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Yttrande över motion av Björn Tidland (SD) 
om kultur- och parkmiljön i Gullbergsvass 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Björn Tidland väckta motionen avslås. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade i första hand att ärendet skulle återremitteras i enlighet 
med yrkandet från SD den 20 november 2019 och i andra hand att motionen skulle 
tillstyrkas. 

Naod Habtemichael (C), Blerta Hoti (S) och Karin Pleijel (MP) yrkade att ärendet skulle 
avgöras vid dagens sammanträde och att motionen skulle avstyrkas med hänvisning till 
yrkandet från M, L och C den 28 oktober 2019. 

Vid omröstning beträffande dels ärendets återremiss och dels ärendets avgörande idag 
röstade Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), 
Karin Pleijel (MP), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose 
(V), Jessica Blixt (D), Naod Habtemichael (C), Jonas Attenius (S) och ordföranden Axel 
Josefson (M) för ärendets avgörande idag. 

Jörgen Fogelklou (SD) röstade för ärendets återremiss. 

Kommunstyrelsen beslutade med tolv röster mot en att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutade härefter utan omröstning att avstyrka motionen. 

 
  

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2019 nr 238 
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Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för ärendets avgörande idag. 

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 28 oktober 2019. 

 
Göteborg den 20 november 2019 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Återremissyrkande – Motion av Björn Tidland 
(SD) om kultur- och parkmiljön i 
Gullbergsvass 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

Återremittera motionen till byggnadsnämnden, trafiknämnden, kulturnämnden och park- 
och naturnämnden för att svara på frågorna i detta yrkande. 

Yrkandet 
 

Angående förlängningen av överdäckning med planterbart 
bjälklag vid skansen Lejonet  

Kulturnämnden 

Vid en tidigare lagd motion om Skansen Lejonet (bilaga 1) gick ärendet även på remiss 
till kulturnämnden. Kulturnämnden svar innefattade ett tjänsteutlåtande från Göteborgs 
Stadsmuseum som mycket tydligt tar ställning i favör till motionen. 

”Förvaltningen har konsekvent varit av åsikten att en längre överdäckning med möjlighet 
för parkmiljö är en förutsättning för att denna sträckning skall vara försvarbar ur ett 
kulturmiljöperspektiv. Hur lång överdäckning som krävs för att minimera skadan på 
kulturmiljön har ännu inte tillfredställande utretts inom projekt Västlänken.” 

Eftersom kulturmiljö ingår i förvaltningens kompetens önskar jag svar på följande frågor: 
Om man övertäckte tunnelmynningen till Skansen Lejonet enligt motionen, hur skulle det 
påverka kulturmiljön runt skansen? 

a) Skulle det förbättra kulturmiljön? 

b) Skulle parken bli mer attraktiv? 

c) Föredrar förvaltningen att överdäckningen även innefattade Kruthusgatan för att 
på så sätt få ett mer harmoniskt avslut på parken? 

d) Om man flyttade Kruthusgatan och på så sätt undvek en stödmur, skulle det 
innebära positiva effekter på kulturmiljön?  

Kommunstyrelsen  
  
  

Återremissyrkande  
2019-11-20                                                   

  
                                                    Ärende 3.10 
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Byggnadsnämnden och trafiknämnden 

I svaret från byggnadsnämnden av den tidigare lagda motionen (bilaga 1) resonerar man 
om konsekvenser av en förlängs överdäckning.  

 ”Eftersom Västlänken går på bro över E6 och Kruthusgatan går längs spåren skulle en 
överdäckning enligt motionen innebära en upp till ca 8 meter hög stödmur över befintlig 
marknivå. Trafikverket har tillsammans med Länsstyrelsen och staden fördjupat sig i var 
gränsen går där påverkan på Skansen Lejonet riskerar att bli negativ ur ett 
helhetsperspektiv. Det är vid ca 40 meters överdäckning, varför detaljplanen tillåter det 
som längst. 

Motionens bilaga 1 är en illustration från miljökonsekvensbeskrivningen vilken inte blev 
uppdaterad innan bearbetning och fördjupning av påverkan på kulturmiljön var helt 
slutförd. 

Länsstyrelsens bedömning och möjligheten att däcka över en längre sträcka i samband 
med anläggande av park kan prövas i framtiden, men i dagsläget finns inte 
förutsättningarna att klara det utan för stor påverkan på riksintresset i form av en upp till 
ca 8 meter hög stödmur längs Kruthusgatan öster om Gullberg.” 

De frågor som uppkommer i detta citat är följande. 

1) Den ”fördjupning” som länsstyrelsen och trafikverket tillsammans med staden 
hänvisar till. Var finns den? Är den överhuvudtaget dokumenterad? Om så är 
fallet önskar jag att man bifogar ”fördjupningen” i remissvaret. Det vore även 
önskvärt om man kommenterar ”fördjupningen” utifrån förvaltningens 
kompetens. 

2) Om det krävs en stödmur på 8 m längst Kruthusgatan, så föreslår jag två 
alternativ till denna som jag vill att nämnden utreder/kommenterar. 

a) Flytta Kruthusgatan längre bort, så att berget får ett naturligt avslut 

b) Bygg en överdäckning även över Kruthusgatan 

 
Park- och naturnämnden  

Eftersom det ingår i förvaltningens kompetens att anlägga parker önskar jag svar på 
följande frågor: Om man övertäckte tunnelmynningen till Skansen Lejonet enligt 
motionen, hur skulle det påverka parkområdet runt skansen? 

e) Skulle det förbättra kulturmiljön? 

f) Skulle parken bli mer attraktiv? 

g) Föredrar förvaltningen att överdäckningen även innefattade Kruthusgatan för att 
på så sätt få ett mer harmoniskt avslut på parken? 

h) Om man flyttade Kruthusgatan och på så sätt undvek en stödmur, skulle det 
innebära att parkområdet blev mer attraktivt?  
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Angående förslaget att anlägga ett grönt stråk från älven ända 
fram till Skansen Lejonet 

 

Park- och naturnämnden och Byggnadsnämnden 

Förvaltningen skrivet i sitt svar: ”Förvaltningen äger inte frågan om hur framtida 
strukturplan för Gullbergsvass ska se ut, men anser att sådant beslut behöver avvägas 
och fattas i ett senare skede av planeringen för Gullbergsvass när det finns ett tydligare 
sammanhang att förhålla sig till. Det är i framtida planprogram som byggnader, 
rörelsestråk, offentliga rum, och deras inneboende relationer till varandra bör 
fastläggas.” 

Trots detta skulle jag vilja att förvaltningen svarade på motionens intention relation till 
den förstudie från 2015 som Tjänsteutlåtandet nämner: ”År 2015 togs en förstudie fram 
för Gullbergsvass som lyfter fram tre olika tänkbara strukturer som kan utgöra 
inspiration för fortsatt planering av området. Planer finns för en större park i 
Gullbergsvass, men lokaliseringen av parker och stråk skiljer sig åt i de olika 
strukturerna.” 

