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Detaljplan för multihall, parkering och kontor i del av Söd-
ra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg 

 

Planbeskrivning 

Planens syfte och huvuddrag 
Svenska Mässan är av vital betydelse för Göteborg. Dess centrala läge i staden är en stor 
framgångsfaktor. Det centrala läget medför samtidigt problem: trafik och parkering, trans-
porter och behov av expansionsytor. Möjligheterna för Svenska Mässan att expandera inom 
sitt nuvarande område är mycket begränsade. Av denna anledning har man framställt önske-
mål om att via en broförbindelse över Mölndalsån expandera in i parkerings- och affärshuset 
Focus öster om ån och att där etablera en sk ”multi-hall” med bl a utställnings- och konfe-
rensverksamhet samt idrottsevenemang. 
 
Södra Gårda, där Focus-huset ingår, är en vital, levande och välbevarad fabriks- och bostads-
stadsdel från 1900-talets början som har kvar den typiskt täta blandningen av arbetsplatser 
och bostäder. Öster om Fabriksgatan mot Kungsbackaleden/motorvägen finns billiga bostä-
der och verksamhetslokaler. Denna del är kraftigt stört av buller och dålig luftkvalitet pga 
den omedelbara närheten till Kungsbackaleden. 
 
En etablering av Svenska Mässan i Focus-huset medför stora förändringar i stadsdelen. Den 
parkering som tas i anspråk måste ersättas och utökas pga den nya verksamheten i Focus-
huset och pga att det finns ett stort behov av ytterligare parkering i denna del av staden. 
 
Planförslaget prövar möjligheten att bygga ett nytt P-hus mellan Fabriksgatan och Kungs-
backaleden och nya hus för kontor och verksamheter öster om Fabriksgatan på ett sätt som 
inordnar sig i södra Gårdas karaktär. Denna nya bebyggelse, och speciellt det något högre P-
huset, fungerar också som en skärm som förbättrar miljön och betingelserna för den befintli-
ga bebyggelsen med dess innehåll väster om Fabriksgatan. Förslagets konsekvens är att de 
två ”halva” landshövdingehuskvarteren i kv Eken och Cedern rivs. I avvägningen mellan 
hälsa/säkerhet – kulturmiljö - långsiktiga kvaliteter och utvecklingsbetingelser för södra 
Gårda som helhet gör Stadsbyggnadskontoret den bedömningen att en rivning av husen i 
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dessa kvarter är motiverad. Denna avvägning medför att stadsdelen som helhet tillförs nya 
kvaliteter som tillsammans med den befintliga bebyggelsen gör att hela stadsdelen får en 
bättre miljö. Se vidare under ”Konsekvensbeskrivning” sid 27. 
 
 

 
Södra Gårda 2008 
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Södra Gårda, med planförslaget, huvudprinciper 
 

 
Som underlag för planarbetet har ett planprogram upprättats och behandlats i ett sedvanligt 
remissförfarande. Inkomna yttranden och synpunkter har sammanställts i en samrådsredo-
görelse. Programsamrådet och samrådsredogörelsen redovisas separat. Detta planförslag är 
Stadsbyggnadskontorets sammanvägda bedömning av programmet och de inkomna syn-
punkterna. 
 
Den förändrade trafiken, främst bil- och gångtrafik ses över och fastläggs i planförslaget. 
Mellan program- och planskedet har ett omfattande arbete med trafikutredningar bedrivits. 
Dessa utredningar har resulterat i ett trafikförslag som redovisas i denna planbeskrivning. 
 
Ett antikvariskt planeringsunderlag avseende Södra Gårda har utarbetats, och ett utdrag 
redovisas i planbeskrivningen. 
 
