålet. 

Partiklar 

Årsmedelvärden: Miljökvalitetsnormens gränsvärde för partiklar (PM10) ligger på 
40 µg/m3 och miljökvalitetsmålet Frisk Luft för partiklar (PM10) ligger på 15 µg/m3.  

   
Figur 6-4 Årsmedelvärdet av PM10-halter på Centralstation beräknades med hjälp av Simair-
korsning och Simair-väg år 2030; med Västlänken. 

Dygnsmedelvärden: Miljökvalitetsnormens dygnsmedelvärde ligger på 50 µg/m3 för 
dygnsmedelvärdet som 90-percentil och år. Miljökvalitetsmål Frisk Luft för partiklar 
(PM10) avseende dygnsmedelvärdet som 90-percentil ligger på 30 µg/m3. 
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Figur 6-5 90-percentil-dygnsmedelvärdet av PM10-halter på Centralstation beräknades med hjälp 
av Simair-korsning år 2030; med Västlänken. 

Konsekvens: PM10 beräknas ligga under MKN för års- och dygnsmedelvärden. Års- 
samt dygnsmedelvärdet av PM10-halter beräknas dock att ligga över det nationella 
miljömålet. 

Åtgärdsförslag 

Den mest effektiva åtgärden för att förbättra luftkvalitén i staden generellt är att 
minska transporternas utsläpp av förbränningsgaser. En hög exploatering inom 
planområdet kan driva trafikflöden i närområdet, även om planförslaget kan gynna 
minskat resandet i regionen. Avgörande för hur stor denna påverkan blir är hur 
möjligheterna till alternativa transportsätt tillvaratas vilket beskrivs under avsnitt 4 
ovan. 

6.2 Vattenmiljö 

Förutsättningar 

Området består idag till stor del av hårdgjorda ytor och är relativt låglänt. 
Marknivåerna varierar mellan 2,0 till 2,5 meter över havet inom fastigheten och är 
generellt högre än omkringliggande fastigheter. Dagvatten från planområdet avleds 
idag via dagvattenledning till recipienten Göta Älv. Inga kända fördröjningsåtgärder på 
dagvattnet finns idag inom fastigheten. Risk för dämning av dagvattensystemet 
föreligger vid höga nivåer i Göta älv. I området finns två grundvattenmagasin, ett på 
0,5-1,5 meter över havet och ett djupare. Närheten till Göta älv gör att 
grundvattennivån i det övre magasinet kan påverkas av vattennivån i Göta älv. En 
dagvattenutredning för det aktuella planområdet har tagits fram (Ramböll, 2015).  

Göta Älv är en utpekad vattenförekomst och omfattas av miljökvalitetsnormer. År 
2015 klassades statusen för den aktuella delen av Göta Älv till otillfredsställande 
ekologisk potential samt uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Kvalitetskraven (MKN) 
för vattenförekomsten är att den ska ha god kemisk status 2015 och uppnå god 
ekologisk potential 2021. Vad gäller god kemisk status har vattenförekomsten två 
undantag för mindre stränga krav (kvicksilver och bromerad bifenyleter) och ett vad 
gäller tidsfrist (tributyltenn). Göta älv har på aktuell sträcka miljöproblem i form av 
miljögifter, fysisk påverkan och intrång av främmande arter. Det har bedömts att den 
fysiska påverkan i form av kajer, farled och förekomst av föroreningar i sedimenten 
har stor betydelse för älvens ekosystem.  

I dagvattenutredningen föreslås dagvattensystemet utformas med lokalt 
omhändertagande av dagvatten. Omhändertagandet ska framför allt ske på den 
aktuella fastigheten.  
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Göteborgs stad har tagit fram ett PM (Göteborgs stad, 2015) som beskriver 
översvämningsrisker och åtgärdsbehov. PM:et behandlar både höga flöden och skyfall 
på kort och lång sikt (2070). Det visar att området inte är översvämningskänsligt 
förutom vid extrem nederbörd men att framkomligheten till och från området kan 
påverkas då omkringliggande mark riskerar att översvämmas.  

Konsekvenser  

Dagvattnet från kvartersmark ska fördröjas genom gröna tak och fasader, alternativt 
med magasin innan det avleds till allmänt ledningsnät. De underjordiska garage som 
planeras i området begränsar möjligheterna att anlägga fördröjningsmagasin under 
mark. Två mindre områden finns utpekade där underjordisk fördröjning är möjlig.  

Dagvattnet från fastigheten bedöms bli mindre förorenat efter exploatering jämfört 
med nuläget. Detta på grund av att området idag till stor del består av trafikytor och 
parkering. Denna typ av markanvändning förorenar dagvattnet mer än den tänka 
användningen i planförslaget som huvudsakligen består av gång och cykelytor samt 
byggnader som innehåller handel, kontor och bostäder. Deposition av luftföroreningar 
från omkringliggande trafikleder kan dock förorena dagvattnet från planområdet. 
Eventuellt vatten från parkeringsgaragen kan vara förorenat. 

Planområdet påverkas inte direkt av framtida högvattenhändelse. Det pågår ett 
planeringsarbete inom staden för att upprätta ett högvattenskydd i form av ett 
älvkantsskydd. Ett sådant skydd kan förbättra förutsättningarna för framkomlighet till 
och från planområdet i händelse av högt vatten.  

Åtgärdsförslag 

En planbestämmelse tydliggör att fördröjningsmagasin för gatudagvatten ska anläggas 
under torget samt under mark mot östra plangränsen. Plan för hantering av 
extremnederbörd bör hanteras gemensamt med omgivande planområden. Husens 
höjdsättning och möjlighet till avledning bör sättas med marginal till 
översvämningseffekter orsakade av skyfall.  

Åtgärdsförslag för kommande skeden: 

- Fördröjning av dagvatten dels genom underjordiska magasin och dels genom 
anläggningar ovan mark.  

- Gestaltning bör se över möjlighet att nyttja gröna tak, rain gardens, gröna 
fasader, biofilterdiken. 

6.3 Markmiljö 

Förutsättningar 

Föroreningar 
Marken inom det aktuella undersökningsområdet är utfylld med 2 – 3 m 
fyllnadsmassor som generellt är lågt-måttligt förorenade av tungmetaller och måttligt 
– tydligt förorenade av kolväten (PAH). Under fyllningen finns gyttja och lera, som i 
regel inte är förorenade. Undersökningsområdet är i nuläget asfalterat och fungerar 
som parkeringsplats och busshållplats. Människor exponeras således inte för förorenad 
jord. Spridningen av föroreningar med grundvatten bedöms också vara obetydlig då 
infiltrationen av nederbörd och lösligheten av aktuella föroreningar i praktiken är 
försumbar. Sammantaget bedöms påträffade föroreningar inte utgöra några 
beaktansvärda risker för människors hälsa och miljön vid nuvarande markanvändning. 
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Geoteknik och geohydrologi  
 
Marken inom planområdet utgörs av urban miljö och är generellt plan med en nivå 
mellan +2 till +2,5 meter över havet. Under 1800-talet utfördes stora uppfyllnader i 
området vilket har medfört att omfattande sättningar har bildats. På grund av 
krypsättningar i leran fortsätter dessa sättningar än i dag. Inom det aktuella 
planområdet utgörs jordlagren överst av fyllning. Under fyllningen finns naturligt 
avsatt lera med varierande mäktighet, mellan ca 50 till 100 m. Leran vilar på 
friktionsjord ovan berg. Uppmätta grundvattennivåer i fyllnadsmassorna inom det 
aktuella området varierar mellan nivåerna +0,5 till +1,5. Grundvattennivån inom 
Gullbergsvass står i förbindelse till Göta älvs vattenstånd. (Tyréns, 2016) 
   
Markradon 

Marken inom det aktuella området är att klassa som normalriskområde enligt SGU:s 
radonriskkarta. Berggrunden i Göteborgsområdet innehåller generellt måttliga till höga 
halter av radon. Marken inom det aktuella området utgörs av lera till stort djup och 
under leran av berggrund med normala till låga radiumhalter enligt SGU:s 
radonriskkarta för Göteborg.  

Konsekvenser 

Undersökningsområdet ska utvecklas till handel och kontor, dvs. fortsatt mindre 
känslig markanvändning. De nya byggnaderna kommer dock förses med flera plan för 
handel, parkering med mera under nuvarande markyta varför i stort sett all fyllning 
och stora mängder lera schaktas ur. Riskerna med den förorenade jorden kommer 
således att elimineras nästan helt på grund av teknisk schakt.  

Åtgärdsförslag 

Vid schaktning behöver förorenade massor hanteras så att föroreningar inte sprids till 
mark eller vatten. I de få områden som inte berörs av teknisk schakt räcker det enligt 
den miljötekniska markundersökningen att skapa en barriär till förorenad jord på minst 
0,7 m. Vidare bör ingen förorenad jord ligga kvar i ledningsgravar. 

Genomförande ur geotekniskt perspektiv kan säkerställas med åtgärder i byggfas. 

6.4 Risker 

Förutsättningar 

En riskbedömning för detaljplanerna Centralstationen samt Västlänken Station 
Centralen tar tagits fram (WSP, 2015). De risker som bedöms kunna påverka de 
undersökta planområdena är förknippade med hantering av farligt gods inom 
Kruthusgatans terminal, påkörning/urspårningar av tåg inom bangården tillhörande 
Centralstationen, bränder och urspårningar inom Västlänken Station Centralen och 
antagonistiska hot (sabotage och terrorism).  

Konsekvenser 

Resultatet av riskuppskattningen påvisar behov av riskreducerande åtgärder avseende 
följande riskkällor:  

- Hantering av farligt gods inom Kruthusgatans terminal 
- Urspårningar av tåg inom stationsområdet  
- Brand i Västlänkens Station Centralen  
- Urspårning av tåg i Västlänkens Station Centralen  
- Sabotage/antagonism  
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De föreslagna riskreducerande åtgärderna kunna sänka risknivån inom planområdena 
till acceptabla nivåer.  

Åtgärdsförslag 

Riskutredningen ger förslag på ett antal riskreducerande åtgärder för att nå acceptabla 
nivåer i bedömt område (detaljplanerna Centralstationen samt Västlänken Station 
Centralen). Åtgärdsförslagen rör fasader, utrymning, skyddsbarriärer mot urspårade 
tåg (utanför planområdet), utformning av friskluftsintag, övervakning m.m. Eventuella 
åtgärder för aktuellt planområde kan inarbetas i kommande skeden. 

6.5 Buller   

Förutsättningar 

En bullerberäkning avseende vägtrafik, spårvagnstrafik samt järnväg med prognosår 
2026 har genomförts (SWECO, 2015). Bedömningen av möjligheterna till god 
boendemiljö ur bullersynpunkt utgår från: 

• Möjligheten att uppfylla riktvärdet om högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid 
fasad. 

• Möjligheten att uppfylla målet högst 45 dB(A) (tyst sida) respektive 50 dB(A) 
(ljuddämpad sida) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå utanför 
minst hälften av boningsrummen i varje hus. 

• Möjligheten att erhålla en uteplats med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 
70 dB(A) maximal ljudnivå.  
 

En nulägesbeskrivning med underlag från Göteborgs stads bullerkartläggning, visar att 
området idag utsätts för ekvivalenta ljudnivåer över 60 dB(A) åt söder, närmast 
järnvägen och åt öst mot nuvarande infart till Nils Ericson terminalen. Merparten av 
planområdet utsätts för ekvivalenta ljudnivåer mellan 55 och 60 dB(A). För området 
tillämpas den nya förordningen (2015:216) om riktvärden för buller. 

Konsekvenser 

Bullerberäkningar avseende prognosår 2026 visar att området är bullerstört från väg 
och järnväg. Fasader på planerade byggnader får ekvivalenta och maximala ljudnivåer 
som överstiger gällande riktvärden på fasader mot trafik. Fasader som vetter in mot 
området och övre våningar mot järnvägen får ljudnivåer under riktvärdena och det blir 
därför lämpligt att placera bostäder mot dessa fasader.  

Av beräkningsresultaten framgår att planområdet utsätts för ekvivalenta ljudnivåer 
över 55 dB(A) vid områden nära väg och järnväg. Största delen av området får 
ekvivalenta ljudnivåer mellan 42-55 dB(A). Torgmiljöer och lokalgator i planområdet 
får till största del ekvivalenta ljudnivåer under 50 dB(A) enligt beräkningarna. I 
verkligheten så är det dock svårt att få ljudnivåer under 45 dB(A) i stadsmiljö på 
grund av bakgrundsbullret. Jämförs resultatet mot nuläget så utgör de höga 
byggnaderna ett skydd mot bullret från omgivningen och därför blir ljudnivåerna vid 
platsen lägre år 2026. Mot järnväg utgör byggnaderna en sådan avskärmning att 
bullret inom området domineras av vägtrafik. 

Enligt beräkningsresultatet uppstår de högsta ljudnivåerna vid fasad mot vägen mellan 
planområdet och detaljplanområdet för Västlänken Station Centralen.  

Planen i sig är en av många i omställningen av staden till en mer biloberoende 
struktur. Den är därmed ett led i att minska bilberoendet och därmed också bullret 
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från biltrafik. Samtidigt kan den förändrade bebyggelsen i sig ge upphov till ett ökat 
resande och en ökad vägtrafik då fler människor förväntas vistas i området.  

Åtgärdsförslag 

För att kraven för ljudnivåer inomhus ska uppfyllas för bostäder och kontor bör 
fasaderna på planerade byggnader kunna dämpa buller från väg- och spårtrafik med 
35-42 dB(A) genom val av fasadmaterial, fönster och eventuella ventiler. 

Utformning och placering av lägenheter för att få till en ”tyst sida” med 
vädringsmöjlighet vid lägenheter i bullerutsatt läge.  

6.6 Naturvärden 

Förutsättningar 

Område saknar idag skyddade naturvärden. I och med plangenomförandet finns 
istället möjlighet att medvetet arbeta med och tillföra ekosystemtjänster så att den 
ekologiska statusen kan förbättras.  

På parkeringen öster om Nils Ericsonstreminalen finns idag träd planterade.  Dessa är 
ordnade i två rader utmed parkeringsplatsen. En undersökning har genomförts 
(Göteborgs stad, 2015) för att svara på frågan om dessa omfattas av biotopskydd som 
allé. Vid undersökningen kom man fram till att träden inte uppfyller de kriterier som 
krävs för att betraktas som allé och de omfattas därför inte av biotopskydd. För att 
definieras som en allé krävs att de är minst 30 år gamla eller har en diameter på minst 
20 centimeter i brösthöjd. I närheten av planområdet finns två naturvårdsintressanta 
alléer (biotopskydd) samt ett mindre parkområde (”Järnvägsparken”) som bedöms 
skyddsvärd.  

Konsekvenser 

Området saknar idag skyddade naturvärden och innehåller även i övrigt få 
naturmiljöer. I planförslaget bedöms naturvärden kunna förbättras t.ex. genom att 
tillföra mer vegetation dels i markplan och dels på fasader och tak.  

Åtgärdsförslag 

Inom planområdet föreslås att vegetation tillförs genom t.ex. gröna tak, fasader och 
planteringar i markplan. En planbestämmelse inarbetad om att takbjälklag till minst 
50 % ska vara planterbart. 

 

7 Jämförelse miljömål 
I detta avsnitt jämförs planförslaget med nationella och lokala miljömål för Göteborg. 

Nationella Miljömål Lokala miljömål Planförslaget 
 

Begränsad 
klimatpåverkan 
Halten av växthusgaser i 
atmosfären ska stabiliseras 
på en nivå som innebär att 
människans påverkan på 
klimatsystemet inte bli farlig. 
 

2050 har Göteborg en 
hållbar och rättvis 
utsläppsnivå av 
växthusgaser. 

Planförslaget ger 
förutsättningar för en ökad 
andel hållbart resande i 
regionen och staden och 
således en minskad andel 
utsläpp av växthusgaser. 
Genom att exploateringen i 
området ökar kraftigt kan Frisk luft 

Luften ska vara så ren att 
Luften i Göteborg ska vara 



 
   
 

Datum: 2016-05-27  MKB Norr om Centralen 160527.docx Sida 31 (35) 

Nationella Miljömål Lokala miljömål Planförslaget 
 

människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte 
skadas. 

så ren att den inte skadar 
människors hälsa eller ger 
upphov till återkommande 
besvär. 

området i lokalt perspektiv 
generera ökad trafik, åtgärder 
för att hålla nere trafikmängder 
planeras. 

Luftmiljön beräknas uppfylla 
miljökvalitetsnormer för luft, 
men bedöms inte uppfylla de 
nationella miljökvalitetsmålen 
för flera parametrar.  

Bara naturlig försurning 
Den försurande effekten av 
nedfall och mark-användning 
ska underskrida gränsen för 
vad mark och vatten tål. 

Det sura nedfallet och 
försurande effekter av 
skogsmarkens användning 
ska underskrida gränsen 
för vad mark och vatten 
tål. 

Se ovan angående 
trafiksituationen i området. Det 
totala nedfallet till mark och 
vatten utanför stadskärnan 
bedöms inte påverkas varken i 
planförslaget eller i 
nollalternativet. 

Giftfri miljö 
Förekomsten av ämnen i 
miljön som har skapats eller 
utvunnits av samhället ska 
inte hota människors hälsa 
eller den biologiska 
mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är 
nära noll. 
 

Göteborg ska vara så 
giftfritt att inte människor 
eller miljö påverkas 
negativt 

Den föreslagna 
dagvattenlösningen bidrar till 
minskat utsläpp av bl.a. 
tungmetaller till recipienten och 
bidrar därför till 
måluppfyllelsen.  

 

Ingen övergödning 
Halterna av gödande ämnen i 
mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på 
människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk 
mångfald mm. 

Utsläppen av gödande 
ämnen i mark och vatten i 
Göteborg ska inte ha någon 
negativ inverkan på 
människors hälsa, 
förutsättningarna för 
biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig 
användning av mark och 
vatten. 

Den föreslagna 
dagvattenhanteringen medför 
en minskning av 
näringstillförsel till Göta älv. 
Nuvarande situation varken 
motverkar eller bidrar till 
övergödningen. Planförslaget 
medför svag positiv påverkan 
på målet. 

Levande sjöar och 
vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska 
vara ekologiskt hållbara, 
deras variationsrika 
livsmiljöer och 
vattenhushållande funktion 
ska bevaras, samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv 
värnas. 

Sjöars och vattendrags 
biologiska, ekologiska, 
sociala och kulturhistoriska 
värden ska bevaras 
samtidigt som 
råvattentillgången 
säkerställs. 

Genom förändrad 
dagvattenhantering bidrar 
planförslaget till minskad 
tillförsel av miljöstörande 
ämnen till Göta älv och således 
positiv påverkan på miljömålet. 

Grundvatten av god 
kvalitet 
Grundvattnet ska ge en säker 
och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för 
växter och djur i sjöar och 
vattendrag. 

Grundvattnet bidrar till 
goda livsmiljöer för 
människor, djur och växter, 
samt utgör ett säkert och 
hållbart råvatten för enskild 
vattenförsörjning i 
Göteborg 2020. 

Planförslaget bedöms inte 
påverka grundvattnets kvalitet.  

God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö 

Den bebyggda miljön i 
Göteborgs Stad skall bidra 
till en god livsmiljö där 

Planförslaget ligger i linje med 
mål och visioner för 
utvecklingen av Göteborgs och 
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Nationella Miljömål Lokala miljömål Planförslaget 
 

samt medverka till en god 
regional och global miljö med 
mera. 

resurser nyttjas på ett 
hållbart sätt. 

ger goda förutsättningar för att 
bidra till en god livsmiljö och 
hållbart resursutnyttjande. 
Vidare arbete i kommande 
skeden krävs för att potentialen 
skall förverkligas. 

Ett rikt 
växt- och djurliv 
Den biologiska 
mångfalden ska bevaras 
och nyttjas på ett hållbart 
sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och 
ekosystemen samt deras 
funktioner och processer 
ska värnas. 

Göteborg ska ha ett 
attraktivt och varierat 
landskap med en 
bevarad mångfald av 
djur och växter. 

Planområdet har låga 
naturvärden idag. 

Planförslaget ger 
förutsättningar för att i 
kommande skeden anlägga 
rain gardens, gröna tak och 
växtbäddar som en del av 
dagvattenhanteringen vilket 
gynnar målet. 

 

Planförslaget ligger i linje med nationella miljömål och ger goda förutsättningar för att 
bidra till en god livsmiljö och hållbart resande samt resursutnyttjande i övrigt. Vidare 
arbete i kommande skeden krävs för att potentialen skall förverkligas. Luftmiljön 
beräknas klara miljökvalitetsnormer för luft i planförslaget, men bedöms inte kunna 
uppfylla samtliga nivåer för de nationella miljökvalitetsmålen för kväveoxider och 
partiklar. 

 

8 Sammanfattande bedömning 
Den viktigaste miljöpåverkan av planförslaget bedöms vara direkta och indirekta 
konsekvenser för trafik och hållbart resande samt påverkan på lokalklimat, stadsbild 
och kulturmiljö. Planförslagets sociala konsekvenser hänger ihop med 
miljökonsekvenserna av planförslaget, i första hand genom aspekter kopplade till att 
gynna hållbart resande. 

Trafik och hållbart resande 

Planförslaget innebär en mycket hög exploatering i en strategisk lokalisering invid 
stadens knutpunkt för resande med tåg, buss och spårvagn. Det potentiella flödet av 
resenärer och andra människor genom planområdet bedöms bli mycket stort. Detta 
ställer krav både på den sociala miljön samt på förutsättningarna för att tillvarata 
potentialen att gynna hållbara transportsätt till och från planområdet samt att öka 
attraktiviteten i resandet från knutpunkten (även för resande som tar sig till eller ifrån 
centralen med bil). 

Lokalklimat 

Planförslaget kommer ha stor påverkan på vind-, ljus- och temperaturförhållanden, 
både inom planområdet och i omgivande områden. Med en tät och hög bebyggelse 
skapas dåliga ljusförhållanden i marknivå och i lägre våningsnivåer. Hög bebyggelse 
kommer även att skugga omgivande områden, framför allt den stations- och parkmiljö 
som planeras norr om planområdet.  
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De höga hushöjderna medför påtaglig påverkan på vindförhållanden och därmed 
lokalklimatet inom både planområdet och omgivande områden. Även i nollalternativet 
finns svåra vindförhållanden. Genom åtgärdsförslag kan lokalklimatet förbättras och 
viktiga platser kan placeras där förhållandena är mer gynnsamma.  

 Stadsbild och kulturmiljö 

Påverkan på kulturmiljön har bedömts i en kulturmiljöutredning som återfinns som 
bilaga 1. Kulturmiljöutredningen visar sammantaget att planförslaget innebär en 
mycket stor negativ påverkan på en central del av riksintresset Göteborgs innerstad, 
Staden inom vall-graven. Planförslaget innebär en samlad negativ påverkan på 
riskintressegrundens upplevelse- och läsbarhet som accentueras ytterligare vid 
beaktandet av de kumulativa effekterna vid Drottningtorget. Kulturmiljöbilagan 
föreslår bl.a. långtgående åtgärdsförslag avseende exploateringsnivå och fördelning av 
höga hus i planområdet. Bedömningen i kulturmiljöbilagan om att planförslaget medför 
en påtagligt negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljövården kan tolkas vara i 
strid med planeringens inriktning om att det s.k. RegionCity kan uppföras utan skada 
på riksintresset om en ”paus” i stadsbilden skapar distans mellan den nya bebyggelse 
och den historiska stadskärnan. Huruvida en stor visuell påverkan även medför en 
påtaglig skada på riksintresset blir en viktig frågeställning för samrådet att belysa och 
klarlägga. 

Övriga miljöaspekter 

Övriga miljöaspekter av planförslaget är luftkvalitet, dagvatten, markmiljö, risker, 
buller samt naturvärden.  

Planförslaget har anpassats för att skapa ett acceptabelt lokalklimat trots hög 
exploatering. Planförslaget medför inte att miljökvalitetsnormer för luft överskrids. 

Dagvattnet från fastigheten bedöms bli mindre förorenat efter exploatering jämfört 
med nuläget. Planområdet påverkas inte direkt av framtida högvattenhändelse. Det 
pågår ett planeringsarbete inom staden för att upprätta ett högvattenskydd i form av 
ett älvkantsskydd vilket kan förbättra förutsättningarna för framkomlighet till och från 
planområdet i händelse av högt vatten. 

I området finns markföroreningar. Undersökningsområdet ska utvecklas till handel och 
kontor, dvs. fortsatt mindre känslig markanvändning. De nya byggnaderna kommer 
dock förses med flera plan för handel, parkering med mera under nuvarande markyta 
varför i stort sett all fyllning och stora mängder lera schaktas ur. Riskerna med den 
förorenade jorden kommer således att elimineras nästan helt på grund av teknisk 
schakt. 

De risker som bedöms kunna påverka området är förknippade med hantering av farligt 
gods inom Kruthusgatans terminal, påkörning/urspårningar av tåg inom bangården 
tillhörande Centralstationen, bränder och urspårningar inom Västlänken Station 
Centralen och antagonistiska hot (sabotage och terrorism). Genom riskreducerande 
åtgärder bedöms risknivån inom planområdet kunna sänkas till acceptabla nivåer. 

Bullerberäkningar visar att området är bullerstört från väg och järnväg. Fasader på 
planerade byggnader får ekvivalenta och maximala ljudnivåer som överstiger gällande 
riktvärden för bostäder. Fasader som vetter in mot området och övre våningar mot 
järnvägen får ljudnivåer under riktvärdena och det blir därför lämpligt att placera 
bostäder mot dessa fasader. 
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Området saknar idag skyddade naturvärden och innehåller även i övrigt få 
naturmiljöer. I planförslaget bedöms naturvärden kunna förbättras t.ex. genom att 
tillföra mer vegetation dels i markplan och dels på fasader och tak. 

Miljömål 

Planförslaget ligger i linje med nationella miljömål och ger goda förutsättningar för att 
bidra till en god livsmiljö och hållbart resande samt resursutnyttjande i övrigt. Vidare 
arbete i kommande skeden krävs för att potentialen skall förverkligas. Luftmiljön 
beräknas klara miljökvalitetsnormer för luft i planförslaget, men bedöms inte uppfylla 
nivåer för de nationella miljökvalitetsmålen. 
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Mötet mellan olika stadsbyggnadsskick  
Konstrasterna mellan den historiska stadskärnans enhetligt låga skalordning och 
likställda byggnadsskick utan monumentala dominanter å ena sidan och det ny-
modernistiska stadsbyggnadsskick med kluster av skyskrapor som planeras för 
Centralenområdet å den andra, skulle i teorin kunna värderas som en förstärk-
ning av det för Göteborg typiska med tydligt avgränsade stadsdelar med egna 
särartade stadsbyggnadsskick – men detta bara under vissa specifika villkor. Just 
denna stadens övergripande karaktär som de ”små stadsdelarnas stad” torde 
vara något självklart att vidmakthålla även då staden växer, vilket betyder att de 
olika särarterna inte bör sammanblandas och växa in i varandra. Om det histo-
riska centrums egenart urholkas till förmån för skalförhöjningar, rumsliga inkap-
slingar av de för staden typiska öppna platsbildningarna eller monumentala do-
minanter tätt inpå befintliga strukturer växer staden på bekostnad av den be-
fintliga stadens kvaliteter.  