Jag önskar att både Park- och Naturnämnden och byggnadsnämnden svarar på hur dessa 
tre alternativ korrelerar med motionens vision. I klartext: Finns det något av de tre 
alternativen som skulle kunna tillgodose intensionen i motionen? 

Det skulle även vara önskvärt om man bifogade förstudien så att kommunfullmäktige kan 
ta del av den. Helst då med en skiss på hur parkstråket skulle ligga. 

 

Slutkommentarer:  

Åtskilliga gånger han man visat den fina visionsmodellen över älvstaden, både på 
Lindholmen och i Älvrummet. Stolt visar man upp modellen med vita frigolitpluppar. 
Man ser hur man planerar att våldföra sig på den gamla klassiska staden inom vallgraven 
med förtätning och skyskrapor.  

När sedan en kommunfullmäktigeledamot vill engagera sig och bygga ett vackert 
Gullbergsvass är det helt respektlöst att avfärda den här motionen med att hänvisa till 
detaljplaner i framtiden. Därför vill jag återremittera motionen för att få en seriös 
behandling med svar på samtliga frågor som ställs i återremissyrkandet. 

 

 

Bilagor: 

1) Tjänsteutlåtande om tidigare lagd motion 2016 angående Skansen Lejonet  
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Yrkande angående motion av Björn Tidland 
(SD) om kultur- och parkmiljön i 
Gullbergsvass 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Motionen avslås. 

Yrkandet 
Vi instämmer med motionären om att det är viktigt att ta hänsyn till landmärket Skansen 
Lejonet i den kommande planeringen av Gullbergsvass. Att skapa en attraktiv och 
tillgänglig kultur- och parkmiljö är helt väsentligt när Älvstadens delområden planeras.  

Vi delar dock remissinstansernas uppfattning att dessa frågor behöver hanteras som en 
helhet i ett senare skede av planeringen, när det finns ett tydligare sammanhang att 
förhålla sig till. Åtgärden att förlänga överdäckningen av Västlänken med 80 meter är 
idag inte förenlig med gällande detaljplan. Det är byggnadsnämnden som ansvarar för 
kommande planarbete. 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
Särskilt yttrande 
 
Datum 2019-10-28 
 

Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
 
Ärende nr 3.4 
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Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2016-06-27 
Diarienummer 0494/16 
 

Stadsutveckling  
Hedwig Andrén 
Telefon 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se 

 
 

Motion av Björn Tidland (SD) om Skansen Lejonet H 36/16 
 

Motionen 
Björn Tidland (SD) föreslår i en motion att fullmäktige ska ta beslut om att komplettera 
överdäckningen öster om Skansen Lejonet i samband med projekt Västlänken.   
Motionen berör Västlänkens ingrepp på kulturmiljön vid Gullberg öster om Skansen 
Lejonet och syftar till att minimera skadan efter projekt Västlänken.   
Motionären föreslår att den redan beslutade överdäckningen förlängs med ytterligare 80 
meter från den planerade 35 meter till en total längd av 115 meter av östra 
tunnelmynningen. Då bildas en konstgjord ås över hela övertäckningen där en park kan 
anläggas på hela ytan. 
Motionären vill också att det ska utredas om tunneln under Skansen Lejonet strider mot 
Förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. Byggnadsminnet omfattar 
hela fastigheten Gullbergsvass 703:4, d v s den fastighet som Statens fastighetsverk 
förvaltar. 

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till byggnadsnämnden och kulturnämnden. 
Remissinstansernas svar är sammanställda i nedanstående tabell. 
 
Remissinstans Beslut Kommentar 

Byggnadsnämnden Avstyrker Västlänken kommer att gå på 
bro över E6 och en längre 
överdäckning skulle behöva 
anläggas som en konstgjord ås 
med en stödmur om upp till 8 
meter. En längre överdäckning 
än den föreslagna riskerar att ge 
negativa effekter för 
kulturmiljön kring Skansen 
Lejonet.  

Kulturnämnden Inget ställningstagande Kulturnämnden har tidigare 
yttrat sig om frågan kring 
överdäckning av Västlänkens 
spårområde öster om Skansen 
Lejonet (Detaljplanen dnr 
1097/12 och Järnvägsplanen 
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dnr 933/13). Förvaltningen har 
konsekvent varit av åsikten att 
en längre överdäckning, med 
möjlighet för parkmiljö, är en 
förutsättning för att denna 
sträckning skall vara försvarbar 
ur ett kulturmiljöperspektiv.  

Ekonomiska konsekvenser 
En överdäckning vid Skansen Lejonet ingår i kostnaden för projekt Västlänken. En 
längre överdäckning enligt motionen innebär investeringskostnader. 

Barn-, jämställdhets-, mångfalds- och miljöperspektivet 
Området öster om Skansen Lejonet är idag inte nyttjat för rekreation i större omfattning 
och är inte att betrakta som lekmiljö för barn. En längre överdäckning kan ge positiva 
effekter men området kommer inte att ha god tillgänglighet innan Gullbergsvass har 
omvandlats. Väster om Skansen kommer Västlänken att gå under mark. 

Omvärldsperspektivet 
Stadsledningskontoret har inte funnit några aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
 

Stadsledningskontoret 
 
 
 
Hedwig Andrén Jessica Granath 
Handläggare Avdelningschef 
  
 
 
 
Bilaga 1  Motionen 
Bilaga 2  Byggnadsnämndens handlingar 
Bilaga 3  Kulturnämndens handlingar  
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Motionen      Bilaga 1 
 
 

Handling 2016 nr 36 
 

Motion av Björn Tidland (SD) om Skansen Lejonet  
  

 
 
Kommunfullmäktige 2016-02-15 

 
Skansen Lejonet är ett av de mest välbevarade minnesmärkena över Göteborgs äldsta 
historia. Erik Dahlberghs arbete med att förstärka fästningen Göteborg på 1680-talet 
gjorde Göteborg till en av Europas starkast befästa städer - där Skansen Lejonet och 
Kronan ingick som viktiga delar. Stentornet är oförändrat sedan det färdigställdes på 
1690-talet och bär ett stort byggnadshistoriskt och fortifikationshistoriskt värde. 
Byggnaden har en sluten och symmetriskt form och försvarstekniskt kunde skansen 
försvara sig med samma kraft åt alla håll. Tillsammans med Skansen Kronan är tornet 
det bäst bevarade försvarsverket på den en gång i tiden så mäktiga fästningen 
“Göteborg”.  
Skansen Lejonet utsågs till byggnadsminnesmärke år 1935. Idag är Skansen Lejonet 
statligt byggnadsminne och råder under “Förordning (1988:1229) om statliga 
byggnadsminnen m.m.” År 2006 fastställdes nya skyddsföreskrifter för 
byggnadsminnet. Byggnadsminnet omfattar hela fastigheten Gullbergsvass 703:4, d v s 
den fastighet som Statens fastighetsverk förvaltar. Förutom skydd för stentornet anges i 
skyddsföreskrifterna att området runt byggnaden inte får bebyggas och att det skall 
vårdas och underhållas så att områdets karaktär bibehålls.1 
SD har alltid drivit linjen att västlänken inte ska byggas, denna motion syftar till att 
minimera skadan om projektet ändå genomförs.  
Kommunfullmäktige (KF) tog beslut 2016-01-28 att anta ändring av detaljplan2, där 
utformningen av tunnelingången under Skansen Lejonet beskrevs. Ett yrkande från SD i 
detta ärende behandlades i Kommunstyrelsen 2015-12-163. Detta yrkande skulle gått 
ner till KF, men ärendet kom inte med i handlingarna. KF hade därför inte möjlighet att 
ta del av handlingarna innan KF 2016-01-28. På sittande möte kom handlingarna med 
men förslaget från SD röstades dock ner. 
Detta är en oerhörd viktig fråga för kulturmiljön. En tunnel innebär ett stort ingrepp på 
Skansen Lejonet. Det är viktigt att man noga överväger alternativet med en lång 
tunnelövertäckning (minst 100m) enligt SD:s yrkande (Bilaga A). 
 