Under och efter programskedet har även en riskanalys avseende transporter med farligt 
gods på Kungsbackaleden utförts. Syftet med riskanalysen är att undersöka om olycksris-
kerna avseende farligt gods är acceptabla. Genom en riskanalys kan möjliga olyckor iden-
tifieras och bedömas samt eventuella skydd som minskar risknivån rekommenderas. 
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Svenska Mässan och Göteborgs Stads ParkeringsAB (P-bolaget) har genomfört var sina 
arkitektuppdrag för att belysa gestaltningen för en utbyggnad av Focus-huset med multi-
hall och broförbindelse, samt ett nytt parkeringshus med butiker och kontor. De förordade 
förslagen redovisas i denna planbeskrivning som exempel på hur en ny bebyggelse kan 
gestaltas. 

Handlingar 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta (redovisas i utställningshandlingen) 

• Genomförandebeskrivning 

 

Övriga handlingar: 

• Illustrationsritning 

• Program med samrådsredogörelse  

• Fastighetsförteckning 

• Grundkarta (redovisas i utställningshandlingen) 

• Förteckning över samrådskrets  

 

Utredningar: 

Dessa ingår i arbetsmaterialet, sammandrag redovisas i planbeskrivningen: 

• Behovsbedömning, checklista, enligt PBL 5:18 och MB 6:11, 2009-04-24 

• Riskanalys transport av farligt gods på väg E6/20, 2009-04-08 

• Södra Gårda, antikvariskt planeringsunderlag, november 2009 

• Trafikutredningar och trafikförslag (ingår i planbeskrivningen och illustrationskartan) 

 

Dessa utredningar redovisas i utställningsskedet: 

• Trafikbullerutredning  

• Geoteknisk utredning med översvämningsrisker  

• Utredning om förekomsten av vattenväxten Knölnate i Mölndalsån  
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Förutsättningar 

Läge 

 
Planområdet 

 

Planområdet är beläget vid väg E6/E20 och Örgrytevägen, cirka 1,5 km sydost om Göte-
borgs centrum. 

Areal och markägoförhållanden 

Planområdet omfattar cirka 6,5 hektar och fastigheterna ägs av Göteborgs Stad och Göte-
borgs Stads ParkeringsAB (P-bolaget). 
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Ställningstaganden 

Byggnadsnämnden beslutade 2008-04-22, § 203, att uppdra åt kontoret att upprätta detalj-
plan för Södra Gårda, parkering, mässhallar m.m. inom stadsdelen Gårda, samt  
”att enligt s-, mp- och v-yrkandet, i det fortsatta arbetet med planen tillägga: 
- De fasader som idag finns på fastigheterna på Fabriksgatan bör bevaras eller ersättas med 
en liknande utformning, vilket innebär att det tilltänkta P-huset bör mot Fabriksgatan kläs 
och ges en utformning av äldre bostadshus med Gårdakaraktär med upplevelsen och in-
trycket av de forna kvarteren samt möjliggöra för butikslokaler i markplan.  
- De fastigheter som ligger i kvarteret Neptun utanför detaljplaneområdet ges renovering 
till en godtagbar nivå för de boende de närmaste kommande tio åren.  
- Att de boende som idag bor i fastigheterna vid Fabriksgatan erbjuds ett nytt boende av 
kommunen via sina bolag och nämnder.” 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2008-10-28, § 525, att uppdra åt kontoret genomföra samråd 
om programmet. Programsamrådet och samrådsredogörelse redovisas separat. 

Riksintressen 
Ett allmänt intresse av nationell betydelse är ett riksintresse. Dessa är särskilt värdefulla 
och betydelsefulla för hela landet och ska enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada deras värden eller möjligheterna att använda dem för avsett ändamål. 
Inom och i anslutning till planområdet finns flera riksintressen. 
 

 
Riksintresseområdet Gårda och bygg-
nadsminnen 
 

Kulturmiljö 
Området som är definierat som riksin-
tresse för kulturmiljövården enl Miljö-
balken 3 kap 6§framgår av vidstående 
bild.  
Riksintresset utgör den södra delen av 
”Gårda fabriks- och arbetarsamhälle”. 
Det avgränsade området omfattar fyra 
helt eller delvis bevarade industrikvarter 
samt ett relativt intakt bostadskvarter 
med landshövdingehus från 1920-talet 
(kv Neptun) – alla belägna utefter Möln-
dalsån. Öster därom, i anslutning till riks-
intresset kvarstår ett par ”halva” kvarter 
med bevarade landshövdingehus utefter 
Fabriksgatan. 
 