Bedömningen är att det är just detta som kommer att ske med de byggrätter 
som detaljplaneförslaget medger, i synnerhet med den nära angöring mot den 
historiska stadskärnan som det här är frågan om, och detta med en så kraftig 
skalförskjutning att den visuellt kommer att uppfattas som en del av Drottning-
torgets stadsrum och framträda som ett ”infillprojekt” i nära interaktion med de 
historiska byggnader som idag omsluter Drottningtorget. Bedömningen görs att 
planförslaget inte svarar mot behovet av en eftertänksamt förmedlad över-
gångszon på den historiska stadskärnans villkor, utan snarast möjliggör ett do-
minansförhållande i stadsbygget som står i strid med de berörda stadsrummens 
egenarter.  

Annonseringen av en ny stadsdel norr och öster om Drottningtorget behöver 
inte vara ett problem i sig, men då det i detta fall är frågan om en närgången 
skalförhöjning och en i sammanhanget främmande arkitektonisk ordning som 
inte lämnar någon del av torgrummet kvar med rimligt bibehållen integritet, 
uppstår inte heller någon inbördes bekräftelse där stadens olika historiska skikt 
och livsrum kan förstärka varandras särarter. 

I denna kulturmiljöbilaga till den samlade MKB:n har detaljplanens visuella på-
verkan på stadskärnans arkitektoniska egenarter och häri inbegripna riksintres-
segrunder analyserats och utvärderats, vartill också föreslagits olika åtgärder 
som skulle kunna bidra till exploateringens bättre angöring mot den historiska 
stadskärnan. Bl.a. föreslås en radikal sänkning av exploateringsnivån och en om-
fördelning av byggnadsvolymernas inbördes relation.  
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Inledning 
Detaljplan för område norr om Centralstationen 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av stationsfunktioner 
samt tillföra kontor, bostäder, handel, , skola och vård norr om Centralstationen 
i Göteborgs centrum. Bebyggelsen uppförs som torn, de första våningarna med 
bredare bas än de övre. Tornens nockhöjd ovan stadens nollplan regleras i pla-
nen till 88,8, 106,8, 99,6, 114,0 och 81,6, 96,0 meter. Basernas högsta nockhöj-
der varierar mellan 18,1 och 38,4 meter ovan stadens nollplan.  

 
Bilden ovan illustrerar detaljplanens exploatering samt byggrätternas lokalisering. 

 
Arbetsmaterial plankarta, 2016-02-23 
 
Behovsbedömning och MKB 
Genomförandet av detaljplanen har av kommunen bedömts kunna medföra be-
tydande miljöpåverkan varför en miljöbedömning ska göras. Syftet med miljö-
konsekvensbeskrivningen är bland annat att möjliggöra en samlad bedömning 
av den inverkan markanvändningen får på miljön, människors hälsa och hushåll-
ning med mark, vatten och andra resurser. Bedömningen ska belysa direkta och 
indirekta effekter som planens genomförande medför på människor, djur, väx-
ter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, samt på hushållningen 
med mark, vatten och andra resurser och på den fysiska miljön i övrigt. MKB:n 
ska också föreslå åtgärder, exempelvis skademinskande eller miljöförbättrande. 
MKB:n utgör ett beslutsunderlag för kommunens politiker inför antagande av 
planen, men syftar också till att ge alla berörda en samlad bild av planens miljö-
konsekvenser. 
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Kulturmiljöbilaga till MKB 
Detaljplanen innebär en visuell påverkan på ett flertal kulturhistoriska värden i 
Göteborgs stadskärna. Bland dessa värden finns riksintresse för kulturmiljövård, 
och områden utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i kommunens bevaran-
deprogram. Kulturmiljöbilagan syftar till att utgöra ett bedömningsunderlag som 
del av den samlade miljökonsekvensbeskrivningen avseende detaljplan för om-
råde norr om Centralen, i vilken den visuella påverkan på ett urval av riksin-
tressemiljöerna studerats.  

Utgångspunkter 
Riksintresse för kulturmiljö 
Områden av riksintresse får inte påtagligt skadas (Miljöbalken 3 kap § 6). Påver-
kan på ett område av riksintresse kan ske direkt eller indirekt och kan följa av en 
föreslagen bebyggelse eller en verksamhet med ökade störningar för att nämna 
två exempel.  

I denna utredning är det planförslagets visuella påverkan på relevanta delar av 
riksintresset för kulturmiljö Göteborgs innerstad O2:1-5, Staden inom Vallgraven 
med parkbältet som bedöms. Påverkansbedömningen har skett på den byggrätt 
som föreslås i detaljplanen och inte på förslag till utformning. 

Urval 
Ett antal stadsmiljöer, miljösammanhang, inom riksintresseområdet Staden 
inom Vallgraven med parkbältet har valts ut att ingå i Kulturmiljöbilaga till MKB. 
Urvalet grundas på en bedömning i fält av informationstäthet och exponerings-
grad inklusive analys av siktlinjer mot planområdet. Tre miljösammanhang med 
tillhörande vyer har valts ut för fördjupad beskrivning och bedömning av påver-
kan.  

 

 
De tre undersökta miljösammanhangen, Drottningtorget (lila markering), Vallgraven (grön marke-
ring) och Stora Hamnkanalen (orange markering). 
 
Utvalda miljösammanhang och vyer: 

1. Drottningtorget 
Miljösammanhanget rymmer hela Drottningtorget med vypunkter från Sluss-
platsen och Drottningtorgsbron samt en vy från torgytans mitt. 

2. Vallgraven  
Miljösammanhanget innefattar Vallgravens norra del inklusive delar av Träd-
gårdsföreningen och Stora Nygatan. Den valda vyn mot planområdet utgår från 
Trädgårdsföreningen, vid sidan av Vallgraven, strax söder om bastionen Carolus 
IX Rex. 
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3. Stora Hamnkanalen 
Stora Hamnkanalens miljösammanhang löper över kanalrummet från Kämpe-
bron över Brunnsparken, till Drottningtorget. De två valda vyerna utgår från 
Södra Hamngatan i höjd med Kämpebron respektive från Tyska bron. 

Planförslagets påverkan på Göteborgs stadsiluett, som sedd från älven och 
bergshöjderna runt staden utgör en del av riksintressegrunden, har inte be-
dömts.  

Disposition, angreppssätt och bedömningsmetod 
A. Miljösammanhangets karaktär och berättarinnehåll 
B. Riksintressegrundens upplevelse- och läsbarhet i vyerna 
C. Påverkan på riksintressegrundens upplevelse- och läsbarhet 
D. Sammanfattande bedömning av påverkansgrad  

Beskrivningen genomförs i två steg, A och B. I A beskrivs först miljösammanhang-
ets karaktär och berättarinnehåll. I B beskrivs hur riksintressegrunden upplevs i 
de avgränsade vyerna. De utvalda miljösammanhangen och vyerna har studerats 
med fokus på riksintressegrundens upplevelse- och läsbarhet. Med detta avses 
möjligheterna att uppleva det berättande innehållet på ett aspekt- och associat-
ionsrikt sätt med alla sinnen. Här handlar det om hur den fysiska miljöns visuella 
innehåll underbygger betraktarens föreställningsförmåga, att omvandla synbil-
dens form- och materialverkan till en inlevelse i ett historiskt berättarskikt. Detta 
är också kulturmiljövärdens mening och huvudsyfte, att bevara för att i nuet 
uppleva och förstå det förflutna. Häri innefattas möjligheten till inlevelse och 
förståelse för de historiska skeenden som genererat den samlade bebyggelse-
miljön med dess olika komponenter och samlade formbildningar.  

Bedömningen utgår således från hur planförslaget påverkar riksintressegrun-
dens upplevelse- och läsbarhet. Eftersom det är upplevelsen och läsbarheten 
som förmedlar förståelse av de riksintressanta historiska skeendena har beskriv-
ningarna också tillförts ett mer associationsrikt språk. De associativa begrepp 
som används för beskrivningarna syftar till att fånga upplevelsen av arkitekturen 

och miljön och till att beskriva miljön på ett aspektrikt sätt. Denna metod syftar 
också till att möjliggöra spårbara kopplingar mellan de beskrivna miljösamman-
hangen och bedömningarna av påverkansgrad. 

Den bedömningsmetod som använts har uppdelats i två steg, C och D. I C besk-
rivs hur vyerna påverkas av exploateringens materiella och formmässiga innehåll 
och därigenom karaktären och berättarinnehållets läsbarhet inom vyn i miljö-
sammanhanget. Förklaringen av påverkan struktureras och relateras till vilka 
egenskaper som påverkas och hur (presenterade i B). 

Därefter görs en samlad bedömning av påverkansgraden (D), vilken har indelats 
i en femgradig skala enligt följande: 

Mycket stor 
Stor 
Måttlig 
Marginell 
Ingen 

Graderingen av påverkan på riksintressegrundens läsbarhet och upplevelsepot-
ential är genom systematiken i B och C spårbara med referens till vilka egen-
skapsförändringar som graderingen baseras på. Detta innebär också att det finns 
identifierbara egenskaper som kan relateras till förslag på olika åtgärder för att 
minska påverkan. 

Bedömningen avser riksintressegrundens upplevelse- och läsbarhet som för-
medling av ett historiskt berättarinnehåll, inte exploateringens tillförda arkitek-
toniska kvaliteter som byggnadsmonument betraktad. Därför visas i illustration-
erna planförslagets byggrätter och de antagna kumulativa byggrätterna, det vill 
säga möjlig exploatering i yta och höjd.  

Samlat bedömningsresultat 
Utredningen visar sammantaget att planförslaget innebär en mycket stor nega-
tiv påverkan på en central del av riksintresset Göteborgs innerstad, Staden inom 
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vallgraven. Planförslaget innebär en samlad negativ påverkan på riskintresse-
grundens upplevelse- och läsbarhet som accentueras ytterligare vid beaktandet 
av de kumulativa effekterna vid Drottningtorget. 

 
Karta som redovisar påverkan på riksintressets upplevelse –och läsbarhet. Med gult anges var stor 
påverkan sker, med rött vilket område som utsetts för mycket stor påverkan.  
 
De valda synbilderna svarar tillsammans inte bara mot 51 av de 59 identifierade 
riksintressegrunderna, utan har också lokaliserats till strategiska lägen utmed 
stråket Hamnkanalrummet till Drottningtorget och vidare in i vallgraven i syfte 
att erhålla säkra indikationer för välgrundade antaganden om planförslagets 
samlade influensområde mellan de valda vyerna. Kartredovisningen ovan visar 
att den bedömda negativa påverkan från stor till mycket stor omfattar ett stort 
och centralt område som på goda grunder bedöms vara av strategisk vikt för 
möjligheten att tillgodogöra sig hela riksintresset Staden inom vallgraven med 
parkbältet på ett adekvat sätt. 

Upplägg 
Beskrivningen av de tre olika kulturmiljösammanhangen med tillhörande vyer 
för utvärdering av planförslagets visuella inverkan på läsbarheten och upplevel-
sen av respektive miljös berättarpotential har uppdelats i tre avsnitt i enlighet 
med tabelluppställningen nedan.  

 
Kartan ovan visar vyerna inom miljösammanhangen 

Utvärderade miljösammanhang och vyer: 

1  Drottningtorget, med vyerna a-c mot norr: a. Slussplatsen, b. Drottning-
torgsbron och c. mitt på torget, i höjd med kiosken. 

2  Vallgraven, med vy mot norr: a. från Trädgårdsföreningen vid vallgravskan-
ten strax söder om bastionen Carolus IX Rex. 

3 Stora Hamnkanalen, med vyerna a-b mot öster: a. från korsningen Västra- 
och Södra Hamngatan och b: från Tyska bron. 
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Varje avsnitt inleds med en kulturmiljökaraktärisering som inbegriper miljöns 
berättarinnehåll med referens till riksintressegrundens identifikationer (A), åt-
följd av en närmare analys av riksintressegrundens upplevelsegenskaper och läs-
barhet inom de avgränsade vyerna (B). Med grund i den föregående identifie-
ringen av miljöns berättarpotential som morfologiska och visuella uttryck, ana-
lyseras och utvärderas planförslagets visuella påverkan (C) samt grad av påver-
kan på riksintressegrundens läsbarhet och upplevelseinnehåll (D). 

Rapporten avslutas med en systematiserad redovisning av bedömd påverkan, 
redovisning av kumulativa påverkan på riksintressegrundens upplevelse- och 
läsbarhet samt förslag på åtgärder. 

Medverkande 
Projektledning: Sören Holmström, plan- och byggantikvarie Stadsbyggnadskon-
toret. Ansvarig för uppdraget hos Sweco är Elin Bäckersten, bebyggelseantikva-
rie. 

Projektgruppen har utgjorts av Sören Holmström från stadsbyggnadskontoret 
samt Elin Bäckersten och Sara Jacobsson med stöd av Maria Görts och Johanna 
Hadmyr från Sweco. Illustrationer och fotografier av projektgruppen. Visuali-
seringar av detaljplanens byggrätt och kumulativa effekter har tagits fram av 
Linda Hansson på Sweco. Historiska fotografier och illustrationer är hämtade 
från databasen Carlotta. 

Arbetet har utförts under perioden december 2015 – mars 2016. 
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Riksintresset Göteborgs innerstad 
Riksintresse O2:1-5 – urval som berör Staden inom vallgraven med  
parkbältet 
 

Den utvalda kulturmiljöns riksintressegrunder 
Genom beskrivningarna av miljösammanhangen Drottningtorget, Vallgraven 
och Stora Hamnkanalen konstateras att dessa rymmer ett samlat informations-
innehåll som är av strategisk betydelse för en förståelse av hela riksintresset Sta-
den inom vallgraven med parkbältet. I miljösammanhangen framträder tydligt 
1600- och 1700-talens fästningsstad med befästningar och holländsk kanalstads-
plan med tillhörande bebyggelse, grönstruktur och kanaler. På Drottningtorget 
och utmed Stora Hamnkanalen framträder hamn- sjöfarts- och handelsstaden. 
Vidare syns tydligt 1800-talets tidiga stadsnydaning med stadens anspråkstag-
ande av befästningar för bebyggelse, parker och torg och seklets fortsatta stads-
byggande som innebar en storstadsomdaning med utbyggnad av olika slags 
kommunikationer. Inte minst finns i de undersökta miljösammanhangen ett in-
nehåll som omedelbart associerar till Göteborg och stadens identitet. Flertalet 
göteborgska särdrag har identifierats, som låg sammanhållen bebyggelse i gult 
tegel och puts, formgivna i en medeltidsromantisk stil och i den carlbergska ny-
klassicismen i stadsrum med kanaler, granitbelagda gångstråk och riklig grönska.  

De tre miljösammanhang som valts ut omfattar hela 51 av de totalt 59 identifie-
rade riksintressegrunderna (motiv och uttryck). Vallgraven rymmer 32 identifie-
rade riksintressegrunder, Stora Hamnkanalen med vyer mot öster rymmer 31 
stycken. Flest uttryck för riksintressegrunden återfinns i miljösammanhanget 
Drottningtorget, 37 stycken. 

 

 

 

Identifierade riksintressegrunder i Riksintressebeskrivningen 
O2:1-5 som berör Staden inom vallgraven med parkbältet.  
Kodningen är utförd i den tematiska ordning som beskrivningen framställs (se 
bilagd riksintressebeskrivning). 

1: Drottningtorget 
2: Vallgraven 
3 Stora Hamnkanalen 

M 
 
MOTIVERING 
 

1 2 3 

M1 …, formad av funktionen som "Sveriges port mot väs-
ter" …   X 

M2 … för sjöfart, handel …. strategiska läget vid myn-
ningen av Göta älvs vattensystem.   X 

M3 … för …, …. försvar strategiska läget vid mynningen 
av Göta älvs vattensystem.  X  

M4 Rikets främsta sjöfartsstad …..    
M5 … samt residensstad   X 
M6 …, domkyrko- och universitetsstad.    
M7 …, präglad av tre seklers handelsaristokrati.   X 

M8 ... förnämsta exemplen på 1600-talets stadsanlägg-
nings- och befästningskonst, … X X X 

M9 … stadsbyggandet under 1800- och 1900-talen. X X  

M10 … göteborgska byggnadstraditionen med dess olika 
stadsdelskaraktärer.    

M11 Storstadsmiljö X  X 
 

 
 
UTTRYCK FÖR RIKSINTRESSET 
 

   

G 
 
1600- och 1700-talens fästningsstad 
 

1 2 3 

G1 1600- och 1700-talens fästningsstad …  X X X 
G2 … bevarade delar av stadsbefästningarna X X  
G3 1600- och 1700-talens … kanalstad … X X X 
G4 holländskt inspirerad kanalstadsplan X X X 
G5 Befästningsgördel X X  
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G6 Vallgrav X X  
G7 Gatunät …. X X X 
G8 …, tomtstruktur X X X 
G9 …, bevarade och igenfyllda hamnkanaler. X X X 

G10 … solida köpmanshus av tegel som tillkom efter brän-
derna vid 1700-talets mitt.  X X 

G11 Karaktären hos "Hamngatorna"…. X  X 

G12 … de trånga bakgatorna, med huvudsakligen 2-3-vå-
ningshus. X X  

G13 
… trädkantade kanalen Fattighusån och Gamla Fattig-
huset av trä - hela miljön utmärkande för 1700-tales 
nedbrunna Göteborg 

X X  

 

R 
 
Det tidiga 1800-talets stadsnydaning 
 

1 2 3 

R14 … stadsarkitekt Carl W. Carlbergs nyklassicistiska 
stenstad …   X 

R15 … det bälte av ny bebyggelse … som uppstod på det 
nedlagda fästningsområdet enligt Carlbergs plan 1808 X   

R16 … det bälte av … planteringar som uppstod på det 
nedlagda fästningsområdet enligt Carlbergs plan 1808 X   

R17 Längs vallgravens insida kajgator, … X   
R18 Längs vallgravens insida …, öppna platser …..    
R19 Längs vallgravens insida ... salutorg ….    

R20 Längs vallgravens insida ... byggnadskvarter för bo-
städer och offentliga byggnader. X  X 

R21 Längs utsidan parker … X   
R22 Det tidiga 1800-talets stadsnydaning X X  
R23 Gränsboulevarden Nya Allén X X  

 

O 
 
Hamn-, sjöfarts- och handelsstaden 
 

1 2 3 

O24 

Hamn-, sjöfarts- och handelsstaden med  bebyggelse 
från skilda tider, som visar hur kanalernas ursprungli-
gen slutna innerhamnar fr.o.m. 1840-talet ersattes av 
älvstrandens djuphamn, … 

X X X 

O25 affärslivets utveckling från de gamla patricierhusen 
till varuhus … X  X 

O26 affärslivets utveckling från de gamla patricierhusen 
till…saluhallar    

O27 Kajer ... kring Stora Hamnkanalen X X X 

O28 
… sjöfartsanknuten bebyggelse som f.d. Ostindiska 
kompaniet och andra gamla handelshus kring Stora 
Hamnkanalen 

  X 

O29 …, kontor och magasin för handelsfirmor och rederier 
mot älven.   X 

O30 Banker och försäkringsbolag vid Hamngatorna ….   X 

O31 Donationsgrundade anläggningar som parker, sjuk-
hus, skolor, museer och bostadsstiftelser.  X  

      
T 

 
Det sena 1800-talets storstadsomdaning 
 

1 2 3 

T32 Cityomvandlingen med handelns om- och nybyggna-
der i storstadsmässig skala, …  X  X 

T33 Cityomvandlingen med …, hamnens och järnvägarnas 
tullpackhus …..   X 

T34 Cityomvandlingen med …. hamnens och järnvägarnas 
stationsmiljöer  … X X  

T35 Cityomvandlingen med  …. samt de plana kanalbro-
arna av järn.  X X 

T36 Det sena 1800-talets storstadsomdaning X X X 

T37 
Det sena 1800-talets storstadsutbyggnad med anlägg-
ningar, områden och bebyggelse som visar på ny sam-
färdselteknik 

X X  

T38 Cityomvandlingen med… Kommunaltekniska an-
läggningar som vattentorn och spårvägarna X X  

 

L 
 
Göteborgska särdrag i stadsbilden 
 

1 2 3 

L39 Stadssiluetten från älven och bergshöjderna    
L40 Kanalstadens vattenstråk X X X 
L41 kontakten med älven    

L42 Byggnadstraditionen med dominerande låg bebyggel-
sehöjd X X X 

L43 Byggnadstraditionen … gula "Göteborgsteglet" X X X 
L44 Byggnadstraditionen … carlbergska nyklassicismen   X 

L45 Byggnadstraditionen … medeltidsromantiken vid 
1800-talets mitt X X  

L46 
Byggnadstraditionen … rikt formade sena 1800-tals-
bebyggelsen i puts och tegel och med stort inslag av 
polykromi 

X X  

L47 Gatukaraktären med gatsten och gånghällar i bohus-
granit … X X X 

L48 … rikliga inslagen av grönska i stadsbilden X X  
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Miljösammanhang 1 Drottningtorget 
 
Drottningtorgets miljösammanhang avgränsas av planområdet i norr, Central-
posthuset i öster, Fattighusån, Trädgårdsföreningen, Vallgraven och bebyggel-
sen inom Vallgraven mot söder. Mot väster avgränsas rummet av Hamnkanalen 
och Nordstans kvarter. 

Miljösammanhanget innehåller flera av riksintressets teman, inklusive riksin-
tressegrundens olika identifikationer. Tre vyer har valts från vilka riksintressets 
framträdande i miljösammanhanget beskrivs. Angörandet av miljösamman-
hanget, oavsett från vilket håll man kommer, sker via stadsrum i vilka riksintres-
segrundens teman upplevs. 

 
 
 
 

 

 

 
Miljösammanhanget Drottningtorget med tre vyer mot planområdet, från Slussplatsen, 
Drottningtorgsbron och från Drottningtorgets mitt.  
 
 
 
 
 
 
  

Riksintressegrunden 

M8-9, M11 (3) 

 G1-9, G11-13 (12) 

 R15-17, R20-23 (7) 

 O24-25, O27 (3) 

T32, T34, T36-38 (5)  

L40, L42-43, L45-48 (7) 

Sammanställningen av riksintressegrun-
dens olika identifikationskoder för miljö-
sammanhanget Drottningtorget visar om-
rådets centrala betydelse för förståelse av 
aspekter inom riksintressegrundens te-
man 1600- och 1700-talens fästningsstad, 
det tidiga 1800-talets stadsnydaning och 
det sena 1800-talets stadsnydaning. I mil-
jösammanhanget återfinns även flertalet 
Göteborgska särdrag.  
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A. Miljösammanhangets karaktär och berättarinnehåll 
Drottningtorget är ett oregelbundet och luftigt stadsrum, starkt präglat av kom-
munikation och resande under cirka 200 år. Torget släpper in staden från flera 
olika håll, ömsom öppet och ömsom slutet. De slutna delarna av torgets avgräns-
ning utgörs inte av slutna kvarter utan av solitära byggnader. Deras inbördes för-
hållande till varandra ger en stormaskig struktur. Genom denna silas stadens liv 
i diagonaler som löper mellan fasader som frontar torgytan. Det öppna stads-
rummet gör orienteringen lätt och understödjer genandet över torgytan. 

 
Drottningtorgets solitärbyggnader, Centralstationen, Centralposthuset och i bakgrunden före 
detta Västgötabanans stationshus. 
 
Ett torg med fortifikations- och kommunikationshistorisk överblick 
Drottningtorget ligger på utfylld mark i en tidigare del av Vallgraven som ingick i 
försvarsanläggningen som omgav den befästa staden Göteborg. Mot söder mö-
ter torget Vallgraven som utgör en del av befästningsverken, där bastionen Ca-
rolus IX Rex tydligt framträder. Bastionen vinklar ut i vallgraven och den spetsiga 

formen tas upp i Trädgårdsföringens planform på motstående sida av Vallgra-
ven. 

 
Broarna över de tre vattenvägarnas möte vid Drottningtorget. 
 
Från Drottningtorgsbron som går från torget, över Fattighusån till Slussbron och 
Slussgatan överblickas Vallgraven, den trädkantade Fattighusån och Trädgårds-
föreningen. Blicken möter en lugnare miljö än vid det transporttäta Drottning-
torget. I vyn från broarna mot bastionen och längs Stora Nygatan kan befäst-
ningsanläggningens struktur läsas. Förutom Vallgraven har man från detta läge 
överblick över Fattighusåns och Hamnkanalens östvästliga sträckning. Dessa tre 
vattenvägar utgör väsentliga delar av stadens tidiga transportsystem. Deras 
möte vid Drottningtorget ger en uppfattning av den historiska kontinuitet som 
stadsrummet har för resande och transporter och vattnets avgörande roll i sta-
dens framväxt. Den synliga kommunikationshistorien har i Stampgatan, norr om 
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Fattighusån ytterligare ett lager som präglat rummet innan järnvägen, spårvä-
gen och bilvägen. Stampgatan var den östra landsvägen in till stan, via denna 
nåddes Drottningporten och den befästa staden.  

De tre vattenvägarnas möte med de oregelbundna stadsrummen 
De tre vattenvägarna som möts vid Drottningtorget har stenskodda kajkanter 
och stenklädda murar mot vattnet. På vissa ställen är stensättningen från tiden 
för stadens grundande och byggandet av kanalerna. Här och var löper trappor 
ned till vattnet och påminner om att vattensystemen inte bara utgör en vatten-
spegel för dagens stadsbild eller fungerat för transporter från A till B. Snarare 
visar de historiska lastkajer, där varor och råvaror kunde lastas på och av pråmar 
på strategiska ställen som Drottningtorget eller vid de kilformade platser som 
uppstod i passningen av den rätvinkliga kanalstadsplanen och befästningsver-
kens form. I mötet mellan bebyggelsen inom Vallgraven och Hamnkanalen i höjd 
med Drottningtorget mot sydost finns just en sådan kilformig öppen yta, Sluss-
platsen.  

 
Vy över Slussplatsen och Göta källare. 

 
Att Drottningtorget framträder som ett oregelbundet stadsrum betyder inte att 
det är ogenomtänkt. Centralstationens markerade entréparti mot Drottningtor-
get ligger i samma axel som Vallgraven. På liknande vis möter Centralposthusets 
uppställning vinkelrätt upp mot Stora Hamnkanalen som fondbyggnad. Den ar-
kitektoniska gestaltningen av byggnaderna på Drottningtorget har utgått från 
och använt de historiskt givna och motstridiga planstrukturerna uppkomna i mö-
tet mellan befästningsverken och kanalstadsplanen. Detta är inte minst påtagligt 
vid en studie av Centralposthusets planform och nyttjande av tomtplatsen. Tom-
ten, en ravelin i befästningen innan den bebyggdes, mötte Vallgraven i en spet-
sig vinkel, utfylld av byggnaden. 