 
 
 

                                                 
1  
 KULTURMILJÖBILAGA TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR VÄSTLÄNKEN; JÄRNVÄGSTUNNELN: 
 Uppdrag 254647 (Tyrens) 
 
2 Handling 2015 nr 228 
3 Diarienummer 1541/15 
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Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Att övertäckning ska ske 35+80 meter (totalt 115m) av östra mynningen enligt 
detaljplan 2-5282 och markeringar gjorda på bilaga 1 och bilaga 2 nedan.  
Att man bygger en konstgjord ås över hela övertäckningen, och anlägger park på hela 
ytan. 
Att utreda om tunneln under Skansen Lejonet strider mot Förordning (1988:1229) 

 
 
 
Björn Tidland (SD) 
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Bilaga A 
Tilläggsyrkande (SD) 

Kommunstyrelsen 2015-12-16 
Ärende 2.1.5 

Tilläggsyrkande angående antagande av ändring av detaljplaner för 
järnvägstunneln Västlänken. 
 
I Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Bilaga 8 i tjänsteutlåtandet) kan man på sidan 
70 finna en detaljplan över skansen lejonet (ritningsnummer 2-5282) 
På denna ritning framgår det att man får bygga överdäckning ytterligare ca80m österut 
(utöver de 35 m som redan finns i detaljplanen) Se bilaga 1 nedan  
 
På sid 98 i MKB (Bilaga 8 i tjänsteutlåtandet)   kan man läsa: 
13.5 Alternativens konsekvenser  
Skansen Lejonet. Alternativ utformning som ger möjlighet till övertäckning av 
betongtråget ytterligare hundra meter österut med en konstgjord ås, vilket skulle 
innebära att intrånget i försvarsklippan doldes och att tunnelöppningen inte relaterade 
sig till Gullberget och skansen på ett lika påtagligt sätt. 
 
 
I Planbeskrivningen (Bilaga 2 i tjänsteutlåtandet) kan man på sidan 25 läsa: 
Kring tunnelmynningen på den östra sidan av Gullberget byggs en betongtunnel med 
planterbart bjälklag som förlänger berget 35 meter. I detaljplanen finns möjlighet att 
täcka över tråget med ett planterbart bjälklag ytterligare fem meter österut, totalt 40 
meter. 
Slutsats: 

1) 80 meter förlängning har blivit 5 meter.  
2) Miljökonsekvensbeskrivningen står i konflikt med planbeskrivningen.  
3) Beslut i KF om att övertäckningen ovillkorligen måste vara (35m+80m, totalt 

115m) måste göras för att säkerställa att kulturmiljön bevaras. Detta skulle även 
förbättra tillgängligheten till Gullberget och skansen som historisk plats och 
rekreationsområde när Gullbergsvassområdet utvecklas. 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta: 
 
Att övertäckning ska ske 35+80 meter (totalt 115m) av östra mynningen enligt 
detaljplan 2-5282 och markeringar gjorda på bilaga 1 och bilaga 2 nedan.  
 
Att man bygger en konstgjord ås över hela övertäckningen, och anlägger park på hela 
ytan. 
 
 
Bilaga 1 (Detalj ur 2-5282 Detaljplan för järnvägstunneln Västlänken; 
tunnelmynningar, schakt mm, enligt MKB sid70) 
       
      
     

            

Enligt denna ritning kan man läsa: 
Marken ska byggas över med 
planterbart bjälklag. Detta markerade 
område är ca 35m långt.  
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ca 80m  

 

Skansen Lejonet 

Enligt denna ritning kan man läsa: 
Marken får byggas över med 
planterbart bjälklag. Detta markerade 
område är ca 80 m långt.  
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Bilaga2 (Bild från bilaga 2 i tjänsteutlåtandet: Planbeskrivning sid 25) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Detta område på ca 80m kan övertäckas 
enligt miljökonsekvensbeskrivningen sid 
98.  

Detta område på ca 35m ska 
övertäckas enligt reviderad 
detaljplan 
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Byggnadsnämndens handlingar    Bilaga 2 
 

 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2016-06-21 

 

Svar på Motion (SD) om Skansen Lejonet 

§ 245, dnr 0248/16 
Kommunstyrelsen hade till byggnadsnämnden för yttrande översänt ovan 
nämnda motion av Björn Tidland (SD). 
 
Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: 
 
”Tjänsteutlåtande bil. 7 
 
Byggnadsnämnden beslöt: 
 
att avstyrka motionen 
 
att som eget yttrande översända ovan nämnda tjänsteutlåtande till 
kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agnetha Carlsson 
Sekreterare 
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Tjänsteutlåtande  Strategiska avdelningen 
Utfärdat 2016-05-24  Filip Siewertz 
BN 2016-06-21  Telefon 031-368 15 01  
Diarienummer 0248/16  E-post: filip.siewertz@sbk.goteborg.se 
 

Motion av Björn Tidland (SD) om Skansen Lejonet 
 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden föreslås besluta: 
 
att avstyrka motionen 

att som eget yttrande till kommunstyrelsen översända stadsbyggnadskontorets 
tjänsteutlåtande.  

 

Sammanfattning 
Motionären förelår en minst 115 meter lång överdäckning av Västlänkens spår öster om 
Gullberget för att minska påverkan på det statliga byggnadsminnet som utgörs av 
Skansen Lejonet, istället för de 35-40 meter som föreskrivs i detaljplanen. 
SBK avstyrker motionens förslag då ansenliga resurser lagts från Stadens, 
Länsstyrelsens, Trafikverkets och Riksantikvarieämbetets sida för att komma fram till 
den längd på överdäckning som föreskrivs av Stadens detaljplan och Trafikverkets 
järnvägsplan.  
 