I stadsdelen finns två byggnadsminnen 
enl kulturminneslagen 3 kap: Remfabri-
ken och fd Hästskosömfabriken, båda 
belägna i kv Bleket norr om Blekeallén. 
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Som motivering till varför denna del av Göteborg är av riksintresse anger Länsstyrelsen: 
”Stråket Mölndalsån-Åvägen präglas av en ovanligt välbevarad industribebyggelse från 
perioden 1880-1930. Den från industrihistorisk synpunkt mycket värdefulla miljön består 
av tidstypiska fabriksbyggnader med delvis monumental arkitektur…Landshövdingehusen 
söder om fabriksområdet visar arbetarnas bostadsförhållanden på 1920-talet. Åvägens ka-
jer med stenskoning, stenpollare, samt inte minst den västra åbrinkens frodiga grönska 
bidrar till den ålderdomligt särpräglade stadsbilden.” 
 
I Göteborgs Stads bevaringsprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns ovan-
stående område också inkluderat med samma motivering och med tillägget ”Fabriksbygg-
naderna tillsammans med bostadskvarteret visar den för Gårda karaktäristiska blandningen 
av bostäder och arbetsplatser. 
 
I Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige feb 2009, anges hur kom-
munen ser på riksintresset Gårda: 

 
 

Gårda är en centralt belägen del av staden där delar av det södra området är av riksintresse 
för kulturminnesvården. Gårda ligger vid Mölndalsåns östra strand och har enligt värdebe-
skrivningen en välbevarad fabriks- och bostadsmiljö från 1900-talets början, som visar den 
betydelse ån hade som gammal transportled mellan Mölndals kvarnby och Göteborgs hamn. 
Där finns fabriksbyggnader av trä och tegel och landshövdingehus från 1920-talet. “Gårda 
fabriks- och arbetarsamhälle“ har den typiska täta blandningen av arbetsplatser och bostäder. 
Området närmast motorvägen är kraftigt bullerstört och luftmiljön är inte lämpad för bostäder. 
Detaljplanearbete har påbörjats för området mellan Fabriksgatan och motorvägen och för 
Focus parkeringshus i söder. Avgränsningen av riksintresseområdet och bedömningen om 
hur ny bebyggelse kommer att påverka detta ska göras i det fortsatta planarbetet. 

Kommunikationer 
Vad gäller kommunikationer är järnvägar och väg E6/E20 – Kungsbackaleden – angivna 
som riksintressen. Banverket har bedömt att följande anläggningar är av riksintresse: Väst-
ra stambanans befintliga sträckning och Västlänkens planerade tågtunnel under centrala 
Göteborg, med den beslutade sträckningen Haga – Korsvägen via Älvstranden. 
 
Vägverket ansvarar för E6/E20, Kungsbackaleden, som riksintresse. Den mark som berörs 
av det utpekade vägnätet ska skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar tillkomsten av 
eller utnyttjandet av vägen. Enligt vägverket innebär detta att vägens funktion ska skyddas 
avseende bla god transportkvalitet och god nåbarhet till andra regioner, god tillgänglighet, 
god trafiksäkerhet och en god miljö, både ur hälsosynpunkt, skydd av stads- och land-
skapsbilden samt eftersträvan efter estetisk utformning. 

Planförhållanden 

Översiktsplan  
Översiktsplanen för Göteborg är antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26. För aktuellt 
planområde anger översiktsplanen pågående markanvändning, bebyggelseområde med 
grön- och rekreationsytor. Denna nya kommunövergripande översiktsplan har upphävd 
den fördjupade översiktsplanen för Evenemangsområdet då den förlorat sin aktualitet. 