 
Centralstationen med entréparti i axel mot vallgraven, flankerad av Centralposthuset och Hotell 
Eggers som vinklar upp mot Drottningtorgets öppna yta. Siktlinjerna fångas av de tre fasaderna 
och fortsätter vidare på ömse sidor Centralstationen 
 



17 

Byggnader för offentliga funktioner med lång kontinuitet 
I torgrummet står ett antal framträdande solitära byggnader. De är byggda för 
offentligt bruk och verksamheter: posthus, hotell och stationsbyggnader. Bygg-
naderna och de verksamheter de byggdes för att rymma ligger i anslutning till 
kommunikationsstråken järnvägen, Fattighusån/Hamnkanalen/Vallgraven och 
den östra landsvägen in till staden. Kommunikationerna understödde byggna-
dernas användning. I byggnaderna på Drottningtorget har stor omsorg lagts i re-
spektive byggnads individuella gestaltning och placering i stadsrummet. Här är 
synligt tidigare generationers stadsbyggnadsmässiga ambitioner och den stads-
bild de ville besökare skulle möta vid sin ankomst till staden.  

Miljösammanhangets långa prägling av kommunikationer och resande har bland 
annat som konsekvens att byggnaderna i Drottningtorgets närhet i stort sett 
rymmer samma slags verksamheter som för 200 år sedan, även om husen är från 
skilda tider och med olika arkitektoniskt anslag.  

 
Hotellbyggnader från olika tider vid Drottningtorget. 

Byggnadsskick och berättelser 
Kring torget visas en studie av arkitektonisk stilhistoria. De äldre uttrycksfor-
merna är tydligt läsbara vilket underlättar inlevelsen i dåtidens självuppfattning. 
Längs torgrummets varierande sidor med omväxlande slutna och öppna vyer be-
rättar olika historier som upplevs på skiftande sätt.  

Göta Källare uppfördes för drygt 200 år sedan som det första regelrätta hotellet 
i staden. Byggnaden, präglad av stram nyrenässans, utgör en del av berättelsen 
om resandet vid platsen. Hotellet fick efterföljare. Sentida hotellbyggnader har 
ersatt äldre, Centralposthuset har byggts till och om för hotellverksamhet. En 
annan hotellbyggnad som präglar stadsrummet är Hotell Eggers med putsade 
fasader och eklektisk dekor, typisk för det sena 1800-talets arkitektoniska ström-
ning. Ytterligare fler hotell finns runt Slussplatsen och i Nordstankvarteren. 

 
Det gula göteborgteglet dominerar i stadsrummet. 
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Dominant i stadsrummets språk är det gula teglet som återfinns i Centralstat-
ionen och Centralposthuset, även i det något längre bort belägna Västgötaba-
nans stationshus. Dessa båda byggnader, uppförda i medeltidsinspirerad, fransk 
stil respektive monumental modern klassicism, knyts samman via teglets dova, 
varma nyanser samt mörka tak belagda med fjällformad plåt och skiffer. Gene-
rellt dominerar de gula och beiga tonerna, granit samt släta fasader, ett uttryck 
som ekat i staden sedan 1700-talet.  

Stadsutvecklingen avtecknar sig mot den befästa staden 
Husen och verksamheternas avspegling i arkitekturen berättar om Drottningtor-
gets utveckling till stadens kommunikationspunkt och om Göteborg som besöks-
mål under 1800- och 1900-talen, men i rummet syns stadsbyggande från 1600-
talet och fram till vår tid. Miljön åskådliggör stadsutvecklingen efter försvarsan-
läggningens raserande, industrialismen med järnväg och transporter av råvaror 
och varor, nyheter och brev/kommunikation samt ett intensivt resande vars 
kontinuitet fortsätter än idag. 

Stadsutvecklingen avtecknar sig samtidigt på ett karaktäristiskt sätt mot den be-
fästa stadens fortifikationsstrategiskt utformade planform. Den holländska for-
tifikationsstrategiska stadsplanen, framträder bland annat i den relief som upp-
står genom Hamnkanalens och Fattighusåns vinklade och stenskodda möte, för-
stärkt av stations- och posthusbyggnadernas ortogonala uppställning och genom 
Hotell Eggers förskjutna fasadliv. 

 
De kommunikationshistoriska uttrycken genomsyrar upplevelsen av Drottningtorget. Stenskodd 
kanal med trappor ner till vattnet, hotell, centralstation, Centralposthus och spårvägar dominerar 
platsen både i syn- och ljudbild. 
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B. Riksintressegrundens upplevelse- och läsbarhet i vyerna 
Från Drottningtorget kan det tidiga 1800-talets stadsnydaning upplevas. Från 
Drottningtorget finns det kontakt med Carlbergs stadsplan från 1808 och den 
bebyggelse av bostäder och offentliga byggnader som växte upp på det före 
detta försvarsanläggningen längs kajgatorna intill vallgraven. Trädgårdsför-
eningen, en park som anlades under 1800-talet på mark som ingått i försvarsan-
läggningen, ligger nära Drottningtorget och den norra entrén är synlig från tor-
get. Trädgårdsföreningen avgränsas av Nya Allén, de båda möter Fattighusån 
och Slussgatan/Ullevigatan mot norr.  

Drottningtorget är, och har i ett historiskt perspektiv varit, livligt som en knut-
punkt för resande. I stadsrummet påminner solitära byggnader uppförda för 
specifika syften om det senare 1800-talets cityomvandling, hotell och stations-
miljöer och spårvagnarna, anläggningar för samfärdselteknik.  

 
Teckning av Drottningtorget, från mitten av 1800-talet. Notera hur rörelsemönstret går igen i hur 
torget korsas än idag och den runda planteringen som ekar i dagens byggnad på samma plats. 
(GhmB:11583) 

Det göteborgska 
Tydligt i miljösammanhanget är det specifikt göteborgska, vattenstråken vilka 
kantas av gator med gatsten och gånghällar i bohusgranit och kontakten med 
den rika grönskan, bebyggelsen som har låga höjder och fasader i gult ”göte-
borgstegel”. Karakteristiskt i miljön är också Centralstationen, uppförd i en me-
deltidsromantiserande stil och den sena 1800-talsbebyggelsen i puts och tegel 
med stort inslag av polykromi exemplifierat av Hotell Eggers. 

 
Foto över Drottningtorget med Centralstationen i centrum, från 1800-talets sista år. (Ghmb:19318) 
 
Även försvarsanläggningen från stadens grundande är avläsbar, den är ett av 
landets förnämsta exempel på 1600-talets stadsanläggnings- och befästnings-
konst. Att Göteborg anlades enligt holländskt kanalstadsmönster upplevs tydligt 
från Drottingtorget i siktlinjer längs med Stora Hamnkanalen och Hamngatorna. 
Här framträder det rätvinkliga gatunätet bredare hamngator och trängre bakga-
tor med lägre byggnader, framför allt 2-3 våningshus. Tomtstrukturen från den 

http://62.88.129.39/carlotta/web/image/*zoom/563083/GhmB:11583.jpg
http://62.88.129.39/carlotta/web/image/*zoom/564209/GhmB:19318.jpg
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holländska kanalstadsplanen är också synlig från Drottningtorget. Från Drott-
ningtorgsbron går Fattighusån kantad av lindar i östlig riktning.  

Den överlagrade befästningsstrukturen ger Drottningtorget dess särart 
Vid Drottningtorget återspeglas stadens historiska identitet som 1600-och 1700-
talens fästningsstad på ett illustrativt sätt genom de bevarade spåren efter 
stadsbefästnignarna som tydligt framträder i vallgraven och via den befästnings-
gördel som bebyggdes efter raseringen av befästningarna. Denna försvarsan-
läggningens avläsbara form och materialitet inbegriper också den trädkantade 
Fattighusån, vartill även kommer kanalstadsplanens rätvinkliga möte med be-
fästningsgördeln och Fattighusån. Dessa möten har skapat tresidiga och för-
skjutna platsbildningar tydligt identifierbart vid Slussplatsen och Drottningtor-
gets ortogonalt knäckta rumsbildning. Kanalstadsplanens närvaro på Drottning-
torget är dessutom påtagligt genom det imponerande djupperspektivet i siktlin-
jen utmed Stora Hamnkanalen med Wijkska huset långt bort i fonden, vilken fall-
ler in i upplevelsen av torgmiljön.  

Dessa fortifikatoriska och stadsplanemässiga strukturer och former gör sig i 
högsta grad gällande som visuella segment av stor betydelse för upplevelsen av 
Drottningtorgets rumsbildning. De är ”tröga strukturer” som under 1800-talet 
och 1900-talets början överlagrats med igenfyllnader, hotellbyggnader, en stat-
ionsmiljö med medeltidsromantiska förtecken och ett monumentalt posthus. 
Denna överlagring med offentliga rum och byggnader tillhörande en ny tid be-
rättar om 1800-talets och det tidiga 1900-talets stadsnydaningar med öppningar 
mot omvärlden som ger ytterligare reliefer till den morfologiska särart som är 
Drottningtorget. Drottningtorget utgörs av ett omgärdat rum med öppningar i 
alla väderstreck och byggnader som kan upplevas över hörn som självständiga 
individer, och detta samtidigt som Fattighusåns vattenspegel och kajskoningar 
obekymrat skär genom rumsbildningen på skrå. Trots Centralstationens och det 
imponerande Centralposthusets ortogonala uppställning relativt kanalstadspla-
nens förlängning, är det ingen byggnad som behärskar torgrummet, vilket 
skapar en likställdhet som ytterligare förstärks av de friliggande byggnaderna 
Göta Källare och Hotell Eggers. 

 
Bild från 1873, över Stora Hamnkanalen mot öster. I vänsterkant Slussplatsen och Göta källare, 
centralt i bilden den nu rivna Slusskvarnen. (GhmD:4925) 
 
Ett vägskäl med likställda byggnader 
Sammantaget ger alla dessa överlagringar och formmässiga komponenter till re-
sultat att Drottningtorget mer framstår som ett successivt framvuxet ”vägskäl” 
än ett planerat styckeverk. Torgbildningen kan definieras som en i högsta grad 
varierande rumsbildning med kontinuerligt skiftande form och innehåll bero-
ende på var man står och riktar uppmärksamheten mot. Vidare är torget ett så-
väl historiskt berättande som arkitektoniskt uttrycksrum, där varje enskilt stads-
byggnadselement kan avläsas och upplevas utan visuellt påtvingande referenser 
till omgivningen, vare sig formmässigt eller med hänsyn till innehåll.  

Likställdheten mellan de olika byggnaderna har sin grund i en gemensam tradit-
ionell grammatik och skalnivå, detta gör att variationen kan överblickas som ett 
lugnt sammanhängande visuellt flöde. I det sammanhängande visuella flödet 

http://62.88.129.39/carlotta/web/image/*zoom/582865/GhmD:4925.jpg
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finns en förmedlande ordning som skapar en upplevelse av ”enhet i mångfald”. 
Den begränsade skalan gör att torget inramas av det vidsträckta himlavalvet mot 
vilket de spännande takformerna avtecknar sig på ett frikostigt och inspirerande 
sätt. Detta gäller även Cebtralstationen, även om taksiluetten på lite avstånd 
delvis påverkas av de uppstickande tillbyggnaderna. 

Synbild från Slussplatsen 
I synbilden från Slussplatsen med Hotell Eggers och Centralposthuset utmed 
blickfångets sidor, Centralstationens associationsrika medeltidsromantik i bil-
dens mitt och med kanalens tunga naturstensmur och vattenspegel i förgrun-
den, tecknas en stadsbyggnadshistorisk plansch. Här syns en serie arkitektoniska 
berättelser, formade på ett måleriskt manér med tillbakablickande undertoner i 
syfte att hos brukaren underbygga ett igenkännande i den nya tid och livspuls 
som trängde sig fram under 1800-talets senare hälft och en bra bit in på 1900-
talet.  

I detta sammanhang har den finstilta och mjukt plastiska linjeföring som tak-
landskapet livfullt tecknar mot det fria och öppna himlavalvet en avgörande be-
tydelse för byggnadsgestalternas samlade metaforiska verkan som historiskt be-
rättande arkitekturupplevelser. Arkitekturupplevelsen förmedlar arkitektoniska 
berättelser ur det förflutna som vi fortfarande kan tillgodogöra oss på ett inle-
velsefullt sätt. I detta fall förtydligas upplevelsen då den avtecknas mot en ge-
nerös och vittsvävande rymd utan begränsande uttolkningsmöjligheter.  

Mitt i synbilden uppmärksammas den moderna kioskens rotunda som återkny-
ter till tidigare runda former på platsen och faller in i torgets tillbakablickande 
bildserie med byggnadernas morfologiskt gemensamma nämnare såsom plasti-
citet, återhållsam färgställning och en gestaltning med reminiscenser ur det 
europeiska arkitekturhistoriska formförrådet. 

 

 
Vy från Slussplatsen mot planområdet. 
 
Synbild från Drottningtorgsbron  
Vid förflyttning österut till synbilden från Drottningtorgsbron, framträder det 
enda perspektiv vid angöring mot torgytan i vilket en ritualiserande ambition 
kan anas i Centralstationen. Härifrån framträder Centralstationens noga place-
rade byggnadsdelar i förhållande till Vallgravens axel och byggnadens strikta 
uppställning mot Stora Nygatans förlängning, sannolikt i syfte att markera den 
då moderna järnvägens betydelse i samhället. Från denna vy uppträder Central-
posthuset och Hotell Eggers som flyglar till Centralstationen och de båda bygg-
nadernas lätta snedställning gentemot torget förstärker perspektivet och rikt-
ningen mot Centralens huvudfasads accentuerande mittparti. 
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Vy från Drottningtorgsbron, mot planområdet. 
 
Till höger i synbilden framträder Centralposthusets monumentala fasader i gult 
göteborgstegel, mot Drottningtorget i hamnkanalens axel. Skillnaden i storlek 
mellan Centralposthuset och övriga byggnader på torget skulle kunna antyda en 
stadsbyggnadsmässig ordning i vilken Centralposthuset är överordnad. Detta 
motsäges dock av fasaden mot torget som saknar en arkitektoniskt centrerad 
symmetri; fasaden har givits en monumentalordning men utan centralmotiv. 
Detta faktum, understödjer läsningen av Centralposthuset som en flygelbyggnad 
till Centralstationen. Genom denna utformning tar Centralposthuset inte över 
stadsrummet. Vid närmare betraktelse är det ingen av byggnaderna  som be-
härskar torgrummet utan likställdhet råder avseende rumsligt anspråk. Här har 
vi ett tydligt uttryck för den göteborska pragmatismen, en ordning som också 
sätter sin prägel på Gustaf Adolfs torg, ytterligare ett stadsrum som har ett 

otvunget tilltal till brukaren och med arkitektoniskt självständiga byggnader som 
inte gör anspråk på att behärska stadsrummet.  

Synbild från Drottningtorgets mitt 
Längre fram, mitt på Drottningtorget, kommer Centralstationen nära inpå. Fasa-
dens detaljeringar och takens livfulla siluetter mot himlen kan urskiljas. Från 
denna betraktelsevinkel kommer således det arkitektoniska verket till fullt ut-
tryck utan distraherande ”bakgrundsbrus”.  

 
Vy från Drottningtorgets mitt, mot planområdet. 
 
Byggnadens närvaro som ett medeltidsromantiskt motiv underbyggs av dess 
samtidigt rustika och finstilta plasticitet, accentuerat av de väderbitna fasadmu-
rarnas patina som tillsammans med de fantasieggande taksiluetterna kontraste-
rar mot det luftiga himlavalvet.   
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C. Påverkan på riksintressegrundens upplevelse- och läsbarhet 
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Vy från Slussbron 
- Total dominans i stadsrummet, inte minst över Centralstationen, där planförslagets storskaliga massi-

vitet kommer att förändra torgmiljöns karaktär och upplevelsepotential som ett historiskt berättande 
dokument i grunden. Bebyggelsen flyter ihop, där Centralstationen tycks sjunka in i, nästan sväljas av, 
den bakomliggande allt för höga bebyggelsesmassan.  

- Horisontallinjen försvinner som sammanhängande koncept i stadsrummet och i de enskilda byggna-
derna, vilket får allvarliga konsekvenser för möjligheterna att tillgodogöra sig de historiska byggnader-
nas arkitektoniska uttryckskraft och berättarpotential på ett inlevelsefullt sätt. 

- Genom sin skala, diversifierade gestaltning och närgångna uppställning som verkar överväldigande står 
den nya bebyggelsen i direkt konflikt med torgrummets otvungna göteborgska karaktär och pragmat-
ism, vilket präglas av en likställdhet med byggnadsindivider utan anspråk på behärskning av stadsrum-
met. 

- Centralposthuset upplevs idag som en kraftfull solitär, en karaktär som kommer att förminskas betyd-
ligt av den nya bebyggelsens skala; vilket också gäller Centralstationens associationsrika fasaduppställ-
ning som kommer att förminskas till en arkitektonisk avvikelse i sammanhanget. 
 

Vy från Drottningtorgsbron 
- Kraftig förskjutning av den gestaltade ordning i vilken Centralstationen framträder som ett huvudmotiv 

i den avgränsade synbilden, flankerad av Eggers och Centralposthuset.  
- Centralmotivets axelverkan i fasaden på Centralstationen undergrävs med tyngdpunktsförskjutning 

mot öster, eftersom sockelvåningarna i exploateringen läggs i linje med de höga tillbyggnaderna och 
byggnadsmassan smälter ihop och dras ut mot öster.  

- Högbyggnadernas inbördes uppställning och takformer med vinklar åt alla håll accentuerar exploate-
ringens totala brist på kontextualitet, vilken inte förhåller sig  till det befintliga sammanhanget, utan 
bara till sig självt som en främmande kropp – vilket förstärks av svårigheten att avläsa byggnadernas 
användning.  

- Torgrummet stängs igen, samtidigt som det krymper mot bakgrund av den väldiga uppställningen, vil-
ken bildar en högrest omgärdning mot norr som stationsmiljön visuellt nu tvingas referera till – och 
inte till den generösa rymd som arkitekturen idag avtecknar sig mot. 

- Blandningen av rätvinkliga och icke rätvinkliga byggnadskroppar ger en visuell obalans och byggnader 
som saknar huvudfasader.  
 

Vy från Drottningtorgets mitt 
- De bakomliggande högbyggnadernas massivitet drar fokus från motivet i Centralstationens huvud-

fasad. Fokus byter både fasad och riktning. Detta påverkar också taklandskapets spel mot den idag fria 
himlen. 
 

D. Sammanfattande bedömning av på-
verkansgrad  
Exploateringens relation till synbildernas berät-
tarpotential bedöms medföra en mycket stor ne-
gativ påverkan på upplevelse- och läsbarheten av 
de identifierade riksintressegrunderna. 
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Miljösammanhang 2 Vallgraven 
 
I det miljösammanhang som Vallgraven utgör innefattas flera av uttrycken för 
riksintresset Staden inom vallgraven med parkbältet. Miljösammanhanget av-
gränsas av Centralstationen i norr, Centralposthuset i öster samt vallgraven och 
bebyggelsen inom vallgraven mot söder och väster. Inom miljösammanhanget 
har en vy från söder valts, från vilken upplevelsen av riksintressegrundens fysiska 
och visuella egenskaper beskrivs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miljösammanhanget Vallgraven, vy strax söder om bastionen Carolus IX Rex.  
 

  

Sammanställningen av riksintresse-
grundens olika identifikationskoder 
för miljösammanhanget Vallgraven 
visar områdets centrala betydelse för 
förståelse av aspekter inom riksin-
tressegrundens teman 1600- och 
1700-talens fästningsstad och det 
sena 1800-talets stadsnydaning. I 
miljösammanhanget återfinns även 
flertalet Göteborgska särdrag i stads-
bilden.  

Riksintressegrunden 

M3, M8-9 (3) 

G1-10, G12-13 (12) 

R22-23 (2) 

O24, O27, O31 (3) 

T34-38 (5) 

L40, L42-43, L45-48 (7) 
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A. Miljösammanhangets karaktär och berättarinnehåll  
I blickfånget från Trädgårdsföreningen upplevs Centralposthuset och Central-
stationen i sammanhang med vallgravens vattenspegel, Slussbrons vackra 
brospann, kajkanternas rustika stenläggning, konturerna efter Carolus IX Rex, de 
arkitektonisk sammanhållna bostadskvarteren samt Trädgårdsföreningens oas 
med Fröhuset.  

 
Foto från Trädgårdsföreningen mot norr. Tydlig rumslig uppdelning mellan trevånings bostadshus 
i tegel innanför vallgraven och Trädgårdsföreningens grönska och Vallgraven däremellan. 

 
Distinkt rumslig indelning 
Miljön karaktäriseras av en distinkt rumslig indelning mellan bostadsresidens, 
rekreationsområde, torgmiljö och av Vallgraven. Vallgraven med kraftfull kajs-
koning och utstickande bastion på västra sidan berättar med närmast ikonisk 
tydlighet om den befästa stadens omgivande befästningsgördel. Vallgraven fun-

gerar både som barriär mellan stadsbildens skilda miljöer och som överbryg-
gande horisontalt element mellan det tätbebyggda stadslandskapet och Träd-
gårdsföreningens lummiga grönstruktur. Vallgraven representerar ett tydligt ut-
tryck för 1600-talets stadsanläggnings- och befästningskonst, den yttre befäst-
ningsgränsen för landets främsta exempel på en holländskt inspirerad kanal-
stadsplan  

Gedigna bostadsresidens i samspel med naturelementen 
Längs Stora Nygatan bildar solida bostadshus i tegel en fond av sammanhållen 
historisk bebyggelse med goda exempel på välbevarad arkitektur och stilideal 
från 1800-talets mitt fram till 1900-talets början. Miljön innanför vallgraven bil-
dar ett starkt definierat bostadsområde som med fördel upplevs från parkmiljön 
då karaktären av homogen skala och arkitektoniska uttryck tydligt framträder. 
Färgskala och material har en sammanbindande effekt i miljön. Den täta bebyg-
gelsen ger ett gediget intryck vilket hålls ihop av skala samt byggnadsmaterial i 
ibland annat gult fasadtegel, ljust putsade fasader och koppartak. Vallgravens 
vattenspegel kontrasterar mot bebyggelsens kompakta karaktär. Området 
präglas av en väl omhändertagen historisk miljö vilken ger en lugn, lite avskild 
atmosfär med vattenspegeln som lugnande naturelement. På avstånd inramas 
miljön av Centralposthuset och Centralstationens rustika murverk som även om-
sluter Drottningtorgets infrastruktur och dynamiska rörelser. Bostadsresiden-
sens småskalighet i tre våningar bidrar tillsammans med gatunätets återhåll-
samma trafikering utmed Stora Nygatan starkt till en behagligt vilsam upplevelse 
av miljön.  

Den befästa stadens vattenvägar formar och berättar 
Vallgravens ringlade sträckning möter i norr upp Fattighusån och stadsbilden 
öppnar upp mot Drottningtorgets varierande sidor med omväxlande slutna och 
öppna siktlinjer som berättar olika historier. En spännande miljö där den befästa 
stadens tre vattenvägar möts. Mötet mellan den befästa stadens inre och yttre 
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planaxlar kan avläsas i den kilformade Slussplatsen, i kanalens vinklade sträck-
ning från Centralposthuset och Centralstationens samlade orientering samt i 
Centralposthusets planform. 

 
Foto från Vallgraven mot Drottningtorget, Slussbron centralt i bilden. 

 
Slussbron och kajkanterna härrör delvis från 1600-talet med trappor ner till ka-
nalens vatten, kantade med lindar som härstammar från 1700-talet (lindar fanns 
då även utmed Hamnkanalen). Från Drottningtorgsbron överblickas Vallgraven 
och Fattighusån, med en lugnare välbevarad miljö i skydd av Centralposthuset 
med beståndsdelar som bland annat berättar om stadens ursprungliga befäst-
ningsverk, stadens transportsystem och östra infart med landvägen, senare 
överlagrad med bostadresidens och parkmiljö. 

Inramning av det offentliga rummet 
Torget ramas in av variationsrika uttrycksformer där den äldre bebyggelsen talar 
till fantasin och underlättar inlevelsen i dåtidens liv och samhälle. Byggnaderna 

kring Drottningtorget är uppförda för offentligt bruk och rymmer i huvudsak 
fortsatt ursprungliga verksamheter såsom exempelvis Centralstationen. Materi-
alvalen domineras av gula och gulbruna färgställningar med ihållande tradition 
från 1700-talet. 

 
Från Trädgårdsföreningen mot nordväst, stenstaden inom vallgraven. 
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B. Riksintressegrundens upplevelse- och läsbarhet i vyn 
Miljösammanhanget, som inbegriper stadsbyggnadselement från olika epoker i 
stadens utveckling fram till början av 1900-talet, ger en väl integrerad berättelse 
om Göteborgs framväxt utifrån det försvarsstrategiska läget vid mynningen av 
Göta älvs vattensystem. Bevarade delar av stadsbefästningarna och omgivande 
befästningsgördel, däribland den framskjutande bastionen Carolus IX Rex, domi-
nerar förgrunden i blickfånget. Utblicken vittnar om det kraftfulla befästnings-
verk stjärnfort som omgav Göteborgs stadskärna under 1600- och 1700-talet. 
Bakom Centralstationen friläggs himlen med sitt vidgade valv som gör att älvens 
närvaro kan anas.  

Den morfologiska enheten som kroppsligt närvarande berättelse 
De olika berättarskikten framträder som en morfologiskt sammanhållen helhet, 
samtidigt tydligt urskiljbara som olika tidsuttryck inom ett sammanhållande 
tema, som vore de framvuxna ur en gemensam grund och därför bekräftande 
varandra. Denna visuellt harmoniska orkestrering har sin yttersta grund i att alla 
stadsbyggnadselements olika formuttryck med tillhörande berättarinnehåll för-
medlas inom ramen för en traditionell grammatik och etablerad arkitekturkod. I 
viss mån gäller även detta de bakom centralstationens tak uppstickande tillbygg-
naderna, vars rakslutna volymer och fasadinledningar i stort svarar mot de öv-
riga stadsbyggnadselementens påtagliga horisontalitet, och detta utan att bryta 
av mot synbildens samlade skala. Till detta kommer den lokalt förankrade bygg-
nadstraditionen, med det gula "Göteborgsteglet" som grundkomponent, som 
utmed synbildens samtliga siktlinjer är ytterst påtaglig och trots byggnadernas 
volymskillnader skapar en materialmässigt och arkitektoniskt sammanhållen en-
semble. 

Gatunätets markbeläggning med gatsten och gånghällar i bohusgranit, som trots 
bilens dominans i det moderna samhället bevarats, understryker områdets ål-
derdomliga karaktär. Byggnadsskicket med utgångspunkt i medeltidsromantik 
vid 1800-talets mitt och den rikt formade sena 1800-talsbebyggelsen i puts och 
tegel präglar starkt bostadsområdets miljö. De detaljrikt bearbetade fasaderna, 

där ljus och skugga avtecknar sig på ett livfullt sätt, ger byggnaderna en kroppslig 
närvaro som starkt bidrar till en sinnlig tillägnelse av miljöns berättarinnehåll. 

 
Från Trädgårdsföreningen, Stora Nygatans bebyggelse i väster och grönskan i öster, i norr Sluss-
bron och Centralstationen. 

 
Befästningsverken som miljöskapande stadsbyggnadselement 
I stadsrummet framträder tydligt delar av 1600- och 1700-talets stadsbefäst-
ningar, påtagligt miljöskapande. 1600-talets stadsanläggningskonst är visuellt 
synnerligen närvarande i synbilden och upplevelsen av bevarad holländskt inspi-
rerad kanalstadsplan som gör sig i allra högsta grad påmind vid Vallgraven där 
det rätvinkliga gatunätet med smala bakgator och bredare huvudgator mellan 
vattenvägarna tydligt framträder. 