 

Stadsbyggnadskontoret 
 
 
Agneta Hammer   Alexander Danilovic 
Stadsbyggnadsdirektör   tf Chef strategiska avdelningen  

 

Bilagor 
Bilaga 1. Motion  

mailto:filip.siewertz@sbk.goteborg.se
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Ärendet 
Skansen Lejonet utsågs till statligt byggnadsminne år 1935 och är ett av de mest 
välbevarade minnesmärkena över Göteborgs äldre historia.  
Motionens förslag syftar till att minimera skadan om Västlänken byggs. Förslaget är en 
minst 115 meter lång överdäckning av Västlänkens spår öster om Skansen Lejonet för 
att minska påverkan på det statliga byggnadsminnet istället för de 35-40 meter som 
föreskrivs i detaljplanen. 

Stadsbyggnadskontorets synpunkter 
Ett av de sex villkor som följer Västlänkens tillåtlighet är att sträckningen ska planeras, 
utformas och utföras så att negativa konsekvenser på kulturmiljön och stadsmiljön i 
övrigt så långt möjligt begränsas och berörda fornlämningar ska så långt möjligt 
bevaras, synliggöras och införlivas i anläggningen. 
Avseende överdäckning öster om skansen Lejonet har detaljplanen utvecklats över tid 
efter hand som arbetet fortskridit med vilken påverkan Västlänken kommer att göra. I 
tidigare skeden var stadens hållning att överdäckningen skulle vara lång för att minska 
den visuella påverkan, men under det fortsatta arbetet har det visat sig att en upp till 115 
meter lång överdäckning riskerar att ge negativa konsekvenser på kulturmiljön då 
höjden på överdäckningen kan börja konkurrera med Gullberget.  
Eftersom Västlänken går på bro över E6 och Kruthusgatan går längs spåren skulle en 
överdäckning enligt motionen innebära en upp till ca 8 meter hög stödmur över befintlig 
marknivå. Trafikverket har tillsammans med Länsstyrelsen och staden fördjupat sig i 
var gränsen går där påverkan på Skansen Lejonet riskerar att bli negativ ur ett 
helhetsperspektiv. Det är vid ca 40 meters överdäckning, varför detaljplanen tillåter det 
som längst. 
Motionens bilaga 1 är en illustration från miljökonsekvensbeskrivningen vilken inte 
blev uppdaterad innan bearbetning och fördjupning av påverkan på kulturmiljön var helt 
slutförd. 
Länsstyrelsens bedömning och möjligheten att däcka över en längre sträcka i samband 
med anläggande av park kan prövas i framtiden, men i dagsläget finns inte 
förutsättningarna att klara det utan för stor påverkan på riksintresset i form av en upp till 
ca 8 meter hög stödmur längs Kruthusgatan öster om Gullberg. 
SBK avstyrker motionens förslag då ansenliga resurser lagts från Stadens, 
Länsstyrelsens, Trafikverkets och Riksantikvarieämbetets sida vid framtagandet av den 
längd på överdäckning som föreskrivs av Stadens detaljplan och Trafikverkets 
järnvägsplan.  

Ekonomiska konsekvenser 
Frågan har utretts på djupet och utmynnat i detaljplanens utformning. Skulle trots det en 
längre överdäckning bli aktuell skulle det innebära ett omtag för Västlänkens detaljplan 
med påföljande förseningar för projektet. 

Ekonomiska perspektivet  

Barnperspektivet (FN:s barnkonvention)  
I ett längre tidsperspektiv kan området öster om Gullberget komma att utvecklas till 
något annat som inbegriper en park. Om det då blir aktuellt är det möjligt att pröva en 
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längre överdäckning då. Stadsbyggnadskontoret ser ingen påverkan på barnperspektivet 
av att avslå motionen. 

Jämställdhetsperspektivet  
Stadsbyggnadskontoret ser ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet av att avslå 
motionen. 

Mångfaldsperspektivet  
Stadsbyggnadskontoret ser ingen påverkan på mångfaldsperspektivet av att avslå 
motionen. 

Miljöperspektivet  
Stadsbyggnadskontoret ser ingen påverkan på miljöperspektivet av att avslå motionen. 

Omvärldsperspektivet  
Stadsbyggnadskontoret ser ingen påverkan på omvärldsperspektivet av att avslå 
motionen. 
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Kulturnämndens handlingar    Bilaga 3 
 
 

 

Utdrag ur protokoll 
Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum  
2016-06-14 

 
Remiss angående motion av Björn Tidland (SD) om Skansen Lejonet 
§ 112 Dnr 0509/16 
Kulturförvaltningen har den 9 juni 2016 upprättat ett tjänsteutlåtande i ovan rubricerat 
ärende.  
Kulturnämnden ska yttra sig senast den 30 juni 2016.  
 
YRKANDE 
Ordförande Mariya Voyvodova (S) yrkar att kulturnämnden översänder 
kulturförvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 
Yrkandet bifalls. 
 
BESLUT 
Kulturnämnden översänder kulturförvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 
utan eget ställningstagande. 
 
 
Vid protokollet 
Stina Borrman 
 
2016-06-14 
 
 
Ordförande    Justerare 
Mariya Voyvodova  Kristina Tharing 
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Tjänsteutlåtande   Göteborgs stadsmuseum 
Utfärdat 2016-06-09   Tom Wennberg 
Diarienummer 0509/16   Telefon: 031-368 36 11 
  E-post: tom.wennberg@kultur.goteborg.se 
 
 

Remiss angående motion av Björn Tidland (SD) om ytterligare överdäckning av 
spårområde öster om Skansen Lejonet 

Förslag till beslut 
Kulturförvaltningen överlämnar ärendet till kulturnämnden utan eget 
ställningstagande. 

 
Sammanfattning 
Motionen berör Västlänkens ingrepp på kulturmiljön vid Gullberg öster om Skansen 
Lejonet och syftar till att minimera skadan på kulturmiljön efter projekt Västlänken. I 
motionen föreslås beslut om: 

• En förlängd överdäckning med ytterligare 80 meter, från den planerade 35 meter 
till en total längd av 115 meter av östra mynningen. 

• Att man bygger en konstgjord ås över hela övertäckningen, och anlägger park på 
hela ytan. 

• Att utreda om tunneln under Skansen Lejonet strider mot Förordning (1988:1229). 