Översiktsplanen innebär att fortsatt planering ska ske mot en komplettering av den redan 
byggda staden i kombination med byggande av strategiska knutpunkter för kollektivtrafi-
ken. Komplettering ska i första hand ske av Göteborgs centrala delar. 
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Hur översiktsplanen behandlar riksintresset för kulturmiljövården: Se ovan under ”Riksin-
tressen”. 

I översiktsplanens beskrivning av miljökonsekvenser markeras Mölndalsån som område 
med risk för översvämning och höga vattenflöden. En fördjupning av översiktsplanen 
finns för sektorn transport med farligt gods, antagen 1999. 

Detaljplaner 
För området gäller fem detaljplaner, genomförandetiden har gått ut för samtliga. 

F 3091, laga kraft 1964-10-09. Planens giltighetsområde ligger söder och öster om Focus-
huset. Den anger i huvudsak trafikområde för Örgrytevägen, väg E6/E20 och Örgrytemo-
tet samt angränsande områden. 

F 3152, laga kraft 1966-05-20. Planen gäller söder och norr om Focus-huset väg E6/E20 
med Gårdamotet och närområden samt Mölndalsån. Den anger i huvudsak trafikområde, 
garageändamål, biluppställning och vattenområde. 

F 3677, laga kraft 1987-11-18. Planen gäller öster om Fabriksgatan och väster om denna, 
norr om Tritongatan till norr om Gårdamotet. Den anger i huvudsak biluppställning, id-
rottsändamål och norr och väster om Gårdamotet handel och kontor. 

Dp 4256, laga kraft 1996-04-01. Planen omfattar den östra tillbyggnaden av Svenska Mäs-
san inklusive gångförbindelse mellan Svenska Mässan och Focus-huset. Dessutom omfat-
tar planen marken söder om tillbyggnaden och öster därom mot Mölndalsån.  

DP 4677, laga kraft 2002-10-09. Planen omfattar Focus-huset. Den anger handel och indu-
stri i bottenvåningen, kontor i våningarna 3,4,5 och 6, parkering i våningarna 2,3,4 och 5 
samt en broförbindelse över Mölndalsån för bil- och gångtrafik. 

Program 
Program för planområdet har upprättats i oktober 2008 och har varit på remiss och samråd 
under tiden 2008-11-19 tom. 2009-01-13. Samrådsredogörelse har upprättats. Program-
samrådet och redogörelsen redovisas separat. 

Mark och vegetation 

Den obebyggda marken inom planområdet utgörs dels av asfalterade parkerings- och kör-
fält för bl a biltrafik samt en anlagd parkyta söder om Focus-huset. Intill Kungsbackaleden 
framförallt på nordöstra sidan finns grönytor. Trädvegetation finns även inom kvarteren 
Cedern och Eken. Den anlagda parkytan söder om Focus-huset är ett värdefullt grönområ-
de med trädplantering som bör utvecklas i sin grönstruktur.   

Geotekniska förhållanden 

Området som ligger i Mölndalsåns dalgång är relativt plant med en svag lutning mot ån. 
Inom området har ett flertal geotekniska undersökningar genomförts i samband med ny-
byggnationer. Marklagren utgörs överst av ett lager fyllnadsmassor med varierande mäk-
tighet och innehåll. Under fyllnadslagret finns lera med ett lerdjup på mellan 10 till  
35 meter med de största djupen närmast ån. Inom ett område mellan Focus-huset och Li-
sebergsstationen är jorddjupen mindre, här finns som grundast ca 3 m lera. Leran inom 
planområdet är generellt gyttjig i de övre delarna. Silt- och sandskikt och högsensitiv lera 
förekommer. Under leran finns friktionsjord med relativt stor mäktighet, mellan 5-15 m.  
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Grundvattentrycket är artesiskt inom delar av området och i de djupare lerlagren. I de övre 
delarna av leran är porvattentrycket mer i nivå med markytan. Det finns även en övre 
grundvattenyta observerad.  
 