Den forna befästningsgördelns massiva påbyggda kajkanter och trappor omslu-
ter vallgravens vattenspegel och bildar bas för Stora Nygatans solida köpmans-
hus av tegel. Tomtstrukturen med huvudsakligen 2-3-våningshus och de trånga 
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bakgatorna uttrycker 1800-talets stadsplaner och arkitektoniska ideal. Bygg-
nadstraditionen med dominerande låg bebyggelsehöjd sätter en mycket stark 
prägel på upplevelsen av synbildens historiska karaktär. 

Parkmiljö i samspel med vattenstråk och otuktade stenmurar 
I öster i synbilden ligger Trädgårdsföreningens lummiga grönska som vittnar om 
stadens donationsgrundade anläggningar och parker där de rikliga inslagen av 
grönska i stadsbilden representerar ett i Göteborg fortfarande väl förvaltat par-
kideal som under 1800-talets mitt planenligt genomfördes efter kontinentalt 
mönster. 1900-talets stadsbyggande med anläggningar för rekreation är än idag 
ett framträdande inslag i platsens karaktär. Trädgårdsföreningens parkmiljö, 
som historiskt växte fram som en behagfull landskapsvy från områdets kvarters-
bebyggelse på vallgravens andra sida, illustrerar på ett högst intrycksfullt sätt 
1800-talets borgerliga bostadsideal och dess pittoreska flykt bort från stadens 
smuts och larm till en föreställd lantlig parkmiljö. Grönstrukturen som fortsätter 
längs den trädkantade kanalen Fattighusån via bokens gröna krona vid Central-
posthusets varmbruna tegelfasad, representerar något utmärkande för 1700-ta-
lets Göteborg, så som staden tedde sig innan bränderna under detta århund-
rade. Allt detta framträder med kanalstadens fortifikationshistoriskt motiverade 
vattenstråk i synbildens bas, varvid en historisk dubbelexponering uppstår. Dels 
framträder stråkets fortifikatoriska berättarinnehåll, underbyggt av bastions-
spetsens otuktade naturstensmur, dels betonas det mellanrum mellan bebyggd 
stad och planerad parkmiljö som vattenrummet utgör och som svarar mot ett 
1800-talsideal för borgerliga residens.  

Kanalbroarna med cityomvandlingen i fonden 
Mellan de olika stadsrummen löper plana kanalbroar av järn vilkas smäckra ut-
formning vittnar om det sena 1800-talets byggnadskonst och estetik samt 
materialideal. I miljösammanhanget Trädgårdsföreningen är Slussbron och 
Drottningtorgsbron, båda uppförda på 1870-talet, goda exempel på tidens in-
genjörskonst med gjutjärn.  

 
Från betraktelsepunkten mot norr, Drottningtorget. 

 
Drottningtorget och stationsområdet speglar cityomvandlingen med järnvägar-
nas stationsmiljöer och det sena 1800-talets storstadsutbyggnad med anlägg-
ningar, områden och bebyggelse som visar på ny samfärdselteknik. Hela torgmil-
jön med Centralstationen i fond, det anspråksfullt gestaltade, friliggande 
Centralposthuset, Hotell Eggers och spårvägarnas korsande spår förstärker till-
sammans det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets stadsomvandling.  

Synbild från Trädgårdsföreningen vid vallgravens kant 
Sammantaget är detta ett såväl historiskt som morfologiskt väl integrerat upp-
levelserum, där olika epoker och stadsbyggnadsmotiv bildar en visuellt inspire-
rande palett. Upplevelsen väcker tankar och levande föreställningar om hur sta-
den utvecklats som livsrum. Miljösammanhanget utgör ett visuellt fredat histo-
riskt berättarskikt. 
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Det finns ett lugn i vyn från Trädgårdsföreningen, där bastionsspetsens tunga 
naturstensmur och vallgravens vattenspegel utgör den naturbundna bas kring 
vilken byggnadskroppar från olika epoker grupperar sig. Det är högst anmärk-
ningsvärt hur mycket synbilden svarar mot miljösammanhangets historiska 
stadsbild. 

 
Från vallgraven, i närheten av vypunkten. Teckning från mitten av 1800-talet. (GhmPK:133) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Från vallgraven, i närheten av vypunkten, foto från förra sekelskiftet (GhmD 6607[1]) 
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C. Påverkan på riksintressegrundens upplevelse- och läsbarhet 
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Vy från Vallgraven 
- Planförslaget innebär en radikal förändring av bebyggelsens idag sammanhållna skala, vilket i synbil-

den medför en kraftig skalförskjutning med en främmande typologi, en annan typ av stadsstruktur.  
- Gestaltningens allt för närgångna vertikala skalförhöjning bryter med den horisontella siluetten såväl 

som med vallgravens och bostadsområdets vilande särdrag, och har en sådan överväldigande mass-
verkan att den omöjligen kan ”tänkas bort” vid försök till avläsning av riksintressegrundens måleriska 
närvaro.  

- Byggnadsvolymerna saknar anknytning till synbildens sammanhållna tematiska innehåll, vilket inbegri-
per den befästa staden och storstadsomdaningen under 1800-talet med bostadskvarteren, parkmiljön 
och torgets uppbyggnad som kommunikationsnav – en morfologiskt grundad berättelse som blir svår 
att tillgodogöra sig med detta kraftigt distraherande ingrepp i upplevelserummet.  

- Centralposthuset upplevs idag som en kraftfull solitär, en karaktär som kommer att förminskas betyd-
ligt av den nya bebyggelsens skala. Detta gäller också Centralstationens fasaduppställning som dels 
kommer att förminskas och dels kommer att förlora sitt visuellt verkande samband med synbildens 
förgrund då centralmotivets axelverkan i fasaden på Centralstationen undergrävs med tyngdpunkts-
förskjutning mot öster.  

- Förslaget undergräver upplevelsen av torgets ömsom öppna ömsom slutna karaktär; detta som ett 
resultat av stoppade siktlinjer och eliminering av fri sikt mellan exempelvis Centralposthuset och Cen-
tralstationen. Den förminskande upplevelsen av öppen karaktär och fri sikt resulterar också i att Drott-
ningtorget ”krymper”.  

- Idag utgörs bebyggelsen kring Drottningtorget av byggnader med tydliga ursprungliga funktioner och 
verksamheter som ger sig till känna genom arkitektur och läge, bland dessa Centralstationen, Hotell 
Eggers och Centralposthuset. Planförslaget står i skarp kontrast till platsens tradition av offentlig verk-
samhet.  

- Planförslaget vänder sig inåt och relaterar inte till omgivningens befintliga bebyggelse. Volym, förvän-
tad funktion och formspråk förhåller sig inte till befintlig bebyggelse inom synbilden. 

- Blandningen av rätvinkliga och icke rätvinkliga byggnadskroppar ger en visuell obalans och byggnader 
som saknar huvudfasader.  

 

D. Sammanfattande bedömning av påverkansgrad  
Exploateringens relation till synbildens berättarpotential bedöms medföra en  mycket stor negativ påverkan 
på upplevelse- och läsbarheten av de identifierade riksintressegrunderna. 
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Miljösammanhang 3 Stora Hamnkanalen 
 
Stora Hamnkanalens miljösammanhang avgränsas i väster av älven, i öster av 
fonden av Palacehuset och Centralposthuset, mot söder och norr av Södra re-
spektive Norra Hamngatan med bebyggelse. Miljön är starkt präglad av 1600-
talets stadsplan vars rutnätsmönster med vida och markerade vattenstråk längs 
Stora Hamnkanalen skapar ett unikt stadsrum, av central betydelse för stadens 
historiska identitet. 

Miljösammanhanget angörs från väster med älven i ryggen enligt ett historiskt 
kommunikationsmönster. Från öster nås rummet från Drottningportens histo-
riska läge, via Brunnsparken med omslutande Norra och Södra Hamngatorna. 
Östra hamngatan, tidigare en öppen kanal passeras, och i höjd med Lejontrap-
pan öppnar rummet upp sig mot Gustav Adolfs torg. Östra Hamngatan och 
Västra Hamngatan, även dessa tidigare öppna kanaler, är framför allt sydliga en-
tréer. Korsgatan, med smal gatubredd och snävt perspektiv, släpper in besökare 
från söder mitt i rummets centrum och fortsätter via Tyska bron över vattnet 
med riktning mot Tyska kyrkans tomt. Östra Hamngatan medger också entré 
från norr över Gustav Adolfs torg och in på Norra Hamngatan.  

 

Miljösammanhanget Stora Hamnkanalen, med vy från korsningen Södra Hamngatan/Västra 
Hamngatan och vy från Tyska bron 
 

 

 

  

Riksintressegrunden 

M 1-2, 5, 7-8, 11 (6) 

G 1, 3-4, 7-11 (8) 

R 14, 20 (2) 

O 24-25, 27-30 (6) 

T 32-33, 35-36 (4) 

L 40, 42-44, 47 (5) 

Sammanställningen av riksintressegrun-
dens olika identifikationskoder för miljö-
sammanhanget Stora Hamnkanalen visar 
området som centralt för att Göteborgs 
innerstad är av riksintresse. Vidare är 
starka teman i stadsrummet riksintresse-
grunderna 1600- och 1700-talens fäst-
ningsstad och hamn- sjöfarts- och han-
delsstaden. I miljösammanhanget åter-
finns även flertalet Göteborgska särdrag.  
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A. Miljösammanhangets karaktär och berättarinnehåll  
Utmed Stora Hamnkanalen har de holländska stadsplaneidéerna smält samman 
med den för Göteborg typiska carlbergska nyklassicismen i ett stadsrum utan 
motstycke i landet. På Gustav Adolfs torg, flankerat av byggnader för politisk och 
ekonomisk makt, och i köpmanshusen- och bankhusen längs kanalen vittnas om 
en hög stadsmässig ambition i gestaltning och representation. Stadsrummet ut-
gjorde entré till staden från älven och nedanför köpmanshusen i kanalen var 
hamnen belägen. Motivet i fonden mot öster är Centralposthusets klassicerande 
monumentalmotiv, där tidigare Drottningporten utgjorde fondmotiv när staden 
var befäst. Bebyggelsen står på rad längs den processionsväg in i staden som 
hamnkanalen kan liknas vid.  

 
Stora Hamnkanalen mot öster. 
 

Stadens främsta rum och arkitektoniska huvudnummer 
Stora Hamnkanalen med omgivande bebyggelse och platser är det främsta 
stadsrummet och arkitektoniska huvudnumret inom den befästa staden. Miljö-
sammanhanget rymmer en koncentration av omsorgsfullt utformade byggnader 
uppförda i sten med ett arkitektoniskt spann som sträcker sig från 1600-talet till 
1900-talet. Frontande kanalen står paradexempel från dessa seklers arkitekto-
niska strömningar, från robust materialitet via lätt klassicism till senare stilbland-
ningar. Tillsammans bildar de en enhet i mångfald. Detta är vad som underbyg-
ger kanalrummets påtagliga monumentalverkan i djupled – och som sådant en 
imponerande sinnebild över stadens historiska identitet som handels- och sjö-
fartsstad av strategisk betydelse för upplevelsen och förståelsen av riksintresset 
Staden inom vallgraven. 

De långsmala kvarteren utmed kanalen är ett resultat av den holländska kanal-
stadsplanen, en strategisk planstruktur som i detta stadsrum hade avgörande 
betydelse för de verksamma handelsbolagen som förlade sina kontor längs Stora 
Hamnkanalen. Ursprungligen kallades kanalen för Stora Hamnen och hade fri 
passage mot älven varför denna del av kanalsystemet blev den del som var vik-
tigast för handeln vid stadens två centrala torg och de många köpmansgårdarna 
utmed kanalens kajkanter, ett vattenrum som långt fram på 1900-talet fick sin 
prägel av alla båtmaster som avtecknade sig mot horisonten. Det berättarinne-
håll som kanalrummet återspeglar utöver stadens byggnadstradition och kanal-
stadsplanens övergripande karaktär och historiska funktion är mycket aspekt-
rikt. Stråket längs Södra Hamngatan präglas av handelshus, banker och andra 
finansföretag som haft sitt säte här fram till 1970-talet. 
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Byggnader sprungna ur olika arkitektoniska strömmingar. 
 
En samlad bild av stadens byggnadskultur 
Stadsrummet är befriat från attribut bortom arkitekturen, vilken underbyggs av 
materialval och utformning som skapar en gedigen och sammanhållande enhet. 
I denna ingår broar, kanalkanter, markbeläggningar och husens stensocklar. 
Stora Hamnkanalen med omgivande bebyggelse och platser karakteriseras av 
horisontellt verkande materialitet med raka och långsträckta stenskodda kajer 
och i princip obrutna takfotslinjer. Takfotslinjerna betonas ytterligare av släta 
fasader i gult tegel alternativt ljusa putsade fasader och takfall utan kupor. De 
släta fasaderna och horisontella banden gör rummet rätvinkligt, ett uttryck som 
ytterligare bekräftas av den förhållandevist homogena byggnadshöjden och de 
långa fasaderna. Miljön ger en samlad bild av stadens byggnadskultur avseende 
både arkitekturstilar och fasadmaterial.  

 

 
Starka horisontaler och släta fasader.  
 
En respekterad ordning med horisonalverkan 
Oavsett från vilket håll Stora Hamnkanalen angörs är rumsupplevelsen liknande. 
Fasaderna är inte identiska individer, men kvarteren hålls samman då den över-
gripande gestaltnings- och planeringsidén inte brutits. Det förstärker möjlig-
heten att uppfatta såväl enskilda fasader med deras detaljering som inbördes 
samverkan till en helhet med stark horisontalverkan i djupled inom ett och 
samma blickfång. Hela denna slutna arkitektoniska ensemble avtecknar sig med 
sin förhållandevis jämna taksiluett mot det öppna himlavalvet som ett eget su-
veränt rum där de omgivande stadsrummen inte gör sig påminda, annat än vid 
de korsande hamngatorna och vid Gustav Adolfs torg. 
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B. Riksintressegrundens upplevelse- och läsbarhet i vyerna 
Synbild från korsningen Södra- och Västra Hamngatan 
Från vyn i korsningen Södra- och Västra Hamngatan framträder berättelsen om 
Göteborg från grundandet och framåt. Kanalen och dess funktion blir tydlig i re-
lation till bebyggelse och kanalanläggning. Bebyggelsen, kanalen, gatorna och 
platserna följer kanalstadsplanen och hålls samman av byggnadshöjder, 
material, takfall och takfotslinjer.  

 
Vy från korsningen Södra- och Västra Hamngatan, mot planområdet. 
 
Den berättelse som är avläsbar i vyn mot öster från korsningen Södra- och Västra 
Hamngatan innehåller Göteborgs historiska förutsättningar för stadens fram-
växt, sjöfart, handel och hamnverksamhet. De strikt ordnade byggnadsflan-
kerna, medsamtidigt återhållna och anspråksfullt utmejslad fasader återspeglar 
handels- och sjöfartsaristokratins ambitioner och maktställning i Göteborg. Den 

visuella djupverkan i perspektivet leder blicken i riktning mot Drottningtorget, 
tidigare den befästa stadens slut. 

 
Odaterad akvarell över Stora Hamnkanalen. (Fotou_nr_0_155) 
 
De olika tidsskikt och uttryck som framträder i synbilden fångar olika aspekter i 
riksintressegrunden inom en morfologiskt sammanhållen enhet. Det gör vyn läs-
bar som ett historiskt integrerat berättarrum, utan avvikande former eller olika 
funktioner som skulle riskera att undergräva den historiska föreställningsför-
mågan genom konkurrerande associationsriktningar. Den väl avvägda helheten 
är också det som gör synbildens olika miljöelement urskiljbara med referens till 
riksintressegrundens olika teman. Den lugna inneslutning och kontrastverkan 
som vattnet och himlavalvet bidrar med, underbygger riksintressets läsbarhet 
som en associationsrik och väl avgränsad helhet som berättande kulturmiljö.  
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Stora Hamnkanalens sträckning mot Drottningtorget och mötet med Vallgraven och Fattighusån, 
rätvinkliga kajkanter och byggnader med återkommande formuppbyggnad.  
 
Att synbilden är sammanhållen beror också på den lågmälda färgskalan, sten- 
och putsmaterialen och den traditionella arkitektoniska grammatiken som 
skapar enhet i mångfalden, en enhet som ytterligare förstärks av att ingen en-
skild individ gör anspråk på rumslig överordning. Detta faktum, som kan beskri-
vas som arkitekturens pragmatiska göteborgsanda, präglar också Gustaf Adolfs 
torg. 

Synbild från Tyska bron 
I mötet mellan Stora Hamnkanalen och Östra Hamngatan öppnas en plats med 
riktning åt de fyra väderstrecken. Öppningen möjliggör ett avläsande av Nord-
stanskvarteren över hörn, vilket ger en tydlig synbild av kanalstadsplanens for-
midé. Bakom hörnstenarna ligger bebyggelsen i kanalstadsplanens karakterist-
iska kvarterssjok, uppdelade av de breda kanalgatorna. 

Tillsammans med Stora Hamnkanalen är Gustaf Adolfs torg en av Göteborgs vik-
tigaste identitetsskapande kulturmiljöer. Här vid Tyska bron börjar torgets lugna 
inramning framträda, med följsamma taksiluetter utan uppstickande accenter. 
Torgets förmåga att uttrycka betydenhet och suveränitet som stadens politiska 
och administrativa maktcentrum är också starkt beroende av det ostörda himla-
valv mot vilket torgrummet avtecknar sig.  

På samma sätt som i synbilden från korsningen Södra- och Västra Hamngatan är 
det avsaknaden av avvikande former och funktionsteman med konkurrerande 
associationsriktningar som underbygger den historiska föreställningsförmågan 
och gör vyn läsbar som ett historiskt integrerat berättarrum. 

 
Vy över Stora Hamnkanalen och Gustav Adolfs torg. 
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C. Påverkan på riksintressegrundens upplevelse- och läsbarhet 
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Vy från korsningen Södra- och Västra Hamngatan 
- Hamnkanalens konsekventa ordning längs synbildens vänstra sida bryts. Blicken, som leds genom 

kanalrummet mot fondmotivet Centralposthuset, den nuvarande stadsmuren vid Drottningtorget och 
stadens östra entré, riktas om mot de uppstickande högbyggnadernas skarpskurna blockighet med 
sneda tak som sticker upp över Gustav Adolfs torg och Västra Nordstans kvarter. 

- Hamnkanalens framträdande visuella roll i stadsbilden kan i hög grad tillskrivas den omgivande bebyg-
gelsens relativt låga och enhetliga inramning med samverkande taklinjer. Karaktärsdrag som tydligt 
bryts av och distraheras genom högbyggnadernas främmande volymer. 

- Hamnkanalens konsekvent och rustikt inneslutande horisontalitet förlorar sitt övertygande jäm-
viktsläge genom de uppstickande högbyggnaderna i höjd med Gustaf Adolfs torg, vilket också under-
minerar Tyska kyrkans suveränitet som hamnkanalens symboliska tornbyggnad. 

 
Vy från Tyska bron 

- Den tillkommande bebyggelsen dominerar i synbilden från Tyska bron. Bebyggelsen inkräktar på sam-
stämmigheten i denna vy genom avvikelsen i form och höjd som splittrar det sammanhållna takland-
skapet. Därmed undergrävs också Gustaf Adolfs torgs förmåga att uttrycka betydenhet och suveränitet 
som stadens politiska och administrativa maktcentrum. 

- Den tillkommande bebyggelsen förhåller sig inte till kanalstadsplanens rätvinklighet. Högdelarna 
sticker upp mitt i kvartersstaden. Detta leder till att upplevelsen av Nordstanskvarteren som ett sam-
manhållet område i staden påverkas negativt.  

- Möjligheten till avläsandet av kanalstadsplanen påverkas negativt då Nordstanskvarterens samman-
hållna form influeras av högbyggnaderna som inte förhåller sig till den befintliga stadens struktur, var-
ken i form, placering eller takform. 

 

D. Sammanfattande bedömning av påverkansgrad  
Exploateringens relation till synbildens berättarpotential bedöms medföra en  stor negativ påverkan på upple-
velse- och läsbarheten av de aktuella riksintressegrunderna. 
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Bedömning av påverkansgrad  
Som redovisats i det inledande kapitlet bedöms påverkansgraden i en femgradig 
skala enligt nedan.  

Mycket stor 
Stor 
Måttlig 
Marginell 
Ingen 

Tabellen nedan visar planförslagets bedömda påverkansgrad på upplevelse- och 
läsbarheten av riksintressegrunden i de undersökta miljösammanhangen.  

 Mycket 
stor 

Stor Måttlig Margi-
nell 

Ingen 

Drottningtorget X     
Vallgraven X     
Stora Hamnkanalen  X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Karta som redovisar påverkan på riksintressets upplevelse –och läsbarhet. Med gult anges var stor 
påverkan sker, med rött vilket område som utsetts för mycket stor påverkan.  
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Kumulativa effekter 
Förutom direkt påverkan av detaljplanen kan även kumulativa effekter påverka 
kulturmiljön. Kumulativa effekter handlar om hur en åtgärd tillsammans med 
andra pågående, tidigare och framtida verksamheter/åtgärder påverkar miljön i 
ett område. Exempel på detta är till exempel pågående detaljplaner som har in-
verkan på det aktuella området. 

 
Bilden ovan illustrerar detaljplanens exploatering i ljusgrått samt annan pågående planering i 
mörkgrått, det är de mörkt gråa volymerna som ingår i resonemangen om kumulativa effekter 
 
I denna utredning har kumulativa effekter definierats som följande pågående 
detaljplaner i närområdet till planområdet: Överdäckningen av Götaleden, Ny 
Hisingsbro mm, Centralen inklusive Västlänkens stationsuppgång, samt detalj-
plan område norr om Centralen del 2 mot öster. Centralposthusets tillbyggnad 
ingår i bedömningen av kumulativa effekter. I dagsläget finns osäkerheter avse-
ende slutlig disponering av markanvändning, byggrätt och utformning, därför är 

beskrivningarna av kumulativa effekter belastade med motsvarande osäkerhet. 
Bedömning av påverkan har skett utifrån nuvarande kunskap om de pågående 
detaljplanerna varför bedömningen kan komma att revideras.  

De kumulativa effekternas beskrivs för respektive vypunkt i varje miljösamman-
hang utifrån framtagna visualiseringar baserade på kunskapen i dagsläget. Ku-
mulativa effekter beskrivs enbart för de vyer i vilka de framträder.  

Miljösammanhang Drottningtorget 
Synbild från Slussplatsen 

 
Vy från Slussplatsen, planområdets byggrätt visualiserad i grått, kumulativa effekter visualiserade 
i mörkgrått.  
 
De vidare planerade byggrätterna leder till att den  dominanta skalan från plan-
området norr om Centralen fortsätter vidare mot öster och täpper ytterligare till 
rymden och siktlinjerna i det karakteristiskt luftiga och öppna stadsrummet. 
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Centralstationens uttryck minimeras än mer och Centralposthuset förminskas 
ytterligare.  

Möjligheten att tillgodogöra sig den historiska bebyggelsens arkitektoniska ut-
tryckskraft och berättarpotential på ett inlevelsefullt sätt beskärs fullständigt då 
kontakten med himlen helt försvinner för Centralstationen. 

De kumulativa effekterna visar att det är ett mycket stort område som planeras 
med diversifierad volymuppställning mycket tätt inpå den befintliga bebyggel-
sen och torget. Massverkan överväldigar inte bara de enskilda byggnaderna utan 
hela stadsrummet med konsekvens att den göteborgska karaktären med sin lik-
ställda pragmatism helt förloras. Tillkommande volymuppställningar visar inget 
av likställdhet med de historiskt kommunikativa byggnaderna på platsen idag, 
med stadsrummet eller mellan varandra.  

Deformationen av hela stadsrummets centraliserade axelverkan genom tyngd-
förskjutningen åt öster förstärks då fokus mot Centralstationens markerade 
mittparti förflyttas mot högdelarna. Högdelarna, som i förhållande till stadsrum-
met är placerade skevt utifrån kanalstadsplanen och befästningens betingade 
ordning, visar med obekymrad obalans att den tillkommande volymuppställ-
ningen saknar förankring i omgivande stadsbyggnadskontext och enbart förhål-
ler sig till sin egen morfologi.  

 

Synbild från Drottningtorgsbron 

 
Vy från Drottningtorgsbron, planområdets byggrätt visualiserad i grått, kumulativa effekter visu-
aliserade i mörkgrått. 
 
Kumulativa effekter framträder med marginellt förstärkande effekter från denna 
vy. 
 
Synbild från Drottningtorgets mitt 
I denna vy framträder inga förstärkande kumulativa effekter. 
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Miljösammanhang Vallgraven 
Synbild från Trädgårdsföreningen vid Vallgravens kant 

 
Vy från trädgårdsföreningen, planområdets byggrätt visualiserad i grått, kumulativa effekter visu-
aliserade i mörkgrått. 
 
De ytterligare högpunkternas kumulativa effekter förstärker bedömningen av 
tillkommande volymuppställning som en främmande stadsstruktur. Massivite-
ten ökar då siktlinjer över Centralstationen ytterligare blockeras.  

Miljösammanhang Stora Hamnkanalen 
Synbild från korsningen Södra- och Västra Hamngatan 
I denna vy framträder inga förstärkande kumulativa effekter. 

Synbild från Tyska bron 
I denna vy framträder inga förstärkande kumulativa effekter. 

Sammanfattning kumulativa effekter 
I utvärderingen av de kumulativa effekternas förstärkning av bedömd påverkan 
från planförslaget framträder att det framför allt är vyn över Drottningtorget 
från Slussplatsen som ytterligare påverkas. Detaljplanens påverkan på Drott-
ningtorget har bedömts som mycket stor negativ påverkan, de kumulativa effek-
terna bekräftar och förstärker denna bedömning.  

I utvärderingen av kumulativa effekter blir det också tydligt att de kumulativa 
effekterna överhuvudtaget inte framträder i Stora Hamnkanalens miljösamman-
hang, inte heller uppstår en avgörande förstärkning av negativ påverkan i samt-
liga vyer över Drottningtorget. För miljösammanhanget Vallgraven med vy från 
Trädgårdsföreningen bidrar de kumulativa effekterna med måttlig förstärkning 
av bedömd påverkan.  

Det kan konstateras att det är den aktuella detaljplanen för område norr om 
Centralen som minskar upplevelse- och läsbarheten av riksintressets grunder. 
Vad beträffar de kumulativa effekterna, är det första hand från Slussplatsen och 
från de västra delarna av Drottningtorget som den redan mycket stora negativa 
påverkan på riksintressegrundena förstärks på ett mer påtagligt sätt. I studierna 
av vyerna i miljösammanhangen med enbart kumulativa effekter synliga, det vill 
säga annan pågående planering i staden förutom detaljplan för område norr om 
Centralen framträder följande resultat. 
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Miljösammanhang Drottningtorget 
Synbild från Slussplatsen 

 
Vy från Slussplatsen mot nordöst. 
 
I vyn från Slussplatsen är det främst volymerna från detaljplan område norr om 
Centralen del 2 mot öster som framträder. En av högdelarna, den högsta delen 
placerad längst västerut, läses som om den ligger bakom Centralstationens hu-
vudfasad. 