Kulturförvaltningen och Kulturnämnden har tidigare yttrat sig om frågan kring 
överdäckning av Västlänkens spårområde öster om Skansen Lejonet (Detaljplanen dnr 
1097/12 och Järnvägsplanen dnr 933/13). Förvaltningen har konsekvent varit av åsikten 
att en längre överdäckning med möjlighet för parkmiljö är en förutsättning för att denna 
sträckning skall vara försvarbar ur ett kulturmiljöperspektiv. Hur lång överdäckning 
som krävs för att minimera skadan på kulturmiljön har ännu inte tillfredställande utretts 
inom projekt Västlänken.  
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
Barnperspektivet 
Förvaltningen anser att en utvecklad parkmiljö gynnar positiva vistelsemiljöer för barn. 
Jämställdhetsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
Mångfaldsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
Miljöperspektivet 
En utvecklad park i området gynnar vistelsekvalitéer för boenden i närområdet. 
Omvärldsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 
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Ärendet 
Björn Tidland (SD) har i en motion föreslagit att Göteborgs Stad skall komplettera 
överdäckningen öster om Skansen Lejonet i samband med projekt Västlänken.  
Kommunstyrelsen har översänt motionen på remiss till kulturnämnden. Svar ska 
inlämnas senast den 30 juni 2016.  
Motionen berör Västlänkens ingrepp på kulturmiljön vid Gullberg öster om Skansen 
Lejonet och syftar till att minimera skadan efter projekt Västlänken.   
I motionen föreslås beslut: 

• En förlängd överdäckning med ytterligare 80 meter från den planerad 35 meter 
till en total längd av 115 meter av östra tunnelmynningen. 

• Att man bygger en konstgjord ås över hela övertäckningen, och anlägger park på 
hela ytan. 

• Att utreda om tunneln under Skansen Lejonet strider mot Förordning (1988:1229). 

Bakgrund 
Västlänken är ett stort infrastrukturprojekt vilket kommer att generera stora fördelar för 
resandet i regionen. Detta innebär också att kulturmiljöer påverkas längs dess bestämda 
sträckning. En av dessa berörda miljöer är runt Gullberg och Skansen Lejonet. Spåret 
har planerats att gå i tunnel genom Gullberg med fördelen att Gullberg i en framtid 
kommer att kunna integreras i den framtida stadsdelen Gullbergsvass, företrädesvis i en 
parkmiljö. 
En av förutsättningarna för att kunna integrera Skansen i den nya stadsdelen samt att 
minimera skadorna på kulturmiljön har alltid varit en lång överdäckning av spårområdet 
öster och väster om Gullberg. Väster om Gullberg kommer spåret att överdäckas i sin 
helhet. Öster om Gullberg kommer spåret att överdäckas av Trafikverket till en längd av 
35 meter. Detaljplanen ger möjlighet att överdäcka med ytterligare 80 meter.  
Motionen föreslår att dessa ytterligare 80 meter överdäckas så att den totala 
överdäckningen blir 115 meter. 
Förvaltningens synpunkter och förslag till yttrande 
Kulturförvaltningen och kulturnämnden har tidigare yttrat sig om frågan kring 
överdäckning av Västlänkens spårområde öster om Skansen Lejonet (Detaljplanen dnr 
1097/12 och Järnvägsplanen dnr 933/13). Förvaltningen har konsekvent varit av åsikten 
att en längre överdäckning, med möjlighet för parkmiljö, är en förutsättning för att 
denna sträckning skall vara försvarbar ur ett kulturmiljöperspektiv.  
Hur lång överdäckning som krävs har ännu inte på ett tillfredställande sett utifrån ett 
kulturmiljöperspektiv utretts inom projekt Västlänken. Denna fråga bör få en oberoende 
utredning för att kunna besvaras objektivt. Kulturförvaltningen är dock av åsikten att 35 
meter är otillräckligt för att minimera skadorna på Riksintresset fästningsstaden 
Göteborg samt kulturmiljön kring Gullberg och Skansen Lejonet. 
 
GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 
 
Anna Rosengren 
förvaltningsdirektör 
  Carina Sjöholm 
  avdelningschef   
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Yrkande angående motion av Björn Tidland 
(SD) om kultur- och parkmiljön i 
Gullbergsvass 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Motionen avslås. 

Yrkandet 
Vi instämmer med motionären om att det är viktigt att ta hänsyn till landmärket Skansen 
Lejonet i den kommande planeringen av Gullbergsvass. Att skapa en attraktiv och 
tillgänglig kultur- och parkmiljö är helt väsentligt när Älvstadens delområden planeras.  

Vi delar dock remissinstansernas uppfattning att dessa frågor behöver hanteras som en 
helhet i ett senare skede av planeringen, när det finns ett tydligare sammanhang att 
förhålla sig till. Åtgärden att förlänga överdäckningen av Västlänken med 80 meter är 
idag inte förenlig med gällande detaljplan. Det är byggnadsnämnden som ansvarar för 
kommande planarbete. 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
Särskilt yttrande 
 
Datum 2019-10-28 
 

Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
 
Ärende nr 3.4 
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Motion av Björn Tidland (SD) om kultur- och 
parkmiljön i Gullbergsvass  
Motionen 
Björn Tidland (SD) föreslår att kommunfullmäktige ger park- och naturnämnden med fler 
i uppdrag att vid projektering av Gullbergsvass ska staden utgå från att man ska kunna se 
Skansen Lejonet, ända från älven och att man i ett grönt stråk kan vandra ända fram till 
Gullberget. Kommunfullmäktige ska också ge trafiknämnden med fler, i uppdrag att ta 
fram en tids- och kostnadsplan för en extra övertäckning på ca 80 m av östra mynningen 
enligt detaljplan 2-5282 och markeringar gjorda på bilaga 1 och 2 i motionen. Västlänken 
byggs genom Gullberget under Skansen Lejonet, med tunnelmynning på bergets 
nordöstra sida. Övertäckningen ska göras så att en park kan anläggas ovanpå.  

Björn Tidland (SD) framhåller att Gullbergsvass har stor potential. Nya Gullbergsvass 
kan bli ett nav som knyter ihop fem stadsdelar som får ökade rekreationsytor och 
tillgänglighet till vattnet. I Färdplan Älvstaden där Gullbergsvass ingår, så berör man de 
kulturvärden som finns i området, samt vikten av att man har dessa i åtanke vid 
projektering. 

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till trafiknämnden och park- och naturnämnden. 
Remissinstansernas svar är sammanställda i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Trafiknämnden Avstyrker Åtgärden att förlänga 

överdäckningen med 80 meter 
som trafikkontoret föreslås ska 
tids- och kostnadsbedöma är 
inte förenligt med gällande 
detaljplan. En ändring av 
detaljplan är en lång process. 

Park- och naturnämnden Avstår från att ta 
ställning till motionen 
och översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som 
eget yttrande. 

Hur och var parker och stråk 
skapar störst värden är intimt 
förbundet med hur andra 
funktioner lokaliseras, vilket 
förutsätter ett helhetsgrepp. 
Huruvida Skansen Lejonet ska 
vara synligt från älven och 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-09-30 
Diarienummer 0614/19 
 

Handläggare 
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se  
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Omröstning 

Reservation SD 

sammankopplat med ett grönt 
stråk behöver därför avgöras i 
ett sammanhang där olika 
anspråk är identifierade och 
avvägs mot varandra i en skarpt 
formulerad strukturplan, och vid 
en tidpunkt då Staden ser ett 
reellt behov av att ta fram 
detaljplaner för Gullbergsvass. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för genomförande av de åtgärder som föreslås i motionen är inte belysta. Ett 
eventuellt genomförande skulle innebära behov av omprioriteringar och omräkningar i 
pågående projekt. Vid ett genomförande bedöms det tillkomma ökade kostnader för drift 
och underhåll av tillkommande parkmiljöer. 