Västkustbanan går i bergtunnel förbi området öster om E6 i nord-sydlig riktning. Den söd-
ra delen av planområdet ligger närmast med entrébyggnaden till Lisebergsstationen som 
har en förbindelsetunnel till banan. Järnvägstunneln är enligt en tidigare utredning dräne-
rad genom pumpning till nivån +5, vilket kan ha en dränerande effekt på grundvattnet i 
friktionsjorden under leran med grundvattensänkning och konsolideringssättningar i leran 
som följd.  

Markradon 

Området är klassat som lågriskområde för markradon i SGU:s radonriskkarta (Rapport 
2002:27). På grund av förekomst av fyllnadsmassor kan klassningen behöva skärpas till 
normalriskområde.  

Kulturhistoria 

Gårdas historia som en pulserande fabriks- och arbetarmiljö, och då särskilt dess specifika 
berättarvärde som en funktionsintegrerad stadsdel med fabriker, verkstäder och bostads-
byggnader invävda i varandra, återspeglas på ett övertygande och upplevelserikt sätt ut-
med Fabriksgatan, en unik arbetarmiljö i Göteborg som tillsammans med industristråket 
utmed Åvägen kan ge en komplett och flerdimensionell bild av Gårda fabriks- och arbe-
tarsamhälle. Industribyggnaderna utmed Mölndalsån är tveklöst av stort industrihistoriskt 
intresse, men de kan inte ensamma representera Gårdas särart fullt ut som ett av stadens 
mest intressanta industri- och socialhistoriska dokument, om de inte rumsligt kan upplevas 
i sitt nära sammanhang med bostadsbebyggelsen, en bostadsbebyggelse som samtidigt ger 
Södra Gårda dess specifika Göteborgsatmosfär.  
 
Det som Fabriksgatan särskilt tillför staden Göteborg och Riksintresset Gårda är de unika 
och i stort sett orörda landshövdingehusen i kvarteren Cedern och Eken. Dessa utgör en 
alldeles unik bevarad del i den samlade Göteborgsarkitekturen. Ur ett Göteborgsperspektiv 
är husen inte bara unika genom sina rumsliga nära koppling till fabriksbyggnaderna. Med 
undantag för ett hus i Krokslätt torde de dessutom vara de enda bevarade originalinteriö-
rerna från denna tidsepok i stadens bestånd av landshövdingehus. Med sina exteriörer i 
ursprungligt material och detaljer skapar de påtagliga representationer av Gårda fabriks- 
och arbetarsamhälle som förtydligas genom sin placering nära industrierna, och följer 
dessutom med sin lokalisering på östra sidan om Fabriksgatan det för gamla Gårda typiska 
bebyggelsemönstret.  
 
Östra sidan av Focus är den enda punkt i stadsdelen där det inre Gårda annonserar sig i det 
kringliggande stadslandskapet på ett effektfullt sätt med den portliknande öppningen mel-
lan kvarteret Neptuns och Ekens landshövdingehus. Då man från söder går in på Fabriks-
gatan mellan landshövdingehusen sker en scenförändring med ett väl definierat gaturum 
med tydlig riktning och påtaglig djupverkan. I visuellt sammanhang med landshövdinge-
husens relativt alldagliga träfasader och lite slitna uppsyn anas i djupled sparsamt formade 
stenfasader som skvallrar om industriell verksamhet av något slag. 
 
Upplevelsen av stadsrummets funktionella integration förstärks av landshövdingehusens 
enkla karaktär, i synnerhet deras materialverkan där i första hand landshövdingehusens 
sockelvåningar i tegel och puts binder dem till verksamhetsbyggnadernas fasader i tegel 
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och puts. I vissa sekvenser och blickfång förtätats den rumsliga upplevelsen av det inre 
Gårda på ett fascinerande sätt, ett upplevelserum som ger oss en närhet till och förståelse 
av stadsdelens ursprungliga karaktär som inte låter sig förmedlas i ord. 
 
Efter kvarteret Cedern följer kvarteret Lejonet med ett av Gårdas mest originella fabriks-
byggnadskomplex i rumsligt sammanhang med Cedern och Eken utmed siktlinjen söderut 
och som i högsta grad bidrar till stadsdelens arkitektoniska mångfald. 