Synbild från Drottningtorgsbron 

 
Vy från Drottningtorgsbron mot norr. 
 
I vyn från Drottningtorgsbron syns lägre tillkommande volymer norr om Krut-
husgatan, och volymer från detaljplan område norr om Centralen del 2 mot ös-
ter, framför allt den högsta delen placerad längst västerut. 
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Synbild från Drottningtorgets mitt 

 
Vy från Drottningtorgets mitt mot norr. 
 
I vyn från mitt på Drottningtorgets mitt framträder enbart den högsta, mest 
västra delen av planerad exploatering i detaljplan område norr om Centralen del 
2 mot öster. 

Miljösammanhang Vallgraven  
Synbild från Trädgårdsföreningen vid vallgravens kant 

 
Vy från trädgårdsföreningen mot norr. 
 
I denna vy från Trädgårdsföreningen syns Regionens hus och överdäckningen av 
Götaleden samt volymer i planen i ny Hisingsbro, allt norr om Kruthusgatan. 
Ovan Centralposthusets tak framträder det högsta och mest västligt placerade 
tornet i detaljplan område norr om Centralen del 2 mot öster. 
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Miljösammanhang Stora Hamnkanalen  
Synbild från korsningen Södra- och Västra Hamngatan 
Från korsningen Södra- och Västra Hamngatan framträder inget av de kumula-
tiva effekterna, de döljs av rådhuset på Gustav Adolfs torg. 

Synbild från Tyska bron 

Vy från Tyska bron mot öster 
 
Från Tyska bron i vyn mot nordöst framträder den mest västligt placerade och 
högsta volymen i detaljplan område norr om Centralen del 2 mot öster. 
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Förslag till åtgärder 
Detaljplan för område norr om Centralen  
De förslag till åtgärder som listats nedan har till syfte att minska den mycket 
stora negativa och stora negativa påverkan som planförslaget bedömts innebära 
för riksintressets grunder.  

- Exploateringsnivån behöver minskas radikalt och volymerna omfördelas 
för att minimera den kraftiga skalförhöjningen mot Drottningtorget, vil-
ket bland annat bör inbegripa en kraftig nedtagning av volymerna som 
frontar Drottningtorget och som sticker upp över bebyggelsen i Nord-
stanskvarteren. 
 

- För att minska den östliga förskjutningen av stadsrummets riktning som 
planområdets bebyggelse innebär, bör ett visuellt avstånd tillskapas 
mellan Centralstationens äldre huvudbyggnad och tillkommande bebyg-
gelse i detaljplanen.  
 

- Mot Drottningtorget bör bebyggelsen ges en front, likt en sammanhål-
len huvudfasad, detta för att stabilisera riktningen i stadsrummen och 
tillåta den befintliga bebyggelsens traditionella grammatik att tala 
ostört.  
 

- Den arkitektoniska gestaltningen av de enskilda volymer som frontar 
Drottningtorget behöver ges en hög grad av bekräftande kontextualitet 
relativt Drottningtorgets särartade arkitektoniska typologi. Detta inbe-
griper den arkitektoniska grammatiken men också en påtaglighet i bygg-
nadsverkens uttryck, materialitet, färgskala, förhållandet mellan glasade 
och slutna ytor.  
 

- Planstyrning genom utformningsbestämmelser och tillhörande koppling 
till ett särskilt framtaget gestaltningsprogram är nödvändigt för att sä-
kerställa en god arkitektonisk gestaltning som i första hand relaterar sig 
till den historiska miljön. 

 

 

Kumulativa effekter 
Förutsatt att ovan angivna förslag till åtgärder för att minska negativ påverkan 
av detaljplan för område norr om Centralen genomförs bör även volymerna i 
detaljplan område norr om Centralen del 2 mot öster omdisponeras. Omdispo-
neringen ska då syfta till att den västligt placerade och högsta exploateringen 
omfördelas så att den inte influerar stadsbilden samt upplevelse- och läsbar-
heten av riksintressegrunden på ett negativt sätt.  
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Källor 
 

Antikvariskt planeringsunderlag, Centralposthusets om- och tillbyggnad del I, 
Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret, 2006  

Antikvariskt planeringsunderlag, Centralposthusets om- och tillbyggnad del II, 
Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret, 2006  

Detaljplan för Hotell i Centralposthuset, Drottningtorget, AKB antikvarisk konse-
kvensbeskrivning, Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret, 2008 

Detaljplan för Karlavagnsplatsen, MKB-bilaga Kulturmiljö, Göteborgs stad Stads-
byggnadskontoret, 2015 

Karlavagnsplatsen – kulturhistorisk stadsbildsanalys, Förstudie, Melica, 2015 

Kulturmiljöbilaga till miljökonsekvensbeskrivning för detaljplaner för Västlän-
ken, Station Centralens och Station Haga, Antiquum, 2014 

Kulturvärden som resurs i stadsutveckling, antikvariskt underlag för programar-
bete, sydöstra city, inom Vallgraven, Göteborg, Tyréns och Nyréns Arkitektkon-
tor, 2015 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, O län 1997-08-18, Göteborgs innerstad  [O 
2:1-5] 

 

Carlotta, databas tillgänglig via Göteborgs stadsmuseum, 
http://62.88.129.39/carlotta/web 
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Bilaga – Riksintressebeskrivningen 
Göteborgs innerstad [O 2:1-5]  
 
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 residens-, domkyrko- och universitets-stad, präglad av tre sek-
lers handelsaristokrati. Ett av de förnämsta exemplen på 1600-talets stadsanläggnings- 
och befästningskonst, och på stadsbyggandet under 1800- och 1900- talen. Den göte-
borgska byggnadstraditionen med dess olika stadsdelskaraktärer. 
 
Uttryck för riksintresset 
1600- och 1700-talens fästnings- och kanalstad med bevarade delar av stadsbefästning-
arna, och strax utanför stadskärnan skansarna Göta Lejon och Kronan samt Exercishe-
den; 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 utmär-
kande för 1700-tales nedbrunna Göteborg - samt Gamla Allén vid Södra Vägen. Dessu-
tom 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 patricier-
husen till varuhus och saluhallar. Kajer och sjöfartsanknuten bebyggelse som f. d. Ostin-
diska kompaniet och andra gamla handelshus kring Stora Hamnkanalen, kontor och ma-

gasin för handelsfirmor och rederier mot älven. Banker och försäkringsbolag vid Hamn-
gatorna samt bostäder för olika sociala skikt. Donationsgrundade anläggningar som par-
ker, 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 stat-
ionsmiljöer samt de plana kanalbroarna av järn. Kommunaltekniska anläggningar som 
vattentorn och spårvägarna. De stora utvidgningsområdena med planmönster, tät sten-
stadsbebyggelse, gator av olika bredd och karaktär, bestämda hushöjder, parker och 
trädplanteringar. Det mondäna Vasastaden - Lorensberg - Heden, med breda, trädplan-
terade 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 träd-
gårdsstad. Mönstergilla arbetarbostäder i tegel i Haga och Annedal, och traditionella trä-
hus blandade med stadsmässiga landshövdingehus. 
 
1900-talets stadsbyggande och fortsatta utvidgning av staden, med de inledande decen-
niernas terränganpassade, oregelbundna planmönster, men även fullföljande av rut-
nätsstaden. Bostadsbebyggelse för olika samhällsskikt och som uttryck för olika stilepo-
ker, och anläggningar för idrott, rekreation och nöjesliv. Övre Vasastaden- Lorensberg 
med institutionskomplex i parkmiljö och stenstadskvarter med inslag av landshövdinge-
hus. Götaplatsen med omgivande kulturinstitutioner. Lorensbergs villastad och Nedre 
Johannebergs slutna hyreshuskvarter. Folkhemmets funktionella stadsbyggande i Övre 
Johanneberg med väderstrecksorienterade lamellhus i bergig naturmiljö. 
 
Göteborgska särdrag i stadsbilden.  
Stadssiluetten från älven och bergshöjderna runt staden med utblickar mot stadens om-
givningar. Den topografiskt och socialt betingade karaktären av många småstäder i stor-
staden, 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 medeltidsromanti-
ken vid 1800-talets mitt, den rikt formade sena 1800-talsbebyggelsen i puts och tegel 
och med stort inslag av polykromi, landshövdingehusen och deras olika utvecklingsske-
den. 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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PM till Miljökonsekvensbeskrivning  
För detaljplan för verksamheter och bostäder norr om Centralstationen inom 

stadsdelen Gullbergsvass, Göteborg Stad 
 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för verksamheter, handel och 

bostäder norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass, Göteborg Stad. Följande PM till 

miljökonsekvensbeskrivning är en granskningshandling och har upprättats som ett led i detaljplaneprocessen. 

1. Inledning 

Bakgrund och syfte 
Syftet med PM för MKB är att svara på inkomna synpunkter på Miljökonsekvensbeskrivningen som framkom 

under samrådsskedet och förtydliga Miljökonsekvensbeskrivningen genom tillägg.  

Till samrådshandlingen till detaljplanen för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen inom 

stadsdelen Gullbergsvass tog ÅF-infrastructure fram en Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2016-05-27.  

 

PM till MKB har samma upplägg som Miljökonsekvensbeskrivningen och respektive förtydligande har därmed 

gjorts under respektive rubrik. Där miljökonsekvensbeskrivningen är tydlig i sin beskrivning har hänvisning till 

sidan i Miljökonsekvensbeskrivningen daterad 2016-05-27 lagts till under respektive rubrik.  

 

Detta PM till MKB kompletterar med miljöaspekter av nollalternativet för respektive avsnitt. 

 

Miljöeffekterna för detaljplanen beskrivs i första hand för år 2035. År 2035 används som ”målår” för 

utvecklingen i Centralenområdet och är inriktningen i det samordnade arbetet som är gjort i 

Stadsutvecklingsprogrammet V2.0 därför är det även lämpligt som målår för MKB då omgivande projekt som 

planeras genomföras finns sammanställt inom ett gemensamt arbete. 2035 används inom flertalet andra policy 

och planeringsdokument som målår, så som koll 2035.  

 

2. Avgränsning MKB 
 
Avgränsningen av MKB:n har stämts av med Länsstyrelsen i Västra Götaland vid ett s.k. Lark-möte 

2015-12-11. 

Rättelse. I MKB anges datum för avstämningsmöte kring avgränsning till 2016-12-11. Rätt datum är 2015-12-

11.  

 
Studerade alternativ 
Synpunkter: 

Det behöver bli tydligare vad avgränsningen är rörande påverkan från omgivande projekt. MKB behöver därför 

precisera vilka projekt man utgår från ska vara genomförda vid det år man beräknar att aktuell plan är 

genomförd, exempelvis flytt av kombiterminal, färdigställd Hisingsbro, Bangårdsviadukt men också vilka man 

beräknar finns kvar på platsen, exempelvis uppställningsspåren. Vilket år som är rimligt att utgå ifrån att planen 

är genomförd behöver Göteborgs Stad beskriva tydligt i MKB. 



 

Rimliga alternativ enligt 6 kap 12 § miljöbalken (MB) har inte studerats vilket behövs för att uppfylla kraven i 

MB. Eftersom kulturmiljöbilagan redovisar bedömningen att planförslaget medför en påtaglig negativ påverkan 

på riksintresset för kulturmiljö är det mycket väsentligt att redovisa alternativ. Stadsutvecklingsprogrammet har 

brister avseende kulturmiljön och därför kan Länsstyrelsen inte anse att Centralenområdet har studerats i sin 

helhet genom Stadsutvecklingsprogrammet (sidan 10 MKB).  Påståendet att”… Region City kan uppföras utan 

skada på riksintresset om en ”paus” i stadsbilden skapar distans mellan den nya bebyggelsen och den historiska 

kärnan” återkommer i både MKB och planbeskrivning, grunden till detta behöver redovisas i MKB. 

Avslutningsvis behöver datumet för när samråd av avgränsning av MKB skett justeras (sidan 7) och 

miljöaspekter av nollalternativet har inte beskrivits genomgående för varje avsnitt vilket behöver ses över (sidan 

8). 

 

Från MKB:n, s 7-8 +: Då området kring planen genomgår stora förändringar har definitionen av nollalternativet 

och planalternativet varit viktiga. Det pågår framtagande av ett stort antal planer i området både för 

transportinfrastruktur och annan bebyggelse. Hur dessa utformas och vilka som blir antagna och genomförda får 

påverkan på konsekvenserna av denna plan. De utredningar som ligger till grund för denna MKB är framtagna i 

en kontext av utvecklingen i hela området. Därför är också bedömningarna gjorda efter att området utvecklas och 

genomförs så som de i dagsläget är planerade. 

 

Ett nollalternativ ska beskriva utvecklingen/miljökonsekvenserna av planområdet om detaljplanen inte 

genomförs. De centrala delarna av Göteborgs, där planområde Norr om Centralen är en del, är ett område i 

kraftig omvandling genom flera stora och parallella projekt. Den definitionen av nollalternativet för aktuellt 

planområde som har valts för denna miljökonsekvensbeskrivning innebär att de övriga projekt som pågår 

parallellt genomförs som planerat, men att aktuellt planområde inte omvandlas. Ett alternativt 

nollalternativscenario skulle vara att utgå från nuläget, dvs. hur området i stort ser ut idag, men det 

nollalternativet skulle bli skevt då det inte speglar den planerade framtida, och i de flesta fall redan beslutade, 

utvecklingen av området. Nollalternativet definieras därför som att områdets användning idag kvarstår medan 

 

1. Omgivningen utvecklas i enlighet med Visionen för Älvstaden vilket konkretiseras genom 

stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet V2.0. Se planhandlingar.  

2. Pågående planer i området genomförs:  

a. Utveckling av Gullbergsvass  

b. Nedsänkning och överbyggning av E45  

c. Genomförande av Bangårdsviadukten 

d. Hisingsbron med bebyggelse  

e. Västlänken med stationsbebyggelse 

 

Eventuella andra planer där planprocessen inte påbörjats eller det inte finns beslut på projektet har inte räknats 

med i beskrivningen av nollalternativet. 

 

Miljöaspekter av nollalternativet beskrivs under respektive avsnitt. Detta förtydligas hanteras som tillägg till 

tidigare MKB där detta saknades för vissa avsnitt.  

 

Nuvarande markanvändning är korttidsparkering samt bebyggelse av servicebyggnad för Centralstationen. För 

jämförelsen mellan nollalternativ och planförslag har ett antal faktorer som utbyggnaden av planen direkt eller 

indirekt ger upphov till, identifierats. Dessa faktorer är främst:  

 

• Större andel människor i området som inte är på platsen för att resa utan är där för att handla, arbeta, mötas. 

• Större möjligheter att nå handel, arbetsplatser, mötesplatser med gång, cykel och kollektivtrafik 

• Ökat antal boende och personer som vistas inom området 

• Ökat antal fordonstransporter, lokalt, som följd av fler målpunkter och högre exploateringsgrad 

 

Generellt sett är de största konsekvenserna av nollalternativet att en mycket strategisk yta i staden inte utvecklas. 

Miljökonsekvenserna innebär på en strategisk nivå att potentialen för att i detta läge exploatera med goda 

förutsättningar för resurseffektivitet och ökat resande med kollektivtrafik därmed inte tillvaratas. Att utveckla 

detta område bedöms innebära god hushållning av mark. 

 

Rimliga alternativ  

6 kap 11 § miljöbalken (MB) 2. en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn 

till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd 



 

Planen syftar till att möjliggöra ett marknyttjande som tillgodoses av kollektivtrafikens närhet och möjlighet till 

att öka antalet hållbara resor, minska bilberoendet och öka användningen av mer resurseffektiv infrastruktur. 

Lokaliseringsalternativ för detaljplanen bedöms inte finnas då detaljplanens syfte att komplettera 

kollektivtrafikknutpunkten och möjliggöra en stor bebyggelsevolym vid centralstationen är starkt 

lokaliseringsberoende.  

 

Samrådsförslaget betraktas som utformningsalternativ för MKB för att visa hur förslaget utformats på olika sätt 

under processen. Samrådsförslaget jämförs mot granskningsförslaget framförallt i förhållande till förändringar 

gällande kulturmiljö.  

 

3. Gator, trafik och hållbart resande 
Det behöver tydliggöras i handlingarna vilka delar av riksintresse kommunikation som man räknar med ska 

finnas kvar i närheten av planområdet. Det som man räknar med skall flytta behöver säkerställas i samband med 

planen. Det skyddsåtgärder som krävs för de delar av riksintresset som ska vara kvar behöver säkerställas i 

planen. 

 

Riksintresse kommunikation 

Kombiterminalen, Göteborg Norra, uppställningsspåren samt Göteborgs central är samtliga riksintresse 

järnväg. Planen gör inget fysiskt intrång i riksintresse järnväg däremot krävs åtgärder i planen för att 

kombinera riksintresset med föreslagen bebyggelse. De åtgärder som krävs för att hantera störningar på 

bebyggelsen måste säkerställas i planen. Om Göteborgs Stad räknar med att vissa delar av riksintresset inte ska 

finnas kvar på platsen behöver det tydliggöras och ett säkerställande av en omlokaliering av riksintresset ske i 

samband med planen. 

 

Riksintressen för kommunikation som ska finnas kvar vid detaljplanens genomförande är Järnvägen, inklusive 

den planerade Västlänken samt Götaleden, Stadstjänaregatan och Kruthusgatan är av riksintresse för 

kommunikationer. Uppställningsspåren (järnväg) vid centralstationen är av riksintresse men funktionen beräknas 

flyttas till ny lokalisering innan detaljplanen är fullt utbyggd. Detaljplanen bedöms inte påverka på ett betydande 

sätt någon av dessa riksintressen.  

 

Nollalternativ:  
Nollalternativet innebär att möjligheten till att utnyttja den potential för hållbart resande som planförslaget 

innebär inte realiseras. Nollalternativets miljöaspekter beträffande Gator, trafik och hållbart resande bedöms inte 

vara av betydande karaktär i förhållande till planförslaget.  

 

4. Väsentliga miljökonsekvenser 

Lokalklimat 

Nollalternativ:  
Sid 16 i MKB: I nuläget och i nollalternativet (då omgivande bebyggelse uppförts) finns stor påverkan genom 

vind, där främst platser i närheten av byggnader är lämpliga för längre uppehåll. 

Sid 33 i MKB:  Även i nollalternativet finns svåra vindförhållanden. 

 

Sociala konsekvenser 
Sociala konsekvenser bedöms i en Social konsekvensanalys med barnkonsekvensanalys (White, 2015).  

Nollalternativ:  
Sid 17 i MKB: Förändringen av denna del av Centralenområdet i enlighet med planförslaget ger en unik 

möjlighet att utöka ett område som har identitet och roll som station och knutpunkt för människor jämfört med 

nollalternativet. Centralstationen är en av få platser inomhus i staden som är fri och öppen för alla. 

Nollalternativet innebär en fortsatt markanvändning i form av markparkering som är mindre lämplig för barn och 

kan upplevas som otrygg och mörk.  



Naturresurser 
MKB: Planförslaget medger effektivt markutnyttjande, vilket också medför effektivt naturresursutnyttjande, 

samtidigt som byggnationen med stora och höga byggnader kräver mycket naturresurser för tillverkningen av 

betong och andra byggmaterial. Detaljplanen innebär etablering av ytterligare handel i närheten av 

Centralstationen.  

Nollalternativ:  
Nollalternativets miljöaspekter innebär att man inte nyttjar stora naturresurser för att uppföra de stora 

byggnaderna vilket är positivt. Däremot innebär nollalternativet att man inte utnyttjar marken mer effektivt eller 

möjliggör arbetsplatser, service och bostäder i det kollektivtrafiknära läget som medför större möjligheter till 

mer resurseffektiva resor.  

 

Kulturmiljö 
JH: Ska stycket åtgärdsförslag i MKB sid 22 utgå? Det bör nämnas här i så fall.  

 

Miljökonsekvensbeskrivningen utesluter helt alternativa utformningar med hänvisning till 

Stadsutvecklingsprogrammet, där påverkan på kulturmiljön inte har studerats tillräckligt. Med tanke på den 

enorma omvandling som centralenområdet står inför är också kumulativa effekter av planförslaget och deras 

konsekvenser med avseende på kulturmiljön viktigt att beskriva. 

 

Riksintresse kulturmiljö 

Länsstyrelsen kan inte utesluta att planen innebär påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö. Planförslaget 

innebär mycket höga hus organiserade på ett sådant sätt att de skapar ett tätt kluster. En MKB-bilaga för 

kulturmiljön har tagits fram. I denna konstateras att planförslaget innebär en mycket stor negativ påverkan på 

upplevelse- och läsbarheten vad gäller kulturmiljön Drottningtorget och Vallgraven, medan påverkan på Stora 

Hamnkanalen bedöms som stor. Samtliga är strategiskt viktiga delar för förståelsen av riksintresset och den 

historiska staden. I nära anslutning till planområdet ligger också Göteborgs stationshus och Bergslagsbanan 

vilka båda är byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen (KML).  

Länsstyrelsen anser att det föreslagna planområdet är strategiskt viktigt att utveckla men att bebyggelsens 

utformning behöver förhålla sig till angränsande kulturmiljöer vilket betonas i MKB-bilagan. I bilagan föreslås 

bl a en sänkning av exploateringsnivån och en omfördelning av byggnadsvolymernas inbördes relation för att 

exploateringen bättre ska angöra mot den historiska stadskärnan. Länsstyrelsen instämmer i denna bedömning 

och anser att planförslagets omfattande exploateringsgrad och dess påverkan på riksintresset för kulturmiljö 

inte har hanteras på ett godtagbart sätt. Länsstyrelsen påtalade också vikten av anpassning till kulturmiljön i 

samband med yttrandet över stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet 2016-06-02. Att motivera den 

föreslagna bebyggelsen genom att hänvisa till stadsutvecklingsprogrammet (sidan 50 i planbeskrivningen) 

saknar stadig grund eftersom själva stadsutvecklingsprogrammet i sig hade stora brister i just 

kulturmiljöunderlaget. 

Föreliggande planförslag redovisar en ny årsring i staden inom ett planområde som i sig saknar kulturhistoriska 

värden. Områden med höga hus har dock ett stort influensområde och planområdet angränsar till några av den 

historiska stadens kulturhistoriska tyngdpunkter. 

Ett planeringsunderlag har tidigare tagits fram: ”Höga hus” Centralenområdet. I denna sägs bl a:  

”Förändras skalan drastiskt i en miljö påverkar det upplevelsen starkt. Rumsligt kan en plats tåla en stor skala. 

För att platsens identitet och karaktär inte ska gå förlorad krävs förstudier i ett tidigt skede i syfte att identifiera 

viktiga kulturhistoriska värden som stödjande underlag vid utveckling och gestaltning.” 

I riktlinjerna anges att höga hus har ett stort influensområde och placering och volym måste ägnas särskild 

omsorg. I plankartan anges inga utformningskrav för byggnaderna och ett gestaltningsprogram har heller inte 

tagits fram. Mot bakgrund av att planområdet gränsar till kulturhistoriskt känsliga och värdefulla miljöer bör ett 

sådant underlag kunna ge vägledning för ett fortsatt planarbete.  

 

Påverkan på riksintresset för kulturmiljö sker inte bara genom aktuellt planförslag utan även utveckling utanför 

planområdet har en påverkan på riksintresset för kulturmiljö. Den sammantagna påverkan på riksintresset för 

kulturmiljö, sk kumulativa effekter, behöver beskrivas och konsekvenser av detta redovisas i MKB. 

 

Synpunkter enligt annan lagstiftning - KML - Planområdet ligger strax utanför vallgraven som tidigare 

omgärdade fästningen Göteborg samt i anslutning till den mindre landtunga som utgjordes av Hultmans holme. 

Den sydvästra delen av planområdet hamnar därmed inom skyddsområdet för fornlämningen RAÄ Göteborg 

216:1 och ingrepp i denna del kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap KML. Mot bakgrund av platsens 

användningsområde i nuläget och för att minimera störningar anser Länsstyrelsen att krav ska ställas på 



antingen arkeologisk schaktningsövervakning i samband med kommande markarbeten, alternativt att en 

konventionell förundersökning utförs när marken görs åtkomlig för detta. För övriga delar bedöms 

genomförandet av arkeologisk utredning som svårgenomförbart. Enligt historiskt kartmaterial har området 

utgjorts av sankmark. I samband med staden succesiva expansion har markutfyllnader skett, där man 

erfarenhetsmässigt vet att bl a kasserade båtar/vrak kan ha deponerats. Förekomsten av vrak i denna del av 

staden känner vi inte till men vi behöver fortsättningsvis ha en beredskap för detta i samband med kommande 

exploatering av området. Förslagsvis skrivs detta in i planhandlingarna. 

 

Kommentar sbk i samrådsredogörelsen: Kulturmiljöfrågan och påverkan på riksintresset har utvecklats till 

granskningsskedet. Se plankarta, planbeskrivning och gestaltnings och kvalitetsprogram  

 

Utgångspunkt för bearbetning av planförslaget har varit MKB-bilagan och de synpunkter som bland annat 

Länsstyrelsen inkommit med i samrådet.  

 

Efter samråd har kulturmiljöbeskrivning för Centralenområdet tagits fram av Antiquum. Denna utredning har 

legat till grund för fortsatt bearbetning av detaljplanen och ligger till grund för fortsatt utveckling i området.  

 

Angående kumulativa effekter på riksintresset för kulturmiljö.  

Kommentar ur Centralenområdet – utvärdering riksintresse kulturmiljö: Det finns osäkerheter om den samlade 

påverkan på riksintressen för kulturmiljö i Göteborgs centrum, till följd av alla planerade eller tänkta 

utbyggnader inom överskådlig framtid. Det finns dessvärre inte planer eller underlag som samlat bedömer detta, 

t.ex. en fördjupning av översiktsplanen. En sådan hade ökat tryggheten i den samlade bedömningen. Det finns en 

ambition i aktuella planen att beakta kumulativa konsekvenser, men aktuella planen kan vare sig styra eller 

reglera andra projekt eller planer. Det är inte heller reglernas mening att den aktuella planen ska bära ansvar för 

eventuella kommande planer, som kan leda till att det samlat blir påtaglig skada. Det blir istället så att 

kommande planer kan visa sig omöjliga, om de tillsammans med aktuella planen leder till påtaglig skada. Här 

gäller först till kvarn. Detta skiljer sig således från reglerna om riksintresset Natura 2000, som förutsätter tydliga 

kumulativa bedömningar redan av beslut nummer 1. 

 

Krav ska ställas på antingen arkeologisk schaktningsövervakning i samband med kommande markarbeten, 

alternativt att en konventionell förundersökning utförs när marken görs åtkomlig för detta. 

Förekomsten av vrak i denna del av staden är oklart men vi behöver fortsättningsvis ha en beredskap för detta i 

samband med kommande exploatering av området.  

 

Nollalternativ:  
För nollalternativet blir påverkan på kulturmiljö nära obefintlig. Då påverkan på kulturmiljön främst i 

planförslaget är av visuell karaktär så uteblir påverkan om inga byggnader färdigställs.  

 

5. Övriga miljökonsekvenser 

 

Luftkvalitet 
 

MKN luft 

Länsstyrelsen anser att luftkvaliteten avseende kvävedioxid och partiklar måste studeras mer detaljerat för 

planområdet. I dagsläget föreligger risk för överskridanden av speciellt miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i 

närområdet av E45.  