Barnperspektivet 
Vistelseytor för utomhusvistelse, rekreation och lek med utformning som ger trygga och 
biltrafikfria miljöer gör att barn i större utsträckning kan röra sig i sin stad på egen hand. 

Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet 
En stadsutformning med blandat innehåll med exempelvis bostäder, kommunala 
serviceinrättningar, arbetsplatser och grön- och rekreationsytor ger möjlighet för att nya 
mötesplatser uppstår i staden. 

Miljöperspektivet  
Luftmiljön ovanpå leden är i dagsläget en utmaning vilket behöver tas i beaktande vid 
stadsutvecklingsprojekt vid exempelvis Gullbergsvass, Centralenområdet och vid 
Götaleden. 

Omvärldsperspektivet  
Gullbergsvass är en av de citynära platser som ingår i ett större stadsutvecklingsområde 
där Västlänksprojektet, ny Hisingsbro, nedsänkning- och överdäckning av Götaleden. 
Detta sammanlagt ger utrymme för utveckling av bostadsbebyggelse, nya arbetsplatser 
och arbetstillfällen samt ökade pendlingsmöjligheter vilket gör att staden växer i enlighet 
med Älvstadens vision.  

 

Magnús Sigfússon Eva Hessman 

Direktör för Stadsutveckling Stadsdirektör 

Bilagor: 
1. Motionen 
2. Trafiknämndens handlingar 
3. Park- och naturnämndens handlingar 
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Motion av Björn Tidland (SD) om kultur- och 
parkmiljön i Gullbergsvass 
 

Göteborg den 13 mars 2019 

 

Gullbergsvass har stor potential. I dag är området en anonym del av staden omgärdad av 
barriärer som behöver kopplas till omgivande stadsbebyggelse. Nya Gullbergsvass kan 
bli ett nav som knyter ihop fem stadsdelar som får ökade rekreationsytor och 
tillgänglighet till vattnet. 

I Färdplan Älvstaden där Gullbergsvass ingår, så berör man de kulturvärden som finns i 
området, samt vikten av att man har dessa i åtanke vid projektering. 

SD anser att det är viktigt att man vid planering av Gullbergsvass behåller Skansen 
Lejonet som ett landmärke. Man ska kunna se skansen ända bort från älven och man ska 
kunna promenera i parkmiljö i ett grönt stråk ända bort till fästningen. Detta måste vara 
utgångspunkten när man planerar området.  

Skansen Lejonet 
Skansen Lejonet är ett av de mest välbevarade minnesmärkena över Göteborgs äldsta 
historia. Stentornet är oförändrat sedan det färdigställdes på 1690-talet och bär ett stort 
byggnadshistoriskt och fortifikationshistoriskt värde. Tillsammans med Skansen Kronan 
är tornet det bäst bevarade försvarsverket i Göteborg. 

Skansen Lejonet utsågs till byggnadsminnesmärke år 1935. Idag är Skansen Lejonet 
statligt byggnadsminne. År 2006 fastställdes nya skyddsföreskrifter för byggnadsminnet. 
Byggnadsminnet omfattar hela fastigheten Gullbergsvass 703:4, d v s den fastighet som 
Statens fastighetsverk förvaltar. Förutom skydd för stentornet anges i 
skyddsföreskrifterna att området runt byggnaden inte får bebyggas och att det skall vårdas 
och underhållas så att områdets karaktär bibehålls.1 

Beslutet om att bygga västlänken innebär att man kommer att borra en tunnel under 
Skansen Lejonet. SD motionerade redan 2016 om tunnelingången under Skansen Lejonet. 

                                                      
1  
 KULTURMILJÖBILAGA TILL MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR VÄSTLÄNKEN; 
JÄRNVÄGSTUNNELN: 
 Uppdrag 254647 (Tyrens) 
 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2019 nr 59 
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Syftet var att minska skadeverkningarna av tunneln genom att lägga mynningen längre 
bort från Skansen.  

En tunnel innebär ett stort ingrepp på Skansen Lejonet. Det är viktigt att man noga 
överväger alternativet med en extra tunnelövertäckning (minst 100m totalt) enligt bilaga 1 
och 2. 

Detta är en oerhörd viktig fråga för kulturmiljön och kulturarvet. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
 
Att park- och naturnämnden med fler vid projektering av Gullbergsvass utgår från att man 
ska kunna se Skansen Lejonet ända från älven och att man i ett grönt stråk kan vandra 
ända fram till Gullberget.  

Att ge trafiknämnden med fler, i uppdrag att ta fram tid- och kostnadsplan för en extra 
övertäckning på ca 80 m av östra mynningen enligt detaljplan 2-5282 och markeringar 
gjorda på bilaga 1 och bilaga 2 nedan. Övertäckningen ska göras så att en park kan 
anläggas ovanpå. 

 

Björn Tidland (SD) 
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Bilaga 1 (Detalj ur 2-5282 Detaljplan för järnvägstunneln Västlänken; 
tunnelmynningar, schakt mm, enligt MKB sid70) 
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Bilaga2 (Bild från bilaga 2 i tjänsteutlåtandet: Planbeskrivning sid 25) 

 

 

 

 

 

Detta område kan övertäckas enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen sid 98.  
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Yttrande över motion av Björn Tidland (SD) 
om kultur- och parkmiljön i Gullbergsvass 

§ 303, 2828/19 

Beslut 
1. Trafiknämnden avstyrker Motion av Björn Tidland (SD) om kultur- och parkmiljö i 

Gullbergsvass.  

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen. 

Handling 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2019-07-02 

Propositionsordning  
Ordförande Toni Orsulic (M) frågar om trafiknämnden kan besluta enligt trafikkontorets 

förslag och finner att trafiknämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 

2019-09-12 

 

Vid protokollet 

 

Trafiknämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-08-29 

Sekreterare 

Sara Olsson 

 

 

Ordförande 

Toni Orsulic (M) 

 

Justerande 

Karin Pleijel (MP) 
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Yttrande över motion av Björn Tidland (SD) om 
kultur- och parkmiljön i Gullbergsvass  

Förslag till beslut 
1. Trafiknämnden avstyrker Motion av Björn Tidland (SD) om kultur- och parkmiljö i 

Gullbergsvass. 

2. Trafiknämnden översänder trafikkontorets tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen. 

Ärendet  
Kommunstyrelsen har över en motion av Björn Tidland (SD) om kultur och parkmiljön i 

Gullbergsvass till trafiknämnden för yttrande. Trafiknämnden ska ta ställning till 

motionen som föreslår att kommunfullmäktige ska ge trafiknämnden i uppdrag att ta fram 

en tids- och kostnadsplan för en extra överdäckning av Västlänkens tunnelmynning vid 

Skansen Lejonet.  