Befintlig bebyggelse 

Den befintliga bebyggelsen är av varierande ålder, volymer, och utseende samt har olika 
användningssätt från bostäder, kontor och butiker till parkering.  

Focus-huset är en modern byggnad, uppfört 1973, med nyligen genomförd påbyggnad och 
upprustning av fasaderna. Huset har totalt 6 våningar och en total lokalarea på 53 000 m2. 
I bottenvåningen finns butiker och restauranger. I övriga våningsplan finns kontor och 
parkering för 1348 bilar. Öster om Focus-huset finns Lisebergstationen för pendeltågstra-
fiken med service. 

Landshövdingehusen i kvarteren Cedern och Eken uppfördes 1926-29 och omfattar cirka 
120 lägenheter.  

Kvarteret Lejonet inrymmer verksamhetslokaler, bl a Klätterfabriken. Norrut i kvarteret 
Gumsen finns ett nyare p-hus för 452 bilar. Längst i norr, och utanför planområdet, ligger 
Gårdaskolans två byggnader, skolbyggnaden uppförd 1901 mot E6/E20 och gymnastiksa-
len uppförd 1922. Dessa byggnader rymmer ett stort antal mindre verksamheter. 

Service 

Butiker för dagligvaror och specialvaror samt restauranger finns framförallt i Focus-huset 
med en yta på 7 900 m2. Service finns även i Lisebergstationen och av mindre omfattning 
vid Fabriksgatan.  

Kommunikationer 

Biltrafik – genomfart och infart 
I direkt anslutning till planområdet i öster finns E6/E20, Kungsbackaleden, som är en 
genomgående stadsmotorväg för genomfartstrafiken och infartstrafiken till Göteborg. Alla 
trafikslag med en stor andel tung trafik förekommer. Leden har tre genomgående körfält i 
vardera riktningen samt ett additionskörfält för södergående trafik med avfart vid Focus-
huset. Enligt Vägverket, som utförde mätningar söder om Örgrytemotet senast 2006, trafi-
kerades leden med 96 500 fordon/dygn, varav 9 400/dygn var tung trafik. Av dessa beräk-
nas ca 4% medföra farligt gods, dvs ca 375 lastbilar/dygn. 
 
Kungsbackaleden är även en viktig led för biltrafikens åtkomst till Södra Gårda. Genom 
tre trafikplatser på leden, Gårdamotet, Örgrytemotet och Focus trafikplats kan biltrafiken 
matas in och ut från området. Det är dock endast Örgrytemotet som kan ses som ett full-
ständigt motorvägsmot. De övriga två har begränsade körriktningar. Trafikplatsen vid Fo-
cus matas över ett lokalt körfält vid sidan om motorvägens genomgående körfält. 
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E6/E20 från gångbron mot norr        E6/E20 från gångbron mot söder 
 

Biltrafik huvudgator och lokalgator 
Det lokala huvudvägnätet består av Örgrytevägen och Fabriksgatan, som har dubbelriktat 
trafik, samt Åvägen som till stora delar är enkelriktad. Dessa huvudgator är avsedda för 
biltrafik mellan olika områden i stadsdelen. Övriga gator som är av typen lokalgator består 
av tvärgator till Fabriksgatan. Alla trafikslag förekommer på huvud- och lokalgatorna. 

Gång- cykelnät 
För gående och cyklande finns separata vägar mellan Örgrytevägen och Focus-huset. En 
gångbro finns över E6/E20 som förbinder Örgryte med Södra Gårda. I övrigt hänvisas 
dessa trafikanter till gångbanor och körfält på det lokala vägnätet. 

Parkering  
Den huvudsakliga parkeringen inom området finns i Focus-huset med 1 348 bilplatser och 
i p-huset vid Tomtegatan med 452 bilplatser. Därutöver finns markparkeringar i kvarteret 
Lejonet med 112 platser och på Gårdaskolans tomt med 68 platser. Totalt finns inom om-
rådet 1 980 bilplatser. 