Till planhandlingarna hör en luftutredning avseende kvävedioxid och partiklar i närheten av Västlänkens 

stationslägen under drifttid 2030. Luftutredningens delar avseende station Centralen har utförts med SIMAIR 

korsning. SIMAIR korsning tar inte hänsyn till påverkan från befintliga och planerade byggnader i området. 

Eftersom luftföroreningshalterna är höga inom planområdet anser Länsstyrelsen att en modell som kan ta 

hänsyn till byggnader måste användas för att få en tillräckligt bra uppfattning om halterna i området. Modellen 

måste ha en god rumslig upplösning och kunna simulera ett tredimensionellt vindfält som bland annat tar 

hänsyn till turbulens kring byggnader. Nya byggnader kan förändra vindfältet så att luftkvaliteten blir bättre än i 

dagsläget på vissa platser, men följaktligen kan den bli sämre på andra platser. Resultaten bör redovisas för 

kvävedioxid och partiklar vid nuläget samt för den tidpunkt då människor bedöms flytta in i området. 



Luftutredningen behöver också ta hänsyn till emissionerna från E45, både från tunnelmynningar och från 

vägramper upp från överdäckningen.  

 

Kommentar sbk i samrådsredogörelsen: Luftkvaliteten för området har studerats vidare efter samråd. 

Bedömningen är att luftmiljön inom området inte har höga luftföroreningshalter. Se Luftmiljö PM, planhandling.  

 

Nollalternativ:  
Sid 24 i MKB: Även om förhållandena vad gäller luftkvalitén förbättras kan fler människor påverkas då ett större 

antal människor kommer att befinna sig i området jämfört med både nuläget och i nollalternativet. 

Nollalternativet innebär inte en dålig luftmiljö och inga tillkommande bostäder.  

 

Vattenmiljö 
 

Vattenverksamhet 

Enligt planbeskrivningen ska schakter utformas så att inte grundvattenförändringar uppstår som kan medföra att 

omkringliggande byggnader skadas. Vikten av bibehållen grundvattensituation i området betonas ytterligare i 

den geotekniska utredningen. Schakter och undermarksbyggen (t.ex. källare) kan medföra risk för att 

grundvatten behöver bortledas. Länsstyrelsen upplyser därför om att bortledning av grundvatten är en 

tillståndspliktig vattenverksamhet om det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas 

genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. 

 

Kommentar sbk i samrådsredogörelsen: Gällande att bortledning av grundvatten är tillståndspliktigt så har 

exploatören fått del av informationen genom Länsstyrelsens yttrande samt denna samrådsredogörelse. 

Tillståndsplikten regleras i annan lagstiftning. 

 

 

Nollalternativ:  
Påverkan på vattenmiljön motsvara planförslagets för nollalternativet, med undantaget att 

grundvattenförändringar som är kopplade till byggnation och undermarkskonstruktioner inte inträffar vid 

nollalternativet. Då rening och dagvattenhantering utvecklas genom planförslaget innebär det en förbättring i 

förhållande till nollalternativet.  

Markmiljö 
 

Föroreningar 
Hantering av förorenad mark behöver redovisas och säkerställas och övriga identifierade risker hanteras 

 

Förorenade områden 

Inom området påvisas föroreningar av framför allt kvicksilver och bly över riktvärdena för KM och PAH:er 

påvisas över riktvärdena för MKM. Den planerade markanvändningen är handel, kontor, bostäder mm, dvs 

känslig markanvändning. Undersökningen är översiktlig och föroreningarna har inte avgränsats. Det framgår 

dock i rapporten att nästan all förorenad jord kommer att schaktas bort i samband med de tekniska schakterna 

och att inom de områden som inte omfattas av tekniska schakter ska det skapas en barriär på 0,7 m till 

föroreningen samt att ingen förorenad jord bör finnas i ledningsgravar. Det behöver tydligare framgå i 

planbeskrivningen vilka områden som ska saneras och till vilka djup. Det behöver tydligare beskrivas inom vilka 

områden och på vilka djup föroreningar lämnas kvar, vilka föroreningshalter som lämnas kvar samt vilka 

skyddsåtgärder som bedöms nödvändiga med anledning av detta. Det behöver även säkerställas att dessa 

åtgärder kommer att genomföras.  

 

Geoteknik och geohydrologi: 
Erosion  

 

Kommentar sbk i samrådsredogörelsen: Exploatören har tagit fram en Miljöteknisk markundersökning 

(Structor, 2015-11-04) som redovisar förorenade områden. De mest förorenade områdena är vid den f d 

bensinstationen och f d ångcentralen (längs norra plangränsen). De nya byggnaderna kommer att ha flera plan för 



handel, parkering mm under nuvarande markyta varför i stort sett all fyllning och stora mängder lera schaktas ur. 

Riskerna med den förorenade jorden kommer således att elimineras nästan helt p g a teknisk schakt. I de små 

områden som inte berörs av teknisk schakt räcker det enligt Structors bedömning att skapa en barriär till 

förorenad jord på minst 0,7 m. Vidare bör ingen förorenad jord ligga kvar i ledningsgravar. 

 

Nollalternativ:  
Nollalternativ innebär fortsatt parkering och mindre verksamheter vilket inte är känslig markanvändning. 

Människor påverkas ej negativt men markföroreningar finns kvar på plats.   

 

Risker 
 

Risk för olyckor 

Exempel på förutsättningar är uppställningsspåren och bangårdsviadukten. Länsstyrelsen förutsätter att 

Göteborgs Stad kan säkerställa flytt av kombiterminalen och Göteborg Norra inom ramen för planen. Går det 

inte att säkerställa behöver även dessa vara förutsättningar i utredningar och tillhörande åtgärder behöver 

hanteras i planen. Trafikverket kommer att inkomma med yttrande separat som behöver beaktas. 

 

Farligt gods och risk 
I MKB till aktuell plan summeras risker som identifierats i riskbedömningen för centralstationen samt 

Västlänkens station Centralen (WSP, 2015). Här står också att eventuella åtgärder kan inarbetas i kommande 

skeden. I planbeskrivning står att genom riskreducerande åtgärder bedöms risknivån inom planområdet kunna 

sänktas till acceptabel. Det framgår dock inte vilka skyddsåtgärder som krävs och hur de ska åtgärdas. 

Kommunen måste gå igenom riskutredningarna och bedöma vilka åtgärder som hör till aktuell detaljplan och hur 

skyddsåtgärder som förutsätts kommer att hanteras. Bedömningen av vilka skyddsåtgärder som inte är aktuella 

behöver motiveras tydligt. Risker avseende uppställningsspåren ska enligt Länsstyrelsens uppfattning hanteras i 

planen. Trafikverkets yttrande kommer separat och detta behöver beaktas. 

Nedan följer två konkreta exempel på risker som behöver hanteras men flera återfinns i riskanalyser. 

I riskanalysen (WSP, 2015) rekommenderas åtgärder avseende farligt gods för de två områden som utredningen 

omfattar (aktuell detaljplan samt detaljplan för VL station centralen). Det framgår inte vilka skydd som hör till 

vilket område men bedömningen är att om verksamheten inom Kruthusgatans terminal finns kvar krävs 

skyddsåtgärder. Om det inte går att säkerställa att flytt sker av kombiterminal och Göteborg Norra och att dessa 

inte återställs på samma plats behöver det tydligt framgå vilka skyddsåtgärder som krävs för aktuellt område 

(avseende farligt gods). Dessa skyddsåtgärder ska också inarbetas i planen.  

En fördjupad analys är genomförd för byggnation nära spår 16 (COWI). De åtgärder som beskrivs som rimliga 

med avseende på olycksrisker är tät fasad mot spår (för att skydda mot brand i tåg) samt möjlighet till 

”rundkörning”.  En annan åtgärd för utvärdering är krav på brandfast fasad.  Detta lyfts inte upp i 

planbeskrivning. En åtgärd som exempelvis tät fasad ska regleras på plankartan och kommunen ska kommentera 

hur de tagit hänsyn till/arbetat med räddningstjänsten i frågan om deras önskemål om ”rundkörning” eller 

uppställningsplatser. 

 

Kommentar sbk i samrådsredogörelsen: Kombiterminalen är flyttad till Ytterhamnen. Farligt gods hanteras 

därför inte längre i närområdet. Det brandgasschakt som i tidigare skede planerades inom byggnad strax söder 

om Station Centralen är flyttat och påverkar inte längre planområdet. Skyddsåtgärd för eventuell tågurspårning 

vid spår 16 skall hanteras genom att perrong med skyddande kantbalk anläggs enligt skyddsåtgärd. Exploatören 

hanterar frågan om räddningstjänstens insatser genom att räddningstjänsten kör på de allmänna gatorna mellan 

byggnaderna, alt på prickad kvartersmark.  Framkomlighet för räddningstjänstfordon har beaktats i det 

trafikförslag som framtagits till granskningshandlingen och beaktats i utformning av den planstrukturen för 

granskningsförslag. Exploatören jobbar med en brandkonsult i alla sina brandfrågor rörande byggnationen. 

Brandkonsulten har varit med och utformat byggnaderna tillsammans med arkitekterna avseende brand. 

 

Nollalternativ:  
För nollalternativet blir påverkan på områdets med utgångspunkt i de omgivande riskfaktorer som behandlats 

inte avgörande. Då föreslagen bebyggelse inte hanteras i nollalternativet uteblir påverkan då inga tillkommande 

verksamheter berörs av områdets risker.  

 

Buller 
 



Samtliga relevanta bullerkällor behöver vara förutsättningar i bullerutredningen. Avseende Bangårdsviadukten 

bör den också vara en förutsättning för att inte riskera att den inte kan blir genomförd. Kan inte en flytt av 

kombiterminalen och uppställningsspår säkerställas inom ramen för planen behöver även dessa vara 

förutsättningar i bullerberäkningarna. Vidare bedömer Länsstyrelsen att den planbestämmelse som införts 

avseende buller överensstämmer med trafikbullerförordningens (SFS 2015:216) riktvärden.  

Länsstyrelsen har följande synpunkt på underlaget som behöver justeras. Kartan över trafikflöden på sidan 3 i 

bullerberäkningsrapporten behöver förtydligas. Det står i bullerutredningen, sidan 13 att hastigheten på vägar 

runt området är satt till 30-50 km/timme. Det framgår inte om det har räknats med en överdäckning av väg E45, 

Mårten Krakow gatan, där hastigheten sannolikt är högre än 50 km/tim. Se vidare i Trafikverkets yttrande som 

kommer separat. 

 

Kommentar sbk i samrådsredogörelsen: Trafikbullerutredningen uppdateras med ett buller-PM och en 

verksamhetsbullerutredning tas fram. Buller från Bangårdsviadukten studeras i buller-PM. 

 

Nollalternativ:  
Miljöaspekten för nollalternativet gällande buller är inte betydande då ingen tillkommande bebyggelse med 

verksamheter eller bostäder eller annan användning som är bullerkänslig tillkommer.  

 

Vibrationer 
Planområdet omgärdas av mycket tåg-, buss- och biltrafik, varför det finns risk att vibrationer uppstår. Därför 

behöver det tydligt framgå i planbeskrivningen vilka nivåer som kan förväntas i planerade bostäder, vilka 

riktvärden dessa förhåller sig till samt vilka eventuella åtgärder som krävs för att reducera vibrationerna. 

Länsstyrelsen kan inte utesluta att det finns ett behov av att säkerställa högsta tillåtna vibrationsnivå, 0,4 mm/s 

vägt RMS-värde, genom en planbestämmelse på plankartan. 

 

Kommentar sbk i samrådsredogörelsen: Planbestämmelse läggs till på plankartan om att maxnivåer för 

vibrationer ska klaras. Gällande riktlinjer för vibrationer i byggnad, 0,4 mm/s vägd RMS, får inte överskridas. 

Exploatören har hanterat frågan byggnadstekniskt.  

 

Nollalternativ:  
Miljöaspekten för nollalternativet gällande vibrationer är inte betydande då ingen tillkommande bebyggelse med 

verksamheter eller bostäder eller annan användning som är vibrationskännslig tillkommer.  
 

Elektromagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält 

Av samrådshandlingen framgår att påverkan av elektromagnetiska fält med avseende på järnvägens 

elanläggningar behöver utredas ytterligare för att säkerställa att människor i byggnaderna inte exponeras för 

nivåer över långtidsmedelvärdet 0,4 µT. Det nämns också att flera transformatorstationer kommer att byggas 

inom planområdet. Länsstyrelsen delar uppfattningen att det behöver studeras vilket magnetfält som kan 

uppkomma vid bostäder.  

 

Kommentar sbk i samrådsredogörelsen: Bostäder placeras så att de enligt utredning (COWI, 2016) inte utsätts 

för elektromagnetiska fält över 0,4µT. 

Kontaktledning för tåg längs spår 16 flyttas till spårens södra sida. På detta sätt utökas avstånd mellan 

byggnad/skärmtak och strömförande ledning. Kolla upp avsteg!  

 

Nollalternativ:  
Miljöaspekten för nollalternativet gällande elektromagnetiska fält är inte betydande då ingen tillkommande 

bebyggelse användning som berörs av elektromagnetiska fält tillkommer.  

 

Översvämning 
Parallellt med denna plan samråds om ”Förslag till översiktsplan för Göteborg tillägg för översvämningsrisker. 

Länsstyrelsen vill inte föregå diskussionerna kring detta koncept om vad som behöver säkras i planen och vad 

som överlåts till det framtida storskaliga skyddet. Att säkra nivån på färdigt golv i byggnader till +2,8 bedömer 



Länsstyrelsen vara tillräckligt om den vård som är tänkt i planen inte är samhällsviktig. Användingen vård 

behöver därför beskrivas utförligare för att det ska bli tydligt i planen vad som avses. 

Hantering av stora regnmängder vid kraftiga skyfall behöver hanteras i planen till granskningsskedet.  

 

Kommentar sbk i samrådsredogörelsen: Stadens ställningstagande är att endast storsjukhusen klassas som 

samhällsviktig vård. Det gäller Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset och Lundby sjukhus. Det är inte 

samhällsviktig vård som planeras inom planområdet vilket förtydligas i planbeskrivningen. 

Vid hundraårsregn eller mer blir det fläckvis stående vatten inom planområdet. Djupen är under 0,3 m. Staden 

bedömer inte detta som ett problem. Det är dessutom med dagens marknivå. Denna kommer i samband med 

exploateringen att höjas till +3,1 m. Vid den nya höjdsättningen av området kommer hänsyn att tas till vattnets 

väg vid skyfall varför problemen med översvämningar minimeras. 

 

Nollalternativ:  
Miljöaspekten för nollalternativet gällande översvämning är betydande då omgivande mark planeras högre vid 

Västlänken. Inom planområdet finns risk för stora vattenmängder vid skyfall vid ramp ner till garage i Nils 

Ericsonsterminalen.   
 

Naturvärden 

Nollalternativ:  
Området saknar idag skyddade naturvärden och innehåller även i övrigt få naturmiljöer vilket inbegriper även 

nollalternativet. I planförslaget bedöms naturvärden kunna förbättras t.ex. genom att tillföra mer vegetation dels i 

markplan och dels på fasader och tak vilket inte utförs vid nollalternativet.  

Jämförelse miljömål 

Nollalternativ:  
Nollalternativets förhållande till planförslaget och de nationella miljömålen beskrivs genom planförslagets 

jämförelse mot respektive miljömål. 

Sammanfattande bedömning 
 

Se MKB sid 32 

Den viktigaste miljöpåverkan av planförslaget bedöms vara direkta och indirekta konsekvenser för trafik och 

hållbart resande samt påverkan på lokalklimat, stadsbild och kulturmiljö. Planförslagets sociala konsekvenser 

hänger ihop med miljökonsekvenserna av planförslaget, i första hand genom aspekter kopplade till att gynna 

hållbart resande. 

Stadsbild och kulturmiljö 
Påverkan på kulturmiljön har av planförslaget inför samråd har bedömts i en kulturmiljöutredning. Inför 

granskning har detaljplanen bearbetats med avseende på tidigare bedömning och förslag till åtgärder för att 

minska påverkan på kulturmiljön. Planförslaget bedöms inte innebära påtaglig skada på riksintresset även om det 

fortsatt innebära en påverkan på och konsekvenser för kulturmiljön.  

 

Bedömningen är att den samlade miljöpåverkan av detaljplanen i och med det goda läget för exploatering, med 

stora miljömässiga fördelar utgör god hushållning av området.  
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PROGRAMMETS SYFTE

Detta kvalitets- och gestaltningsprogram är up-

prättat som en del av detaljplanen för norr om 

Centralstationen och anger riktlinjer för områdets 

utformning. En fullständig beskrivning av planerna 

för området finns redovisad i till planen hörande 
planbeskrivning och regleringen av byggnader-

nas utformning sker i den upprättade plankartan. 

Programmet fyller även en viktig funktion i att ge 

vägledning när planen går in i ett genomförandesk-

ede. Programmet beskriver riktlinjer och gestalt-

ningsprinciper som bedöms vara viktiga för att 

bebyggelsen och platserna ska gestaltas väl och 

uppnå eftersträvade kvaliteter. Det är viktigt att 

poängtera att utbyggnaden av området kommer 

att ske under en lång tid vilket innebär att vissa 

förutsättningar kan komma att förändras innan allt 

är fullt utbyggt.

Den nya bebyggelsen är ett viktigt tillskott till vår 

stadskärna och kommer att förändra vår syn på 

denna del av staden från en baksida till en levande 

del av city. Detta innebär också att det nya områ-

det behöver samspela på ett naturligt sätt med den 

befintliga bebyggelsen i dess omgivning. Kvalitet-
sprogrammet ger riktlinjer för vilka parametrar som 

är viktiga för att bebyggelsen och miljöerna norr 

om centralen ska upplevas som en naturlig fortsät-

tning på centrum, att den kopplar till Göteborgs 

karaktär och utvecklar denna in i en framtid. 

Våra viktigaste byggnader i staden har en utformn-

ing som håller över tid. Stadsmuseet, Konstmuseet 

och rådhuset är exempel på sådana byggnader. 

I Centralenområdet utgör Posthuset, Centralsta-

tionen och den prisbelönta Nils Ericson-terminalen 

bebyggelse som är viktig att förhålla sig till. Det 

framträdande läget vid Centralstationen gör att den 

nya bebyggelsen i så stor utsträckning som möjligt 

ges en utformning som håller över tid. För att upp- 

nå detta gäller det att hitta ett nutida uttryck som 

samspelar med omgivande bebyggelse. Kvalitet-

sprogrammet pekar på några viktiga aspekter att 

beakta vid denna avvägning. 

Förutom att hantera den nya bebyggelsens kar-

aktär pekar programmet även på viktiga kvaliteter 

att bevaka vid utformningen av det offentliga 
rummet. Det kan handla om vistelsekvaliteter för 

såväl resenärer och besökande som för boende 

och arbetande i området men även om kopplingar, 

orienterbarhet eller materialval. 

Kvalitetsprogrammet är framtaget i bred dialog 

mellan kommunens förvaltningar, byggherren och 

deras arkitekter. 

Utgångspunkten för den övergripande gestaltnin-

gen är platsen och dess kontext i staden. Kontex-

ten syftar till både den fysiska platsen och de ickef-

ysiska sammanhang som är kopplade till platsen. 

Det är viktigt att tillvarata de befinliga platserna 
och uttrycken som formar dessa i gestaltningen 

av de tillägg och förändringar som detaljplanens 

bebyggelse innebär.

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRD

En viktig förutsättning för planerings- och gestalt-

ningsarbetet är riksintresse enligt miljöbalken 

för kulturmiljövården, Göteborgs innerstad [O 

2:1-5]. Ett riksintresse för kulturmiljö är ett geo-

grafiskt område som bedömts vara av nationell 
betydelse på grund av de kulturhistoriska värden 

som finns i området. Förändringar och utveckling 
av den fysiska miljön inom ett riksintresse ska 

ske med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. 

För detaljplanen innebär detta att Riksintresset 

är en planerings- och gestaltningsförutsättning. 

Detaljplanens bebyggelse bedöms påverka 

riksintresset visuellt vilket innebär att bebyggels-

ens gestaltning skall utformas på sådant sätt att 

påverkan inte innebär påtaglig skada. 

Gestaltningen kan mildra påverkan på riksin-

tresset genom att tilläggen och förändringen 

i stadsbilden medvetet förhåller sig till riksin-

tressets fysiska uttryck. 
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3D-vy över området med den 

nya bebyggelsen

Region City

UTGÅNGSPUNKTER FÖR PROGRAMMET 

Detta program tar avstamp i följande program 

och policyarbeten:

    Vision Älvstaden (2012)

    Centralenområdet som del av Älvstaden  

    tar sin utgångspunkt i Vision Älvstaden  

    från 2012. Denna beskriver övergripande 

    vision och inriktningar för Älvstaden i stort 

    och delområdet Centralenområdet speci-

    fikt.
    

    Stadsutvecklingsprogram för Centralen-

    området V2.0 (2016)

    Anger inriktning för helheten för Centralen-

    nområdet, konkretiserar Visionen och 

    beskriver huvudstrategier, tematiska strate-

    gier och möjlig utbyggnadsordning. Pekar

    ut specifika platser och stråk och en plan-
    struktur för området. Pågående process. 

    Stadsutvecklingsprogrammet fungerar som

    ett övergripande kvalitetsprogram.

    Gestaltningsprogram offentliga rum V1.0
    för Centralenområdet (2019)

    Fungerar som övergripande gestaltnings- 

    program för offentliga rum inom Centralen-
    området. Vägledande och beskriver Cen-

    tralenområdets gestaltning med utgångs-

    punkt i dess delområden. 



6

EN REGIONAL MÖTESPLATS

Centralenområdet omvandlas från dagens sta-

tions- och verksamhetsområde till en del av sta-

dens kärna och till en regional mötesplats. Här 

vid Centralstationen kommer människor att resa, 

arbeta, bo och träffas med närhet till stadens utbud 
och med regionen inom räckhåll samtidigt som 

funktionen som stationsområde stärks. 

Det centrala läget och de goda kommunikationer-

na gör marken attraktiv för att tillskapa arbetsplat-

ser. På dagen kommer därför extra mycket folk 

att vistas i och kring området. De stundtals stora 

flödet av människor bildar underlag för etablering 
av handel och verksamheter. 

Region City är den mest centrala delen av Cen-

tralenområdet och bildar en nod med kontor, 

handel, service och bostäder i direkt anslutning till 

Centralstationen. 

Här blir det viktigt att skapa en attraktiv miljö att 

röra sig i som resenär och fotgängare. All angöring 

med bil eller cykel anpassas till resenärer och 

fotgängarmiljön i linje med Göteborgs stads trafik-

strategi. 

Det blir även viktigt med en god orienterbarhet 

och att tillskapa vistelsevärden som bidrar till en 

upplevelserik miljö i och kring stationen såväl som 

i stadsdelen. Det behöver finnas en balans mel-
lan ytor att uppehålla sig på och ytor för flöden 
av resenärer. Här är sol- och dagsljus den enskilt 

STRATEGI FÖR 

STATIONSOMRÅDETS UTVECKLING

största utmaningen med hänsyn till den höga 

exploateringen. Samtidigt finns ett stort behov av 
solbelysta ytor för att skapa en attraktiv miljö. 

Nils Ericsonsplatsen, Bergslagsparken och Drot-

tningtorget i är viktiga platser i närområdet. Inom 

gångavstånd når man ner till älven vid Gullbergs-

kajen och grönskan i Trädgårdsföreningen. Dessa 

kompletteras med nya mötesplatser i den nya 

bebyggelsen. 

Den planerade Västlänken kommer att ha ett 

stationsläge under jord kopplat till dagens resecen-

trum i förlängningen av det centrala stråket genom 

centralstationen och Nils Ericsonterminalen. Sta-

tionen kommer att ha ytterligare två uppgångar. En 

uppgång i väster ansluter till Nordstans nördöstra 

hörn och den östra uppgången till området Gull-

bergsvass.

Bangårdsviadukten över spårområdet kommer på 

sikt att utgöra en förlängning av Allén och avlasta 

området mellan Nordstan och Centralen från bil-

trafik. Denna nya förbindelse kan på sikt utvecklas 
för angöring med bil eller buss österifrån. 

Ett särskilt Stadsutvecklingsprogram har tagits 

fram för Centralenområdet. Programmet är ett 

levande dokument som anger strategier för områ-

dets utveckling som stöd för områdets planering. 

CENTRALSTATIONEN OCH NILS ERICSON-

TERMINALEN

Sedan Centralstationen invigdes år 1858 har den 

varit i ständig förändring för att anpassas efter de 

ökande resenärsströmmarna, de ändrade resva-

norna och stadens framväxt. 

Centralstationen är ritad av chefsarkitekten vid 

Statens järnvägar, A W Edelsvärd, som ritat ett 

stort antal stionshus runtom i landet. Likt de flesta 
äldre städer har centralstationen i Göteborg ett vik-

tigt symbolvärde. Den är utförd “med monumental 

tyngd” i nygotisk stil och bildar fondmotiv för Drot-

tningtorget. I likhet med flera av stadens viktigaste 
symbolbyggnader är centralstationen utförd i gult 

tegel.  

År 1996 invigdes Nils Ericsonterminalen ritad av 

den norske arkitekten Niels Torp. Byggnaden som 

1.



RIKTLINJER FÖR STATIONSOMRÅDETS 

UTVECKLING

>  Skapa starka kopplingar mellan stations-

    området och omgivande stadsdelar 

>  Skapa attraktiva stråk på resande och 

    fotgängarnas villkor

>  Skapa platser med höga vistelsevärden 

>  Utveckla en attraktiv stationsmiljö

MÅL FÖR CENTRALENOMRÅDET

(Ur Stadsutvecklingsprogrammet)

>  Skapa en välkomnande entré till 

    Göteborg

>  Skapa ett attraktivt kommunikationsnav

    och regional mötesplats

>  Skapa en tät, blandad och livfull stad

>  Skapa nya stråk som kopplar Centralen- 

    området mot vattnet, över mot Hisingen, 

    mot den gamla stadskärnan samt öppnar 

    för utvecklingen i Gullbergsvass

7

DrottningtorgetSTATIONEN

Västlänken

mittuppgång

Spårområde

Nils 

Ericsonterminalen
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till övervägande delen består av glas tilldelades 

samma år Kasper Salinpriset för sin arkitektur. 

Året därpå erhölls Stenpriset och Europeiska 

stålbyggnadspriset. Den nya terminalen samlade 

busstrafiken till det centrala stråket genom Central-
stationen och knöt ihop den interregionala, region-

ala och lokala busstrafiken med tågtrafiken.   

Den planerade Västlänken kommer att ha sin 

mittuppgång i förlängningen av det centrala stråket  

genom Centralstationen och Nils Ericsontermina-

len som utgår från Drottningtorget i söder.

Det är viktigt att karaktären av Centralstation och 

Nils Ericsonterminalen präglar området även med 

utbyggnaden av området. Detta ska framgå av 

stadsrummens och byggnadernas utformning och 

stödjas av materialitet, markörer, signaler och 

liknande kännetecken. Dagens Centralstation 

Planområde

Västlänken

1.    Det är viktigt att få till attraktiva miljöer med
       vistelsevärden som sol och grönska i 
       anslutning till det stora flödet av människor
       i området. 