Trafiknämndens remissvar skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-09-30. 

Beskrivning av ärendet 
Björn Tidland (SD) anser att det är viktigt att Göteborgs Stad vid planeringen av 

Gullbergsvass behåller Skansen Lejonet som ett landmärke. Västlänken byggs genom 

Gullberget under Skansen Lejonet, med tunnelmynning på bergets nordöstra sida. 

Motionären vill att Göteborgs Stad noga överväger alternativet med en extra 

tunnelöverdäckning för att minska ingreppet på Skansen Lejonet. Björn Tidland (SD) 

menar att det är en viktig fråga för kulturmiljön och kulturarvet. 

Björn Tidland (SD) föreslår därför att kommunfullmäktige ska besluta att ge 

trafiknämnden i uppdrag att ta fram en tids- och kostnadsplan för en extra överdäckning 

på ytterligare 80 meter där park kan anläggas ovanpå. 

Trafikkontorets bedömning 
Trafikkontoret menar att frågan om den eventuella extra överdäckningen och dess tids- 

och kostnadsbedömning bör behandlas i kommande planering av Gullbergsvass vilken 

stadsbyggnadskontoret ansvarar för. 

Detaljplan för järnvägstunneln Västlänken; tunnelmynningar, schakt m.m. medger att det 

planerade 35 meter långa planterbara bjälklaget får förlängas med ytterligare 5 meter och 

Trafikkontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Sammanträdesdatum  

2019-08-29 

 

Utfärdat 2019-07-02 

Diarienummer 2828/19 

 

Samhälle 

Magnus Ståhl/Trafikkontoret/GBGStad 

Telefon: 031 - 368 25 81 

E-post: magnus.stahl@trafikkontoret.goteborg.se  
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därmed uppgå till totalt 40 meter. Åtgärden att förlänga överdäckningen med 80 meter 

som Björn Tidland (SD) föreslår att trafikkontoret ska tids- och kostnadsbedöma är 

således inte förenligt med gällande detaljplan. En ändring av detaljplan är en lång process 

och trafikkontoret anser därför att en tids- och kostnadsplan inte är aktuell i detta skede. 

Ekonomiska konsekvenser 
Trafikkontoret har begränsade resurser vilket innebär att andra projekt behöver prioriteras 

ner om den föreslagna tids- och kostnadsplanen ska tas fram. 

Eftersom den extra överdäckningen som Björn Tidland (SD) föreslår inte är möjlig att 

genomföra i närtid riskerar en tids- och kostnadsplan bli inaktuell och behöva göras om, 

vilket tar ytterligare resurser i anspråk. 

Barnperspektivet 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Förhållande till styrande dokument 
Trafikkontoret har inte funnit att förslaget påverkas av trafiknämndens styrande 

dokument. 

 

Bilagor 
1. Motion av Björn Tidland (SD) om kultur- och parkmiljön i 

Gullbergsvass 

2. Detaljplan för järnvägstunneln Västlänken; tunnelmynningar, schakt 

m.m. (Dnr SBK 0486/13) 

 

 

 

Stefan Eglinger  

Trafikdirektör 

 

Jenny Adler 

Avdelningschef 
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Björn Tidland 
(SD) om kultur- och parkmiljön i Gullbergsvass 

§ 159, 0309/19 

Beslut 
Park- och naturnämnden avstår från att ta ställning till motionen och översänder 

förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till Stadsledningskontoret. 

Park- och naturnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.  

 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-06-18 

Remiss – motion av Björn Tidland (SD) om kultur- och parkmiljön i 

Gullbergsvass, inklusive komplettering 

Yrkanden 
Björn Tidland (SD) yrkar bifall till motionen 

Ordförande (C) yrkar bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande  

Propositionsordning  
Ordförande (C) ställer proposition på yrkandena och finner att ordförandens yrkande 

bifallits. 

Reservation 
Björn Tidland (SD) reserver sig mot beslutet.  

Justering 
Paragrafen justeras omedelbart 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen  

 

Dag för justering 

2019-09-23 

 

 Park- och naturnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-09-23 



 

 

[Park och Natur] 
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Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Hanna Jansson 

 

 

Ordförande 

Louise Pettersson (C) 

 

Justerande 

Hanna Bernholdsson (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion av 
Björn Tidland (SD) om kultur- och parkmiljön i 
Gullbergsvass 
Förslag till beslut 
Park- och naturnämnden avstår från att ta ställning till motionen och översänder 
förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till Stadsledningskontoret. 

Park- och naturnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.  

Sammanfattning 
Björn Tidland (SD) föreslår i en motion om kultur- och parkmiljön i Gullbergsvass att 
kommunfullmäktige tar beslut om att park- och naturnämnden med flera vid projektering 
av Gullbergsvass utgår från att Skansen Lejonet ska vara synligt från älven och att man i 
ett grönt stråk kan promenera hela vägen fram till fästningen. Tidland föreslår även att 
kommunfullmäktige ger trafiknämnden med flera i uppdrag att ta fram tid- och 
kostnadsplan för en extra överdäckning motsvarande cirka 80 meter vid östra mynningen 
av den tunnel som möjliggörs i lagakraftvunnen detaljplan för järnvägstunneln 
Västlänken. Överdäckningen föreslås utföras så att en park kan anläggas ovanpå. 

Ärendet har översänts till trafiknämnden och park- och naturnämnden för yttrande. 

Park- och naturförvaltningen ser ett stort behov av att säkerställa och tillskapa både 
mindre och större parker, gröna stråk och andra offentliga friytor i Gullbergsvass för att 
området ska kunna utvecklas till en tät, grön och blandad stad med ett högt 
bostadsinnehåll. Förvaltningen äger inte frågan om hur framtida strukturplan för 
Gullbergsvass ska se ut, men anser att sådant beslut behöver avvägas och fattas i ett 
senare skede av planeringen för Gullbergsvass när det finns ett tydligare sammanhang att 
förhålla sig till. Det är i framtida planprogram som byggnader, rörelsestråk, offentliga 
rum, och deras inneboende relationer till varandra bör fastläggas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för genomförande av de åtgärder som föreslås i motionen är inte belysta. Ett 
eventuellt genomförande skulle för park- och naturnämndens räkning sannolikt innebära 
ökade kostnader för drift och underhåll av parkmiljöer. 

Barnperspektivet 
Eventuellt beslut om grönt stråk och utredning gällande en förlängd överdäckning av 
järnvägstunneln Västlänken kan i förlängningen bidra till att skapa vistelseytor för lek 

[Park och Natur] 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-06-18 
Diarienummer 0309/19 
 

Handläggare 
Kalle Magnér 
Telefon: 031-365 58 46 
E-post: kalle.magner@ponf.goteborg.se  
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och rekreation. Trygga och biltrafikfria miljöer gör att barn i större utsträckning kan röra 
sig utomhus på egen hand. 

Mångfaldsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Tillskapandet av ett grönt stråk mellan älven och Gullberget skulle kunna möjliggöra för 
nya ekosystemtjänster i form av exempelvis rekreation, dagvattenhantering och ökad 
biologisk mångfald. 

Omvärldsperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

 

Bilagor 
1. Remiss – motion av Björn Tidland (SD) om kultur- och parkmiljön i 

Gullbergsvass, inklusive komplettering 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har ombett park- och naturnämnden att lämna synpunkter på motion av 
Björn Tidland (SD) om kultur- och parkmiljön i Gullbergsvass. Yttrandet ska lämnas 
senast 2019-09-30.  

Beskrivning av ärendet 
Syfte och förslag 
Björn Tidland (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion som lyfter fram 
vikten av att Skansen Lejonet fortsätter vara ett landmärke och som föreslår att detta ska 
vara utgångspunkten när man planerar Gullbergsvass. 

Tidland föreslår att kommunfullmäktige beslutar att park- och naturnämnden med flera 
vid projektering av Gullbergsvass utgår från att Skansen Lejonet ska vara synligt från 
älven och att ett grönt stråk ska möjliggöra för fotgängare att promenera i parkmiljö hela 
vägen fram till fästningen på Gullberget. 

Tidland föreslår även att kommunfullmäktige ger trafiknämnden med flera i uppdrag att 
ta fram tid- och kostnadsplan för en ytterligare överdäckning motsvarande cirka 80 meter 
vid östra mynningen av den tunnel som möjliggörs i lagakraftvunnen detaljplan för 
järnvägstunneln Västlänken. Överdäckningen föreslås utföras så att en park kan anläggas 
ovanpå. 

Ärendet har översänts till trafiknämnden och park- och naturnämnden för yttrande. 

Anförda argument 
Tidland refererar till att Färdplan Älvstaden, som omfattar Gullbergsvass, berör de 
kulturvärden som finns i området och vikten av att man har dessa i åtanke vid 
projektering. 

Tidland lyfter fram att Skansen Lejonet är ett av de mest välbevarade minnesmärkena 
över Göteborgs äldsta historia och att det är ett statligt byggnadsminne. Gällande 
föreskrifter anger skydd för stentornet samt att området runt byggnaden inte får bebyggas 
och ska vårdas och underhållas så att områdets karaktär bibehålls. 

Tidland påminner om att beslutet om att bygga Västlänken innebär att en tunnel kommer 
att borras under Skansen Lejonet och att SD år 2016 motionerade om tunnelingången 
under Skansen Lejonet i syfte att minska skadeverkningarna av tunneln genom att lägga 
mynningen längre bort från Skansen Lejonet. 

Tidigare ställningstaganden till Gullbergsvass 
År 2015 togs en förstudie fram för Gullbergsvass som lyfter fram tre olika tänkbara 
strukturer som kan utgöra inspiration för fortsatt planering av området. Planer finns för en 
större park i Gullbergsvass, men lokaliseringen av parker och stråk skiljer sig åt i de olika 
strukturerna. 

Pågående planering för Gullbergsvass 
Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt och har som mål att skapa 25 000 
nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser i takt med att centrala Göteborg växer till 
dubbel storlek. Visionen för Älvstaden är att hela staden, möta vattnet och stärka den 
regionala kärnan, med syftet att skapa en inkluderande, grön och dynamisk stad som är 
öppen för världen. 
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I projektet ingår områdena Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, 
Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden. Backaplan, Centralenområdet och 
Lindholmen är exempel på områden där programarbete har pågått i många år, detaljplaner 
tagits fram och spaden satts i marken. Tillsammans med Frihamnen och Södra 
Älvstranden är fokus just nu riktat mot dessa områden. I Gullbergsvass, med 
utbyggnadshorisont satt till år 2050, och på Ringön befinner sig planeringen ännu i 
mycket tidiga skeden och kommer sannolikt att förbli så i åtskilliga år framåt. 

En stor och viktig del i förverkligandet av Älvstaden är Västsvenska paketet som 
innehåller stora satsningar på kollektivtrafik, järnväg och vägar i Göteborgsregionen. 
Genom att överdäcka delar av riksväg E45 och järnvägen som idag utgör absoluta 
barriärer som skär rakt genom Gullbergsvass skapas förutsättningar att knyta samman 
Gullbergsvass med Centralenområdet och älven. Västsvenska paketet ska vara färdigställt 
år 2028 och fram till dess kommer Gullbergsvass i stora delar utgöra en byggarbetsplats. 

Förvaltningens bedömning 
Skansen Lejonet har stora kulturvärden och fästningen är skyddad som statligt 
byggnadsminne med föreskrifter som syftar till att bibehålla dess karaktär. Detta är 
viktigt att ha med sig i planeringen för Gullbergsvass. 

Att säkerställa och tillskapa både små och stora parker och andra offentliga friytor i 
Gullbergsvass är en förutsättning för att området ska kunna utvecklas till en tät, grön och 
blandad stad med ett högt bostadsinnehåll. Gröna stråk kan bidra till en mer 
sammanhängande grönstruktur med förbättrade förutsättningar för rekreation och 
möjligheter att försörja Staden med ytterligare ekosystemtjänster. 

Frågan om hur framtida strukturplan för Gullbergsvass ska se ut ägs inte av park- och 
naturförvaltningen, men förvaltningen vill framföra följande synpunkter: 

Gullbergsvass är ett till ytan stort och mycket komplext område där många olika 
funktioner och värden ska rymmas och samverka. Ett grönt stråk mellan älven och 
Gullberget med en siktlinje till Skansen Lejonet skulle rätt utformat kunna tillföra många 
värden till Gullbergsvass, men förvaltningen ser att sådant beslut behöver avvägas och 
fattas i ett senare skede av planeringen för Gullbergsvass när det finns ett tydligare 
sammanhang att förhålla sig till. Hur och var parker och stråk skapar störst värden är 
intimt förbundet med hur andra funktioner lokaliseras, vilket förutsätter ett helhetsgrepp. 
Huruvida Skansen Lejonet ska vara synligt från älven och sammankopplat med ett grönt 
stråk behöver därför avgöras i ett sammanhang där olika anspråk är identifierade och 
avvägs mot varandra i en skarpt formulerad strukturplan, och vid en tidpunkt då Staden 
ser ett reellt behov av att ta fram detaljplaner för Gullbergsvass. Förvaltningen anser att 
det är i framtida planprogram med tillhörande utredningar och underlag som byggnader, 
rörelsestråk, offentliga rum, och deras inneboende relationer till varandra bör fastläggas. 

Vad gäller förslag till kommunfullmäktige som innebär att trafikkontoret ges i uppdrag att 
ta fram tid- och kostnadsplan för en ytterligare överdäckning av järnvägstunneln 
Västlänken har förvaltningen i detta skede inga särskilda synpunkter att framföra. 
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Jakob Andreasson 

 

Avdelningschef 

Linda Nygren 

 

Direktör 
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