Kollektivtrafik 
Planområdet trafikförsörjs av en pendeltågslinje, spårvagnslinjer och busslinjer varav en 
busslinje även trafikerar Fabriksgatan. Station och hållplatser till dessa linjer ligger inom 
ett avstånd på 30 till 300 meter inom planområdet. I framtiden kommer Västlänken att 
etablera en station vid Korsvägen. 

Störningar 
Större delen av planområdet är påverkat av trafikbuller från E6/E20, biltrafiken där föran-
leder även att vissa miljökvalitetsnormer överskrids. På leden förekommer även trafik med 
farligt gods som ger en påverkan på lämplig markanvändning för planområdet. En riskana-
lys avseende trafik med farligt gods har upprättats i april 2009 och denna redovisas närma-
re under detaljplanens innebörd och konsekvenser. 
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Focus-huset från Lisebergsstationen          Focus-huset från söder 

 
Överåsgatan mellan Focus-huset och kv Neptun    Fabriksgatan från söder 

Detaljplanens innebörd och konsekvenser 
 

Detaljplanen innebär en komplettering och förnyelse av den befintliga bebyggelsen i linje 
med vad Översiktsplan för Göteborg anger som ett mål om förtätning av staden. Ett pro-
jekt är Focus-hallen, där Focus-husets översta två p-våningar ersätts av en multihall. Den-
na hall ska kunna användas för mäss-, evenemangs- och idrottsändamål. Den nya hallen 
förbinds med Svenska Mässan med en ny brobyggnad för gående samt en påbyggnad av 
befintlig bilbro över Mölndalsån. Delvis föranledd av att halva p-kapaciteten då försvinner 
i Focus-huset och dels av behovet för mera parkering för nya verksamheter och för Eve-
nemangsområdet planeras i detaljplanen ett nytt p-hus om cirka 1 200 bilplatser. Avsikten 
är att bevara en del av den befintliga bebyggelsen mot Fabriksgatan och att komplettera 
med nya kontor och butiker mellan P-husets fasad mot väster och Fabriksgatan.  

Mölndalsåns/Åvägens miljö och den anlagda parkytan söder om Focus-huset är också vik-
tiga planfrågor. 

Trafikfrågorna och störningar från biltrafiken från E6/E20 är viktiga element i planarbetet. 
Anslutningarna från det lokala huvudvägnätet till och från Kungsbackaleden behöver för-
bättras och då i första hand avseende Gårdamotet. Målet är att det nya p-huset matas från 
öster vid leden för att undvika så många störningar som möjligt vid Fabriksgatan. Denna 
kan då utformas med hänsyn till befintlig bostadsbebyggelse och att nya lokaler för verk-
samheter etableras. 
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En riskanalys har utförts med hänsyn till att E6/E20 är transportled för trafik med farligt 
gods. Slutsatserna i denna har beaktats i planarbetet och de utredningar som föregick upp-
rättande av planhandlingar. 

Som ett ytterligare underlag för planarbetet har Svenska Mässan och P-bolaget genomfört 
arkitektuppdrag för att belysa gestaltningen av påbyggnaden på Focus-huset och av det 
nya parkeringshuset vid leden. 

Bebyggelse 
En grundläggande målsättning för tillkommande bebyggelse inom planområdet är att dess 
karaktär, användning och gestaltning inordnas i Södra Gårdas kvaliteter. Dessa ligger i att 
området fortfarande präglas av en stor variation och dess kulturhistoriska arv som fabriks- 
och arbetarstadsdel. En skillnad mot Norra Gårda föreligger som numera präglas av en 
mera storskalig kontors- och bostadsbebyggelse. Det är därför viktigt att slå vakt om den 
bostadsbebyggelse som har den kulturhistoriska anknytningen och där störningar medge 
att bevara denna. Bostäderna inom kvarteren Cedern och Eken är starkt störda av den ne-
gativa påverkan trafiken på E6/E20 ger, och därmed olämpliga för bostadsändamål, änd-
rad markanvändning föreslås. 
 