2.   Centralstationen från Drottningtorget. Bygg-
      naden är en av stadens viktigaste symbol-
      byggnader. 

3.   Vy norrut i Nils Ericsonterminalen. 

utvecklas och anpassas än en gång för att möta 

framtida behov och kommer fortsätta att utvecklas 

i takt med att nya behov uppstår. 

2. 3.

Stationstorget
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ÖVERGRIPANDE KOPPLINGAR

Den stora omdaningen av Centralenområdet ger 

förutsättningar till nya kopplingar i staden. Den nya 

Hisingsbron ger en genare och mer lättillgänglig 

koppling över till Hisingssidan framför allt för gång- 

/cykel- och kollektivtrafik. 

Överbyggnaden av E45an möjliggör kopplingar i 

markplan mot Gullbergsstrand och hela kajstråket 

längs älven. Det är viktigt att den nya bebyggels-

en bidrar till att stärka kopplingen till den framtida 

utbyggnaden av Gullbergsvass. 

Med den nya Hisingsbron och den nya utformnin-

gen av hållplatserna vid Nils Ericsonsplatsen 

frigörs ytor för bebyggelse samtidigt som det mö-

jliggör att det aktuella planområdet kan knytas till 

citykärnans gångnät. 

FINMASKIGT NÄT AV GÅNGSTRÅK OCH 

PLATSER

Ett finmaskigt nät av stråk och platser kommer att 
knyta ihop det aktuella planområdet med city och 

österut mot Gullbergsvass samt norrut mot älven. 

Det är viktigt att dessa följs upp i den framtida pla-

neringen och att möjliga kopplingar inte byggs bort 

eller försvåras. Exempelvis kan en förbindelse för 

fotgängare vara intressant i Hisingsbrons förlängn-

ing över bangården mot Åkareplatsen. 

En serie av platser runt Centralstationen kommer 

att erbjuda en variation av vistelsemiljöer med 

olika karaktärer: Drottningtorget, Nils Ericsonplat-

STADSBYGGNADSIDÉ

Planområde

2.

1.

3.

4.
5.

7.

6.

8.

sen, Bergslagsparken och de nya torgen “Centrala 

Stationstorget”, “Norra stationstorget” och Östra 

stationstorget. 

Den planerade bebyggelsen sätter den historiska 

bebyggelsen och miljöerna i ett nytt sammanhang. 

Exempelvis så återetableras stationsparken vid 

Bergslagsbanans stationshus samt skapas en ny 

koppling mellan denna och Bangårdsviadukten. 

Plan över området med övergripande kopplingar och 

platsbildningar

1. Drottningtorget
2. Nils Ericsonsplatsen
3. Centrala stationstorget*
4. Norra stationstorget*

* Kommer att namnges av stadens namnberedning 
  och beslutas i kulturnämnden.

5. Östra stationstorget*
6. Bergslagsparken 
7. Bangårdsförbindelsen
8. Hisingsbron

Bangården
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Region City

Nordstan

Centralstationen

Gullbergsvass

Lilla bommen

Göta älv
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EN NY HÖJD I STADEN

Innerstaden ligger i ett landskapsrum, präglat av 

plan utfyllnadsmark med endast ett par höjder i 

ytterområdena.

Senare anlagda stadsdelar i Göteborg har erövrat 

det kringliggande landskap på mera dramatisk vis, 

och detta bidrar till att ge staden sin karakteristiska 

profil med olika nivåer och bebyggda kullar.
Historiska och näraliggande exempel är Kungshöjd, 

Guldheden, Masthugget/Linne m.fl.

Några av konsekvenserna av den växlande topo-

grafin är att det skapas ett visuellt sammanhang 
mellan platser och landskapselement som är fysiskt 

åtskilda.

Denna dynamiska stadsbild som är ganska kom-

plex är en viktig del av Göteborgs signum.

I RegionCity kommer tornens sammantagna topo-

grafi att skapa en ny artificiell kulle i Göteborgs 
stadsbild. En kulle som ansluter till andra högpunk-

ter i staden och som markerar stadens centralsta-

tion.

Kullens siluett, som övriga kullar och torn i staden, 

kommer att synas från övre delar av staden och där 

stadsrummen öppnar sig och skapar långa vyer. 

KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) 2

KONCEPT REGIONCITY    
ÅS-KULLE- BERG I GÖTEBORG, LINNÉGATAN

Innerstaden ligger i et landskapsrum, präglat av 
plan utfyllnadsmark med endast ett par höjder i 
ytterområdena.

Senare anlagda stadsdelar i Göteborg, har erövrat 
det kringliggande landskap på mera dramatisk vis, 
och detta bidrar till att ge staden sin karakteristis-
ka profil med olika nivåer och bebyggda kullar.
Historiska och näraliggande exempel är Kungs-
höjd, Guldheden, Masthugget/Linne m.fl. 

Några av konsekvenserna av den växlande topo-
grafin är att det skapas ett visuellt sammanhang 
mellan platser och landskapselement som är 
fysiskt åtskilda.
Denna dynamiske stadsbild som är ganska kom-
plex är en viktig del av Göteborgs signum.

I RegionCity kommer tornens sammantagna topo-
grafi att skapa en ny artificiell kulle i Göteborgs 
stadsbild. En kulle som ansluter till andra hög-
punkter i staden.
Kullens siluett, som övriga kullar och torn i staden, 
kommer att synas från övre delar av staden och 
där stadsrummen öppnar sig och skapar långa 
vyer.

KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) 2

KONCEPT REGIONCITY    
ÅS-KULLE- BERG I GÖTEBORG, LINNÉGATAN
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och detta bidrar till att ge staden sin karakteristis-
ka profil med olika nivåer och bebyggda kullar.
Historiska och näraliggande exempel är Kungs-
höjd, Guldheden, Masthugget/Linne m.fl. 

Några av konsekvenserna av den växlande topo-
grafin är att det skapas ett visuellt sammanhang 
mellan platser och landskapselement som är 
fysiskt åtskilda.
Denna dynamiske stadsbild som är ganska kom-
plex är en viktig del av Göteborgs signum.

I RegionCity kommer tornens sammantagna topo-
grafi att skapa en ny artificiell kulle i Göteborgs 
stadsbild. En kulle som ansluter till andra hög-
punkter i staden.
Kullens siluett, som övriga kullar och torn i staden, 
kommer att synas från övre delar av staden och 
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1-3. Tornen i Region City bildar en ny artificiell kulle i stads-
        bilden.
4.    Princip för kvarterens uppbyggnad.
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Vy från söder med Trädgårdsföreningen och 
Drottningtorget  i  förgrunden. 
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Träd Träd i krukkor
förslag till leverantör: vestre

Planteringsfält
förslag till leverantör: vestre

VEGETATION:

37PLATSER OCH TORG REGIONCITY
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STRÅK MED OLIKA KARAKTÄRER

De olika stråken genom området får olika karak-

tärer bland annat beroende på storleken på flöden 
av människor, vilken funktion de har samt vad de 

har för vistelsekvaliteter. Gullbergsvassstråket blir 

ett livligt stråk och alltmer intensivt när det närmar 

sig Stationstorget och Centralstationen. 

Det är viktigt att alla stråk och platser utförs med 

högsta kvalitet och med en innerstadskaraktär. Inte 

minst gäller detta vid val av material.  

ORIENTERBARHET

Området fyller en viktig funktion som stationsom-

råde och är samtidigt en del av city. Det är därför 

viktigt att skapa en tydlig orienterbarhet för såväl 

STRÅK OCH PLATSER

resenärer som övriga besökare i området. 

Det stora flödet av människor ställer extra höga 
krav på orienterbarhet och tydlighet i struktur och 

utformning av stråk och platser. Utformningen av 

såväl byggnader som planeringen av marken har 

betydelse för orienterbarheten. Genom att skapa 

siktlinjer mellan viktiga punkter i området leds 

besökaren på ett naturligt sätt till sitt mål. Det är 

särskilt viktigt att skapa en tydlig visuell koppling 

längs hela Gullbergsvasstråket samt stationens 

växande utbud av målpunkter.

SOL- OCH DAGSLJUS

Sol- och dagsljus är den största enksilda utmanin-

gen på grund av den höga exploateringen och täta 

strukturen. Det är därför oerhört viktigt att studera 

hur stråk, platser och befintlig bebyggelse påver-
kas vid utformning av den tillkommande bebyg-

gelsen. 

Befintlig bebyggelse, såsom Nils Ericsontermina-

len, kommer att påverkas i hög utsträckning av 

tillkommande bebyggelse och bör därför särskilt 

beaktas vid utformning för att värna befintliga 
arkitektoniska kvaliteter och utveckla stationsom-

rådet.

VISTELSEKVALITETER

I området behöver olika miljöer skapas som bidrar 

till en upplevelserikedom och som är attraktiva 

över dygnet. Lugna platser för att slå sig ner, aktiva 

Stråk och platser utför med ett golv av natursten och med 
grönska och sittplatser. 

Vatten skapar vistelsekvaliteter i området.Stråk och platser i anslutning till planområdet.
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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koncept 150625
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ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
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sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden
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vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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Centralenområdet v 2.0 2151027

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:

långbänk

pick nick

möblerings-
zon

friare placering

19

entré
kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39
entré

kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39

~kl.12

~kl.11-12

~kl.
11-12

~kl.
11-12

~kl.10-16

~kl.12-15
~kl.15 ~kl.15

stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625

20

välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion
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HEJ!
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ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
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skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
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ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion
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välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion

b
u

ti
k
ke

r

skole?

inform
ationkontor

Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:

långbänk

pick nick

möblerings-
zon

friare placering

19

entré
kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39
entré

kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39

~kl.12

~kl.11-12

~kl.
11-12

~kl.
11-12

~kl.10-16

~kl.12-15
~kl.15 ~kl.15

stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:

långbänk

pick nick

möblerings-
zon

friare placering
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entré
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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Centralenområdet v 2.0 2151027

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:

långbänk

pick nick

möblerings-
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friare placering
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625
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för alla åldrar
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blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)
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Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
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publika platser tillgängligt 
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grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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vertikala kopplingar ligger 
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grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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Centralenområdet v 2.0 2151027

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625

20

välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor
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öppna och inbjudande 
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markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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Centralenområdet v 2.0 2151027

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
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Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
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vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 
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och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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entrépunkter
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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Centralenområdet v 2.0 2151027

koncept 150625
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 
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utnyttja de soliga platser 
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vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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möbler (bild: escofet 1886)
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solig lunch i parken
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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Centralenområdet v 2.0 2151027

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:

långbänk

pick nick

möblerings-
zon

friare placering

19

entré
kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39
entré

kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39

~kl.12

~kl.11-12

~kl.
11-12

~kl.
11-12

~kl.10-16

~kl.12-15
~kl.15 ~kl.15

stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625

20

välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion
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skole?

inform
ationkontor
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centralt på “växelplatsen”
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attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion
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välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion

b
u

ti
k
ke

r

skole?

inform
ationkontor

Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:

långbänk

pick nick

möblerings-
zon

friare placering

19

entré
kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39
entré

kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39

~kl.12

~kl.11-12

~kl.
11-12

~kl.
11-12

~kl.10-16

~kl.12-15
~kl.15 ~kl.15

stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:

långbänk

pick nick

möblerings-
zon

friare placering
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entré
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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Centralenområdet v 2.0 2151027

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:

långbänk

pick nick

möblerings-
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friare placering
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
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det behovet är störst

attraktiva sittytor
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER
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miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion
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ationkontor

Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor
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entrépunkter
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vertikala kopplingar ligger 
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markplan till taken

utnyttja soliga platser 
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vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
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grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625
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HEJ!
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blandning av funktioner 
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trygghet och attraktion

b
u

ti
k
ke

r

skole?

inform
ationkontor

välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion

b
u

ti
k
ke

r

skole?

inform
ationkontor

välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion

b
u

ti
k
ke

r

skole?

inform
ationkontor

Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor
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golv med unika platser

öppna och inbjudande 
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ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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Centralenområdet v 2.0 2151027
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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Bergslagsparken solbelyst 
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för avkoppling och andra 
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attraktiva sittytor
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.

sid	10

Bi
ld

: W
hi

te
 A

rk
ite

kt
er

Bi
ld

: W
hi

te
 A

rk
ite

kt
er

Bi
ld

: W
hi

te
 A

rk
ite

kt
er

Synliggör vattnets väg på 
ett pedagogiskt sätt på 
såväl byggnader som i 
markens utformning.

SOL/SKUGGA

Soltimmar/dag

2

2

5

4

8-10

2

1

9

<1

10

Mars

Arbetsmaterial STUP 

Centralenområdet v 2.0 2151027
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.
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under dagen 
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och året, en potential miljö 
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solig lunch i parken
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor

Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356
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platser och stråk med mycket aktivitet och rörelse.  

Det är viktigt att de nya miljöerna känns trygga och 

befolkade och att undvika undanskymda platser. 

Platser och stråk ska kännas inbjudande och vara 

tillgängliga för alla. 

Genom att bebyggelsen innehåller såväl kontor, 

handel och restauranger som bostäder kommer 

människor att vistas här över dygnet. Detta innebär 

en trygghet för den som vistas där.

Husen förses med levande bottenvåningar och 

utförs med en öppenhet för att skapa ett samspel 

mellan det som sker i husen och livet utanför. Även 

detta bidrar till känslan av trygghet.

Solstudie för Stationstorget (Antal soltimmar/dag). Torget får 
liknande solvärden vid midsommar som vid vår- och höstdag-
jämning.

Det skall finnas gott om sittmöjligheter, särskilt i 
soliga lägen och kopplat till grönska.

Den höga bebyggelsen fångar och för ned vindar i 

området. Där det är möjligt ska det planteras träd 

för att fånga dessa nedvindar. På prioriterade plat-

ser placeras lägre grönska som vindskydd. 

GRÖNSKA OCH VATTEN

Grönska är viktigt som en kontrast till alla hårdg-

jorda ytor samt för att bidra med årstidsväxlingar. 

Vattnets väg, gärna kopplat till grönska kan skapa 

ett pedagogiskt och attraktivt inslag. Det är viktigt 

att skapa trygga och stimulernade miljöer för barn, 

gärna ihop med grönska och vatten.  
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GESTALTNING

Torg och platser utformas som ett enhetligt golv av 

natursten där olika funktioner underordnar sig den 

övergripande gestaltningen.

För många resenärer är detta det första mötet med 

Göteborg. För att bilda en attraktiv entré och sam-

tidigt fungera som ett nav för resenärer samt vara 

en del av innerstaden är det viktigt att området får 

21 mars
21 mars
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Planområdet korsas av två stråk; Gullbergs-

vasstråket i östvästlig riktning och Hisingsstråket 

norrut mot Hisingsbron. 

Gullbergsvasstråket utgör huvudkoppling och ny 

innerstadsgata för fotgängare mellan city och Gull-

bergsvass. Den startar i Spannmålsgatans (Nord-

stan) förlängning, korsar nuvarande centralaxeln 

genom Centralstationen och Nils Ericsontermina-

len, leder över Stationstorget för att sedan fortsätta 

österut. 

Gatubredden öster om Stationstorget är 14m vilket 

kan jämföras med Chalmersgatan eller Teaterga-

tan i Göteborg.

För att öka orienterbarheten i stråket har de ned-

ersta två våningarna i de två södra kvarteren 

snedskurits. Härigenom skapas en siktlinje längs 

1. Vy längs Gullbergsvasstråket västerut mot   
    Stationstorget.

2. Gångbroarnas röda färg är hämtad från 
    perrongtaken. 

3. Sockelvåningen utförs i tunga material och
    med generösa öppningar in till handeln/verk
    samheterna.

stråket från Centralstationen via Stationstorget och 

österut.  

För att stråket skall upplevas som till för alla och 

som en del av stadens gatunät är viktigt att det 

kantas av levande bottenvåningar och att stråket 

är öppet för allmänheten under dygnets alla tim-

mar. 

De två tornen på Stationstorgets västra sida är 

placerade så att man får en vy emellan dessa när 

man går västerut längs Gullbergsvasstråket. Det 

gör att aman nås av himmelsljus och under en kort 

stund på eftermiddagen av direkt solljus (se figur 
ovan). 

Hisingsstråket förbinder Centralenområdet via 

Hisingsbron med De centrala delarna av Hisingen. 

Stråket utgör samtidigt entré till Centralstationen 

norrifrån. 

1.   

Sektion A-A   
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Ett antal stråk och platser knyter ihop planom-
rådet med sin omgivning. Området präglas av 
resandemiljön med Västlänkens uppgångar, 
Nils Ericsonterminalen och Centralstationen. 

A   
Vy   Solinfall   

STRÅK Västlänken
uppgångar

2.   
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Med sin stora rymd blir Jubileumshallen en av 

stadens största och mäktigaste offentliga inomhus-

rum. Den ligger parallellt med Nils Ericsontermina-

len och knyter ihop Västlänkens station Centralen 

i norr med Centralstationen i söder och Nils Eric-

sonterminalen i väster samt till Gullbergsvasstråket 

i öster. Hallen blir en viktig del av hjärtat i det 

framtida stationsområdet. Det viktiga mötet med 

den prisbelönta Nils Ericsonterminalen sker med 

omsorg, respekt och värdighet och förvanskar inte 

terminalens estetik. Terminalens servicefunktioner 

kan med fördel utvecklas mot Jubileumshallen.

Jubileumshallen är cirka 20 meter bred och 100 

meter lång. Den bör utformas med generösa 

glaspartier mot väster och tillåta mycket ljusin-

släpp.

Ett naturstensgolv binder ihop Jubileumshallen 

med omgivande ytor i rececentrum och skapar ett 

välkomnande intryck. Väggar och tak utformas så 

att de stödjer denna känsla av kvalitet och bidrar 

till en tidlös karaktär. Här är val av material och 

en omsorg om detaljer viktigt för att säkerställa en 

känsla av sömlöshet och samhörighet med befint-

JUBILEUMSHALLEN

1.     Jubileumshallen utgör parallellt stråk till Nils Ericson-
        terminalen.

2.     Sektion genom Nils Ericsonterminalen och Jubile-
        umshallen.

3.     Plan över Jubileumshallen med kopplingar 
        till övriga resecentrum.

4.     Illustrationsskiss över Jubileumshallen, ej slutgiltig 
        gestaltning. Jubileumshallen bildar ett samlande rum
        i centralstationen, gestaltas med särskild hänsyn till 
       Nils Ericsonterminalen.     3. 

2.
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lig bebyggelse.

Taket på Jubileumshallen utformas till en stor ter-

rass med utsikt över omgivningen och med kvälls-

sol. 

1.

Jubileumshallen
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STATIONSTORGET

Stationstorget är det samlande stadsrummet

i Region City. Här passerar stora mängder av män-

niskor under större delen av dygnet. Det är därför 

viktigt att torget utformas för såväl resenärer, de 

som passerar och de som vill stanna till. Torget 

utformas med ett naturstensgolv från fasad till fas-

ad där olika funktioner på torget underordnar sig 

den övergripande gestaltningen. Ett väl gestaltat 

rumsskapande element delar av angöringen för bil 

i torgets norra del från den södra delen av torget.

Stationstorget utgör entré och första möte med 

staden för resande samtidigt som det är länken 

mellan innerstaden och Gullbergsvass. 

Torget kommer att vara solbelyst under delar av 

dagen. Mest sol får torgets sydostsida. Här är ett 

lämpligt läge för restauranger och caféer med ute-

serveringar i soligt västerläge. Denna del av torget 

får sol från lunchtid fram till sen eftermiddag.

Öppningen mellan de två tornen i väster utformas 

med en snedskuren fasad så att eftermiddags-

solen når ned till torget så tidigt som möjligt (vid 

15-tiden) 

Öppning mellan 

torn

KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)

STATIONSTORGET 
SEKTION AA 1:500 (S.16)

TERRASSEN
SEKTION AA 1:500  (S.18)

GATUSEKTION 1:300  (S.13)

1. 

5. Sektion A-A   
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5. Princip för torgets utformning samt  
    koppling till terrassen ovanpå Jubile
    umshallen. (3D-modell avskuren i   
    plan 4.)
    

Angöring



Träd Träd i krukkor
förslag till leverantör: vestre

Planteringsfält
förslag till leverantör: vestre

VEGETATION:

37PLATSER OCH TORG REGIONCITY

38 PLATSER OCH TORG REGIONCITY

Sittmöbler: Cafémöbler:

Sittelement placeras på platser och skapar 
uppehållszoner.	Exempel	kan	vara	längre	
bänkar eller stolar i enkel form. Sittelement 
kan vara i kebonyträ och komponenter i 
betong eller cortenstål. Färg och material 
avklaras med ARK. 
förslag till produkt: porto, vestre

Formgivningen ses som ekla element 
och med en materialanvändning som 
stämmer överrens med byggets inre samt 
ger möjlighet för ett behagligt och varmt 
uppehåll. 
förslag till produkt: vestre vroom moduler

Det utformas cafémöbler i samma 
designmässiga uttryck som andra 
utomhusmöblemang. Färg, material och form 
avklaras med ARK. 
förslag till produkt: vestre april

Sopptunnor:

Dessa ska vara funktionella. De ska 
vara enkla i sin utformning och kan vara 
standardelement. De utföres i cortenstål eller 
rostfritt stål. Färg avklaras med ARK. 
Förslag til produkt: Idmetalco Yes 
eller Vestre Vroom cortenstål

19

1,2. Genom att snedskära en av tornens fasader når solen 
       ned till torget och bildar en ljuskägla som strecker sig högt 
       upp längs motstående sida av torget. Från marknivå
       får man tack vare snedskärningen ökad himmelskontakt. 
       (1 maj kl 15)

3,4. Marken behandlas som ett enhetligt golv av natursten 
       från fasad till fasad som kopplar till stationens samman-
       hängande kalkstensgolv.

6.    De främsta sollägena på torget samt huvud- 
       strömmar av människor. Samtliga bottenvånin-
       gar utformas med stora öppningar för att skapa
       maximal kontakt mellan ute och inne.

7.    Vy mot torget från söder

kl 11-12

kl 12-13.30

+ 15-16

kl XX-XX

kl XX-XX

2019.08.26GÖTEBORG, DP CENTRALSTATION, Volymjustering

2. 3. 4. 

6. 7.
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JUBILEUMSTERRASSEN

En stor sammanhängande terrass breder ut sig 

ovanpå Jubileumshallens tak i nordsydlig riktning. 

Terrassen ligger exponerad mot väster med sol 

från middagstid och framåt. Lokaler med ett publikt 

innehåll spiller ut på terrassen som är tillgänglig för 

allmänheten och blir en naturlig mötesplats under 

eftermiddag och kvällstid. 

Terrassen utformas som en oas med rikligt med 

grönska. Man ska kunna utnyttja terrassen utan 

att känna något kommersiellt tryck att spendera 

pengar utan bara njuta och umgås och komma 

bort från folkvimlet nere på gatan. Genom sina 

generösa mått kan terrassen med fördel delas upp 

rumsligt med exempelvis paviljonger, växtöar och 

vattenspeglar.  

1-3. Den stora terrassen utformas som en grönskande
       plats för möten. Här skall alla känna sig välkomna.

4.   Principsektion genom Jubileumshallen och Terrassen

5. Vy över Terrassen med utsikt över staden.

1. 

Sektion A-A   
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RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV 

STRÅK OCH PLATSER

> Torgytor utformas som ett helt “golv” från 

fasad till fasad där funktioner som exem-

pelvis körbara ytor underordnar sig helhets-

gestaltningen. 

> Platser skall förses med grönska i form 

av träd. Därutöver skall stråk och platser 

förses med lägre grönska och vatten i form 

av öppen dagvattenhantering eller vatten-

spegesom åskådliggör vattnets väg.

 > Generösa, sammanhängande ytor skall 

skapas längs byggnadernas fasader för 

att möjliggöra publika vistelseytor. I soliga 

lägen säkerställs extra stora ytor för detta 

ändamål.
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SKALA OCH VOLYM

Den nya bebyggelsen skiljer sig från sin omgivning 

vad gäller skala och volym och kommer att domin-

era stadsbilden och landskapsrummet från flera 
platser i centrala Göteborg. Detta ställer extra 

höga krav på ett medvetet samspel med omgiv-

ningen. De fem tornen utgör en helhet som växer i 

höjd mot norr. De två södra tornen är 16 våningar 

höga plus en avstutande torntopp. De tre tornen i 

norr är högre med högsta byggnad centralt inom 

området planerat som bostadshus.

Även taklandskapet är utformat till en helhet, sned-

skurna torntoppar bidrar till att förmedla övergån-

gen från de lägre tornen i söder och de högre i 

norr.

ANPASSNING TILL KULTURHISTORISK BE-

BYGGELSE

I omgivningen finns flera kulturhistorskt intressan-

ta och viktiga miljöer som kommer att påverkas 

visuellt av den nya bebyggelsen. Det är viktigt 

att tornen utformas så att de relaterar till sin 

omgivning på ett hänsynsfullt och raffinerat sätt, 
såväl när det gäller volymbehandlig som val av 

material och kulör. En sammahållen variation 

är att eftersträva. De kulturhistoriskt intressanta 

miljöer som påverkas är framför allt Drottningtor-

get, Vallgraven vid Trädgårdsföreningen och Stora 

Hamnkanalen. Dessa miljöer har gemensamma 

nämnare vad gäller uttryck och kulörskala som är 

viktiga att ta hänsyn till vid utformningen av den 

nya bebyggelsensom som får stor påverkan såväl 

i kulturmiljön som i landskapsrummet, centrala 

staden och grannskapet.

Drottningtorget ramas idag in av Centralstationen 

och Hotell Eggers från 1800-talets andra hälft samt 

Posthuset från 1900-talets början. Den nya bebyg-

gelsen kommer att vara framträdande från denna 

historiska miljö. Detta ställer extra stora krav på 

utformningen av de två södra tornen som frontar 

Drottningtorget. De två tornen bildar portik till Sta-

tionstorget.

Det är även viktigt hur bebyggelsen samspelar 

med sin omgivning över dygnet. Exempelvis 

behöver de södra två tornen ha en väl avvägd 

fasadbelysning som visar hänyn och fortsatt låter 

centralstationen vara torgets huvudbyggnad. 

1. 

BEBYGGELSENS UTFORMNING
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Den nya bebyggelsen kommer även att vara 

framträdande i fonden av Vallgraven från 

Trädgårdsföreningen. På samma sätt som de två 

södra tornen samspelar med bebyggelsen vid 

Drottningtorget är det viktigt att de samspelar med 

bebyggelsen längs Stora Nygatan och det gamla 

posthuset.  

Stora Hamnkanalen är ett av stadens mäktigaste 

stadsrum och en av de viktigaste och samlade 

kulturhistoriska miljöerna i staden. Det stora stads-

rummet har en balanserad skala och definieras 
av fasader som varierar med den äldre fastighet-

sindelningen. Den nya bebyggelsen kommer att 

synas från Södra Hamngatan och de broar som 

korsar Stora hamnkanalen. 

1. Vy mot området från Drottningtorget med  
    Centralstation i förgrunden. 
2. Vy från Tyska bron österut. Den nya 
    bebyggelsen reser sig ovanför Nordstan till 
    vänster i bilden.

2. 
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1. Vy från Kämpebron över Stora Hamnkanalen.
    Den planerade bebyggelsen syns till höger 
    om Tyska kyrkan.
2. Vy från Trädgårdsföreningen.
3. Vy mot området från Slussplan
4. Vy mot området från Hisingsbron1. 

2. 

3. 
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ENTRÉMOTIV FRÅN HISINGSBRON

Den nya bebyggelsen utgör fondmotiv från 

Hisingsbron. Eftersom fasaderna mot det-

ta håll ligger i självskugga största delen av 

dagen är det viktigt även från detta håll att 

bebyggelsen inte är alltför mörk. Det är även 

viktigt att fasaderna ges en detaljering som 

bidrar till ett välkomnande intryck. Fasaderna 

utformas så att de ger en uppfattning av skala 

och relation till omgivningen. 
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KVARTERENS UPPBYGGNAD

Den nya bebyggelsen uppförs i fyra kvarter där 

varje kvarter har en lägre podiumbyggnad och ett 

eller flera torn som avslutas med torntopp. 
 

TORNENS UTFORMNING

Podiumbyggnaden
Podiumbyggnad utförs i 1-4 våningar i sten, tegel 

eller puts för att ge tyngd och en stadsmässighet 

i gaturummet. Generösa öppningar i fasad ger 

en koppling mellan verksamheterna och gata och 

torg. En öppenhet i fasad på runt 80% är lämplig 

mot stråk och platser. Podiumbyggnader skall 

gestaltas så att lägre kvartersfasader delas i minst 

två skilda uttryck med förskjutning och eller gröns-

ka integrerad i fasaden.

Tornen
Tornvolymerna utförs med tydlig vertikalitet och 

ska upplevas lättare än podiebyggnaderna. Torn-

volymerna är indragna från podiebyggnaderna 

för att markera lägre takfot mot gata och för att 

undvika att gaturummet upplevs som ett “schakt”. 

Indragningen ger även lägen för takterrasser och 

möjlighet för verksamheterna att växa ut och befol-

ka stråk och platser. I soliga lägen är det önskvärt 

att dessa terrasslägen används för uteserveringar 

eller ett annat publikt innehåll. I andra lägen kan 

exempelvis kontor få en attraktiv utemiljö. Det 

västra högre tornet gestaltas utan indrag mot sta-

tionstorget.

 

Tornbyggnader med fasadsida längre än 28 me-

ter skall utformas som två vertikala huskroppar, 

särskilda genom förskjutning eller indrag i fasad, 

samt genom variation i fasadutformning. Förskjut-

ningen är till för att bryta ned skalan hos de stora 

husvolymerna och förstärka vertikaliteten och 

ger en skugg- och reliefverkan. Denna effekt kan 
förstärkas ytterligare  med en indragning av fasa-

den eller annan markering.

Torntopp
Tornen avslutas uppåt med en snedskuren avslut-

ning av högdelen. Inom takfallsplanet ordnas tak-

terrasser. I gynnsamma lägen ges dessa ett publikt 

innehåll och görs tillgängliga för allmänheten. 

En utformningstävling bör ordnas för att hitta ett 

lämpligt uttryck som stämmer med den gestaltade 

helheten för den nya bebyggelsen såväl som ett 

naturligt samspel med bebyggelsen vid Drottning-

torget.

2.
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PRINCIP FÖR TORNENS UTFORMNING

Snedskuren avslut-

ning uppåt    Torn med en längs-

ta sida över 28 meter:

>  torntopp delas i  

    två separata volymer 

    inom samma takfalls-

    plan    

>  mellandelen delas  

    visuellt in i två verti-

    kala huskroppar gen-

    om förskjutning eller 

    indrag i fasad

>  kulör och material för 

    mellandel och torn-

    toppar hålls ihop 

    vertikalt i respektive 

    “huskropp”

  I gynnsamma väder- 

  streck och utsiktlä

  gen ges tornopparna

  en extra öppenhet

Podiumbyggnaden ges en 

tyngd och utförs i exem- 

pelvis natursten eller tegel 
PODIUM

TORN

Exempel på utformning av torntop-
par för de södra tornen. 

Den högre bebyggelsen som visuellt påverkar 

upplevelsen från Drottningtorget, Stora hamnkan-

alen och stadskärnan ska gestaltas som en helhet 

för den nya bebyggelsen såväl som ett naturligt 

samspel med bebyggelsen vid Drottningtorget. Ett 

formspråk och gestaltning som hanterar denna 

komplexa situation och kontext.

De södra tornen kräver extra bearbetning och 

hantering för att möta och samspela med den 

historiska miljön vid Drottningtorget samtidigt som 

de utformas som en tydlig del av den övergripande 

gestaltningsidén som en sammanhållen helhet.
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1,2. Den nya bebyggelsen ges en sammanhållen
       färgskala som samspelar med 
       omgivande bebyggelse. 

3,4  Husens podium utförs i tunga material 
       med generösa öppningar.

MATERIAL OCH KULÖRER

Den nya bebyggelsen kommer att synas på långt 

håll och bilda en ny helhet tillsammans med 

omgivnande bebyggelse och kulturhistoriskt viktiga 

miljöer i staden. Detta ställer höga krav på materi-

alval och färgskala för att möta och samspela med 

dessa miljöer samt med upplevelsen i omgivande 

stadsrum.  

Podiumbyggnaden håller ihop såväl material- som 

kulörmässigt för varje kvarter/halvkvarter för att 

bilda en tydlig bas för tornbyggnaderna. Färgskal-

an för tornen hålls ihop inom ramen för en måttfull 

variation.  

Den höga och täta bebyggelsen innebär utmaning-

ar att få tillräckligt med dagsljus ned till marknivån. 

Även indirekt, reflekterande och speglande ljus på 
fasaderna är en viktig kvalitet. Det är därför vik-

tigt att den nya bebyggelsen ges varma färgtoner 

och inte blir alltför mörkt. Även i samspelet med 

omgivande bebyggelse stämmer en färgskala med 

varma toner i ett mellanregister. 

Ett separat material- och kulörprogram tas fram i 

för helheten i samband med projekteringen av det 

första kvarteret 

KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)
KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)

KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)

1. 

3. 
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KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)

KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)

KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)

2. 
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5,6. Tornens färgskala är inspirerad av lokala 
        stenmaterial och lätta metallers möjligheter. 

5. 

6.
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9 KANOZI ARKITEKTER (se)  +  REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) +  HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk)  
KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)

GESTALTNING	KRANSGESIMS

Takfot	skall	markeras	med	kransgesims.
Detta	utformas	med	tydlig	markering	i	fönsteröppningar	och	materialitet.

Fasadstudier

Kransgesims

GESTALTNING TORN OCH TORNTOPPAR- KRANSGESIMS

FACADEUDTRYK -MELLEM 
EKSEMPEL PÅ KLACK OCH TORN BYGGNAD  XX

Tårn facade elementer - mindre elementer metal med naturlige farvespil

Klack  facade elementer - beton med relief, nordiske stenmaterialer

9 KANOZI ARKITEKTER (se)  +  REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) +  HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk)  
KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)

GESTALTNING	KRANSGESIMS

Takfot	skall	markeras	med	kransgesims.
Detta	utformas	med	tydlig	markering	i	fönsteröppningar	och	materialitet.

Fasadstudier

Kransgesims

GESTALTNING TORN OCH TORNTOPPAR- KRANSGESIMS

9 KANOZI ARKITEKTER (se)  +  REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) +  HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk)  
KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no)

GESTALTNING	KRANSGESIMS

Takfot	skall	markeras	med	kransgesims.
Detta	utformas	med	tydlig	markering	i	fönsteröppningar	och	materialitet.

Fasadstudier

Kransgesims

GESTALTNING TORN OCH TORNTOPPAR- KRANSGESIMS

PODIUM

- Utförs i natursten med 

  “tyngd”  

- Generösa öppningar i 

  fasad 

TORN

- Balans mellan öppet 

  och slutet

- Fasader med vertikalt 

  uttryck 

TORNTOPP

- Snedskuren avstut-

  ning uppåt 

KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) 

LÄTT DEL AV TORN, “TAKET” 

MATERIAL TILL DE LÄTTA DELARNA AV TORNET, “TAKET” TAS FRÅN INSPIRATION FRÅN OMKRINGLIGGANDE BYGGNADERS TAK

UTFORMNINGEN AV FACADEN AV DE LÄTTA DELARNA AV TORNET BLIR EN OMTOLKNING AV TAKET 

Tak / Lätt torn 

Eftersom tornen är så mycket högre än de historiska byggnaderna i 

kontexten så omtolkas taket till att bli en lätt facad i den övre delen av 

tornet. Detta framhävs genom att använda samma material som de 

omkringliggande taken och en facadutformning som ger ett lätt intryck. 

På så vis kommer tornen att avslutas på samma sätt som de historiska 

byggnaderna på samma gång som de får sin egen identitet. Material 

från tak i kontexten kan vara rå koppar, brunt, ljusgrå och svart. 

KANOZI ARKITEKTER (se) + HOLSCHER NORDBERG ARKITKTER (dk) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) 

LÄTT DEL AV TORN, “TAKET” 

MATERIAL TILL DE LÄTTA DELARNA AV TORNET, “TAKET” TAS FRÅN INSPIRATION FRÅN OMKRINGLIGGANDE BYGGNADERS TAK

UTFORMNINGEN AV FACADEN AV DE LÄTTA DELARNA AV TORNET BLIR EN OMTOLKNING AV TAKET 

Tak / Lätt torn 

Eftersom tornen är så mycket högre än de historiska byggnaderna i 

kontexten så omtolkas taket till att bli en lätt facad i den övre delen av 

tornet. Detta framhävs genom att använda samma material som de 

omkringliggande taken och en facadutformning som ger ett lätt intryck. 

På så vis kommer tornen att avslutas på samma sätt som de historiska 

byggnaderna på samma gång som de får sin egen identitet. Material 

från tak i kontexten kan vara rå koppar, brunt, ljusgrå och svart. 

EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

MATERIAL OCH KULÖRER 

Ny bebyggelse

Det är viktigt att den nya bebyggels-

en samspelar med den historiska be-

byggelsen i omgivningen vad gäller 

färgskala och materialitet.  



KANOZI ARKITEKTER (se) + REIULF RAMSTAD ARKITEKTER (no) + HOLSCHER NORDBERG ARKITEKTER (dk) 

Drottningtorget
röd beläggning

Calrion Hotel post
brun/ 
gula nuancer

Clarion Hotel Post
sten bas/ gul tegel

Centralstation
grå/ gul tegel

Hotel Eggers
vit/ grøn tak/markis 

Göta Källare

brun/beige/ grøn

Södra Hamgatan 67
gul puts/gul tegelRadisson Blu

rød facad /sten 

DROTTNINGTORGET - OMGIVANDE BYGGNADER
MATERIALITET OCH FÄRG 
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MATERIAL OCH KULÖRER 

Omgivning

Hotell Eggers
vit/grön/markis

Centralstationen
grå/ gult tegel

Clarion Hotell Post
stengrund/ gult tegel

Clarion Hotell Post
gula nyanser

Södra Hamngatan 67
gul puts/ gult tegel

Drottningtorget
röd beläggning

Radisson Blu
röd fasad/ sten

Göta källare
brun/ beige/ sten
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Centralenområdet v 2.0 2151027

koncept 150625

scen
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625

20

välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna

HEJ!

rusningstid ej rusningstid

ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
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höjden på tornen blir 
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under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
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vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

scen

möbleringsprinciper:

långbänk

pick nick

möblerings-
zon

friare placering

19

entré
kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39
entré

kl.12

12

6

39

entré
kl.12

12

6

39

~kl.12

~kl.11-12

~kl.
11-12

~kl.
11-12

~kl.10-16

~kl.12-15
~kl.15 ~kl.15

stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

koncept 150625

16

ett sammanhängande 
golv med unika platser

öppna och inbjudande 
entrépunkter

publika platser tillgängligt 
för alla

sammanhängande 
takterrasser

vertikala kopplingar ligger 
ut med fasaden

grönna väggar kopplar 
markplan till taken

utnyttja soliga platser 
under dagen

vindskyddade platser där 
det behovet är störst

attraktiva sittytor
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det behovet är störst
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.

PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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TAKTERRASSER

Från tornen kommer besökare att kunna njuta 

av en magnifik utsikt över staden. Genom att ge 

dessa lägen ett publikt innehåll får så många som 

möjligt tillgång till denna upplevelse. Dessa lägen 

lämpar sig väl för exempelvis restauranger. 

Torntopparna kommer även att synas från många 

platser i staden. Genom att göra dessa tillgängliga 

för allmänheten får man som invånare en känsla 

av att vara välkomen. Det är därför viktgt att de 

utformas så att man ser dem tydligt från marknivå, 

gärna med grönska som tittar fram. 

Dessa miljöer kan få en viktig funktion som lug-

na oaser och en möjlighet för verksamheter i 

marknivå att nyttja för uteserveringar med mera.  

Referensbilder, terassutformning

Visualisering, takterass på ett av tornen närmast Nils Ericson-terminalen

Visualisering, takterasser på mellannivå, tornen närmast Nils Ericson-terminalen

TORNEN MED TERRASSER OCH TORNTOPPAR

EMA (dk)  +  KANOZI (se)  +  RRA (no)TORNTOPPARNA, 22.12.2015

TORNTOPPARNA
PRINSIPPER

FORM
•	 plan justeres med kjerner og høved strukturen av bygning - 8,1 x 8,1 nettet
•	 tårn topper er “trukket opp” i  nord eller øst direksjonen til  å skape beve-

gelse i  skyline

K JERNER
fortsetter til  terrasse etasjen pga:
•	 Universell utformingen
•	 Nødutgang
•	 Tilgang til  tekniske rommet
•	 Heissjakt ville stikke ut likevel

TAK TERRASSER
•	 takterrasser ligger alltid i  sør / vest

TAKTERRASSE

KJERNE

TÅRNTOPP

4 - 5 m3,6 m

3,6 m

3,6 m

EMA (dk)  +  KANOZI (se)  +  RRA (no)TORNTOPPARNA, 22.12.2015

TORNTOPPARNA
PROGRAM

PROGRAM PÅ TÅRNTOPPER:
•	 utkikk restauranten med tilgang til  tak-

terrassen
•	 utkikk spa med med tilgang til  takter-

rassen
•	 teknisk rom (del av tårntopp)

TAK TERRASSE:
•	 utsiktsterrasse

Referanse bilder av takterrasser

-Torntoppar ska utformas så att tillräcklig taklutning uppnås, styrs 
via planbestämmelser om minsta taklutning

- Taklandskapet och tornens form kan bilda en helhet som siluett och 
skyline. Tornets avslutning hålls ihop. 

- Takterasser ligger orienterade i syd/västligt läge.

- Minst två takterasser i området är allmänt tillgängliga, och fungerar 
som utsiktspunkter.

 - Takterasser kan kombineras med restauranger, skybarer

- Teknikrum och hissar integreras i torntoppen
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Centralenområdet v 2.0 2151027

koncept 150625

scen
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stora delen av dagen

lunchtid och eftermiddag

terMisk koMfort

puBlika sittplatser:
det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken

 Delområdet utgör viktiga entrépunkter till Centralstationen 
och till Station Centralen (västlänken), men även till 
omkringliggande befintliga och nya stadsdelar. Potential 
ligger i att utveckla ett område som känns öppet och publikt 
tillgängligt för alla. Speciellt fokus ska ligga på entrépunkterna 
som blir välkomnande med funktion för förflyttning och 
sammankopplande stråk. Platserna inom området ger 
möjligheter för olika typ av användning och möten. Det som kan 
upplevas som baksidor idag ska kunna omvandlas till framsidor 
(utbyggnaden av Gullbergsvass samt bangårdsförbindelsen).

TRE HUVUDPRINCIPER FÖR PLATSER OCH STRÅK
1. sammanhängande stråk med unika platser
Genom att stråken får ett sammanhängande golv skapas kopplingar i 
sammanhang med sin omgivning. Markbeläggning kan vara detsamma 
som används i omgivande stadsmiljöer, så att området känns offentligt och 
tillgängligt. Platserna kan få något mer säreget, så att man känner igen sig.

2. öppna och inbjudandentrépunkter
Entrépunkterna till området behöver utformas så att det skapas mindre 
”entréplatser”. Det ger en mer öppen och inbjudande struktur, så att 
området inte upplevs som en barriär och att alla känner sig välkomna.

3. publika platser tillgängliga för alla
Platserna inom och i direkt anslutning till stationsområdet ska skapa 
möjlighet för olika typer av vistelse. Platserna ska kännas publika och bjuda 
in för olika behov av att vistas där Kvaliteten på de offentliga rummen 
måste vara hög om man ska få människor att stanna till och vilja vistas i de 
täta stadsrummen, en grund för spontana och informella möten. 
Platserna ska upplevas inbjudande så att de blir något mer än 
genomgångsplatser. Stadsstruktur och gestaltning ska formas så att det inte 
uppstår problematiska situationer för lokalklimatet i gatunivå. Soliga lägen 
nyttjas som vistelseplatser för människor och gröna element läggs till för 
att bryta vindar.

STRÅK OCH PLATSER

GRUndLÄGGAndE  PLATSKVALITETER

koncept 150625
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välkomande/avsked 
centralt på “växelplatsen”

hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”

attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
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ett sammanhängande och 
hållbart dagvattensystem

vatten som lekskulptur 
för alla åldrar

vattnet ger kvalitet till de 
inre stråk och platser

blandning av funktioner 
skapar liv 24/7/356

programmering av publika 
funktioner 

ljussättning som skapar 
trygghet och attraktion
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Utifrån stadens perspektiv är det viktigt att alla känner sig välkomna till att vistas i området och 

att fokus inte hamnar allt för mycket på det kommersiella. Rummen ska tillrättaläggas och vara till 

för alla, som andra offentliga platser i staden. Platserna ska passa behoven för de som användar 

dem, i det här fallet resenärer, de som jobbar här, men även barn och ungdomar. Det ska finnas 

variation i området och finnas en blandning av olika typer av funktioner. 

7. aktiva stadsruM  -  0-99 år
- “en balans mellan kommersiella och publika aktiviteter”

1. välkomnande/avsked är 
prioriterat för “växelplatsen”
”växelplatsen” ligger i direkt 
anslutning till Centralstationen 
och nils ericson terminalen. Här 
kommer flödet av människor att 
vara som störst och det blir en viktig 
plats för möten. Platsen ska framför 
allt fungera för välkomnanden/
avsked och för kortare vistelse. 

2. hög vs. låg aktivitetsnivå 
på den “inre platsen”
Kring den ”inre platsen” finns det 
ett intressant möte mellan en 
låg och hög aktivitetsnivå. under 
rusningstimmarna är den höga 
aktivitetsnivån lokaliserad till 
kanterna på platsen. För andra tider 
på dygnet kan aktiviteten vara som 
högst mitt på platsen. 

3. attraktiva/rekreativa 
miljöer på takterrasserna
På takterrasserna finns det 
kvaliteter som inte kan finnas 
på gatuplan, som sol, utsikt och 
grönska. det är därför viktigt 
att dessa platser på taken blir 
tillgängliga för alla och innehåller en 
variation i sin programmering, med 
fokus på vistelse och avkoppling. 

Perspektiv från “växelplatsen” in mot det primära stråket som kan bli en plats för kort vistelse. 
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det är viktigt med publika sittplatser som ger goda 
förutsättningar för sociala möten. möbleringsprincipen 
ska stämma överens med funktion och vilken typ av 
möten man önskar sig för stråken och platserna. det 
ska gå att sitta ensam eller många tillsammans. det 
ska finnas valmöjligheten att uppehålla sig i både sol 
och skugga och dessutom bör möblernas placering 
vara riktad mot de mest intressanta blickfången. 

Möbleringsprinciper:

1. exempel på en bänk som skapar underlag till möten (bild: Kings 
Cross Central, vestre.com). 2. exempel på en friare placering av 
möbler (bild: escofet 1886)

1. 2.

soliga platser 
under dagen 

Optimera solinfallet och 
utnyttja de soliga platser 
som finns under dagen till 
vistelse för människor. 

träd fångar 
nedvindar

Där det finns möjligheten 
ska det planteras träd 
med stora kronor som 
fångar nedvindar från den 
höga bebyggelsen. 

Genom att omfördela 
höjden på tornen blir 
Bergslagsparken solbelyst 
under större del av dygnet 
och året, en potential miljö 
för avkoppling och andra 
vistelseaktiviteter. 

lokalt vindskYdd

På prioriterade platser 
ska det finnas lokala 
vindskydd i form av 
vegetation eller skärmtak. 

solig lunch i parken
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ett sammanhängande 
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Förslaget visar ett urbant stadsgolv i kombination med ett grönt taklandskap. Vi ser potential 

till att lyfta blicken och koppla samman dessa miljöer med till exempel gröna väggar och gröna 

terrasser. De gröna och solbelysta platser som tillskapas på byggnadernas tak ska till viss del vara 

publikt tillgängliga (under stor del av dygnet). Både de gröna taken och väggarna kan präglas av 

innovativa lösningar och kommer på detta sätt att bidra till områdets innovationskaraktär. 

5. vertikala kopplingar
- “en utforming som lyfter blicken”

1. sammanhängande 
takterrasser
På taken finns det vistelsekvaliteter 
som man inte kan få på markplanet, 
som solbelysta och gröna platser 
med utsikt. takterrasserna ska så 
mycket som möjligt hänga samman 
så att det skapas en naturlig rörelse 
och aktivitet på taken.  

2. vertikala kopplingar ligger 
utmed fasaden
det är viktigt med synliga fysiska 
vertikala kopplingar från marknivån, 
för att taklandskapet ska kännas 
publikt tillgängliga för alla. dessa 
kopplingar behöver därför ligga i 
direkt anslutning till publika stråk 
och platser. 

3. gröna väggar kopplar 
markplanet till taken
gröna väggar bidrar till en mer grön 
och attraktiv miljö på marknivån och 
skapar dessutom gröna kopplingar 
till taklandskapet. detta skapar en 
nyfikenhet till att se vad som händer 
på takterrasserna och minskar 
barriären och motståndet till att ta 
sig upp på taken. 

Perspektiv från den framtida Bangårdsförbindelsen som kan få bra kopplingar till olika nivåer i Region City.
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PLATSER På ÖVRE nIVåER, TERRASSER
PUBLIKA SITTPLATSER

VERTIKALA KOPPLInGAR LIGGER
UTMEd fASAdEn
Det är viktigt med synliga fysiska
vertikala kopplingar från marknivån,
för att delar av taklandskapet ska kännas
publikt tillgängliga.  Dessa kopplingar 
behöver därför ligga i direkt anslutning till 
publika stråk och platser.

ATTRAKTIVA/REKREATIVA
MILjÖER På TAKTERRASSERnA
På takterrasserna finns det
kvaliteter som inte kan finnas
på gatuplan, som sol, utsikt och
grönska. En del av dessa platser på taken 
blir tillgängliga för alla och innehåller en
variation i sin programmering, med
fokus på vistelse och avkoppling.
och platser. Andra delar blir privata för 
kontor och bostäder.

GRÖnA VÄGGAR KOPPLAR
MARKPLAnET TILL TAKEn
Gröna väggar bidrar till en mer grön
och attraktiv miljö på marknivån och
skapar dessutom gröna kopplingar
till taklandskapet. Detta skapar en
nyfikenhet till att se vad som händer
på takterrasserna och minskar
barriären och motståndet till att ta
sig upp på taken.
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1. Terrasser i olika nivåer ger lägen för 
    uteplatser för verksamheter och kontor. 
    Dessa kan med fördel användas för publikt
    ändamål och göras tillgängliga för allmän
    heten.   

2. Torntopparna utformas med takterrasser och 
    görs tillgängliga för allmänheten. 
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RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV 

BEBYGGELSEN

 

> Tornen skall ha en tydlig sockel/po

   dium med “tunga” fasadmaterial exem-

   pelvis natursten.

> Den nya bebyggelsen skall formas 

   till en helhet, med tydliga referenser 

   till omgivningen vad gäller material och

   kulörskala och inte vara för mörk.

> Minst 10% av fasadlängden skall ut

   föras med grönska i hela podiets 

   höjd.  

> De enskilda byggnaderna skall ges 

   ett uttryck som väl integrerade hel-

   heter vad gäller fasadindelningar

   och sammanhållna takavslutningar. 

De två södra tornen 

>  Byggnaderna skall gestaltas med sär

    skild hänsyn till den kulturhistoriska 

    miljön vid Drottningtorget:

        

> Byggnaderna skall tydligt framträda 

   som fyra enskilda högbyggnader som 

   tillsammans bildar en sammanhållen 

   rytmisk helhet.

> Byggnaderna skall ges lugna och 

   jordnära färgställningar som refererar 

   till Drottningtorgets färgpalett.

> De enskilda byggnaderna skall ha en 

   hög grad av materialitet och tyngd i 

   sina uttryck.
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	till bättre kontakt med markplan för plan 2 och 3.
	Möjlighet till entresol. Vi önskar förtydligande avseende möjligheten till
	entresol inom områden med beteckningen n1. Detta för att möjliggöra en
	levande stationsmiljö med ytor av olika karaktär och hastighet. De lokalytor
	som skapas i västra delen kräver dessutom innertak på lägre höjd samt att
	ljusinsläpp skapas på bästa vis.
	Ökad möjlighet för utbildning. Vi önskar tillägg med beteckningen S
	även för de två östliga kvarteren. Detta för att öka möjligheten till en
	levande stadsmiljö.
	Tydligare utformning av resenärsstråk. Beteckningen v2 bör tas bort
	inom området där den förekommer tillsammans med n1 och f3, detta för att
	skapa en entré till stationshallen med tydlighet och enkelhet samt med
	bättre design.
	Säkerställande av utrymning. Avseende bestämmelse n3. Vi önskar
	tillägg så att bestämmelsen även stödjer ”utrymning” för att säkerställa
	fungerande säkerhet.
	Dagvattenhantering. Ansatsen är att dagvatten även omhändertas och
	fördröjs inom område med beteckningen Torg, vilket ej framgår i text.
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	Övriga
	24. Swedegas AB
	Swedegas har ingenting att erinra mot upprättat förslag.

	25. Föreningen Trädplan, Föreningen Nej till Västlänken och Götiska Förbundet
	Föreningarna yrkar i första hand på att aktuell detaljplan avvisas, samt i andra hand att aktuell detaljplan avslås.
	Kommentar:

	26. Cykelfrämjandet
	Föreningen vill att staden inte godkänner en detaljplan i hjärtat av Göteborg så länge det inte finns en bra lösning på hur våra allra mest prioriterade cykelbanor ska hanteras här. Vi kommer att behöva leva alltmer hållbart och hälsosamt. För att sta...
	Kommentar:

	27. Föreningen Arkitekturens Hus
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	28. Boende på Valnötsgatan 13
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	29. Företrädare för, grundare och moderator för facebookgruppen och nätverket Cykla i Göteborg
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	30. Boende på Krimlans Gård, Torslanda
	Boende anser att man ska öppna för ännu högre byggnader, för att markera än tydligare stadens mittpunkt.
	Kommentar:

	31. Boende på Runebergsgatan
	Boende anser att byggnaderna är alldeles för höga och för tätt bebyggda. Det ger för mycket skugga och för lite ljus till människorna som bor och arbetar i staden.
	Kommentar:
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