Entrépunkten till planområdet vid Fabriksgatans södra del utgör ett viktigt kännemärke för 
Södra Gårdas prägel. För ny bebyggelse föreslås en anpassning ske i volym och uttryck till 
landshövdingehusen i Neptun. Till den södra entrépunkten får även ytorna för in- och ut-
lastning till Focus-huset räknas. Dessa föreslås få en bättre utformning med hänsyn till sitt 
läge.  
Den nya bebyggelsen mellan E6/E20 och Fabriksgatan planeras med hänsyn till dess olika 
förutsättningar som gäller mot dels öster och dels väster. Mot leden präglas stadsrummet 
av den stora och snabba trafikrytmen, störningar från trafiken och inblickar från Örgryte-
sidan. Mot Fabriksgatan bör Södra Gårdas karaktär komma till uttryck i volymer, använd-
ning, material och utseende.  

Focus-huset med multihall och broförbindelser 

Focus-huset är en nyare affärs-, kontors- och parkeringsbyggnad i sex våningar. Totalt har 
byggnaden en bruttoarea på 53 000 m2, varav parkeringen upptar 37 000 m2 och butiker 
och restauranger 7 900 m2, samt kontor med nu 3 500 m2 som kan öka till cirka 5 000 m2. 
Parkeringen omfattar 1 348 bilplatser, varav 653 kommer att utgå när den nya multihallen 
byggs. Kvar blir 695 bilplatser. 

Svenska Mässan och P-bolaget planerar för en utbyggnad med en ny multihall som påver-
kar parkeringen i plan tre och fyra. Den föreslås för mäss-, evenemangs- och idrottsända-
mål. Hallen ges en fri höjd på 10 m som anses ge byggnaden en tilltalande volym i stads-
bilden som förstärker den dominans bygganden har idag. 

Med en översiktlig programskrivning som grund inbjöd Svenska Mässan tre arkitektkontor 
till att som främsta uppgift studera projektets exteriöra gestaltning. Syftet med uppdragen 
har varit att få underlag för detaljplanen och att få en vägledning för det fortsatta arbetet 
med projektet. Förslagen från två av de deltagande arkitektkontoren, Erséus Arkitekter AB 
och Marge Arkitekter AB, visas nedan. 
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Gestaltning ny multihall i Focus-huset. Marge Arkitekter AB.  

 
Gestaltning ny multihall i Focus-huset. Erséus Arkitekter AB.  

 
 
 
 

 

Bef sektion

Underåsgatan 

Bliv takkontur 

Kv Neptun 

 
Focushuset, bef byggnad och med Multihall, sektion (söder= vänster) 
 
Focus-huset har nyligen förnyats med ett väl anpassat fasaduttryck på tre sidor, den norra 
sidan som vetter mot bostadsbebyggelsen har dock fortfarande sin påtagliga p-huskaraktär 
kvar. I samband med utbygganden av huset föreslås att även denna fasad anpassas till öv-
rigt utseende och att den nedre delen av fasaden mot öster inkluderande ytorna för in- och 
utlastningen ges ett bättre utseende. 
 
Den nya hallen dockas till Svenska Mässan med dels en ny gångbro som även rymmer 
viss mässverksamhet och dels med en påbyggnad av den befintliga bron för gående. 
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Svenska Mässans nya entrébyggnad och broförbindelse 

Vid den östra entrén till Mässans anläggning planeras en ny byggnad. Den ska fungera 
som entré och med funktionen att ansluta den nya broförbindelsen till Focus-huset.  

 
 
 
 

 

Befintlig broförbindelse 
påbyggd med en våning 

Ny entrébyggnad och ny 
gångförbindelse 

Ny entrébyggnad Svenska Mässan med ny gångförbindelse till Focus-huset. 
Abako Arkitektkontor AB.   
 
Bilden ovan visar den nya entrébyggnaden över den befintliga rulltrappan samt ett nytt 
skärmtak som exponerar entrén. Från den nya byggnaden leder en inglasad gångförbindel-
se över Mölndalsån till Focus-huset som även har funktionen att kunna visa utställningar. 
Bron landar på tredje våningen i Focus-huset som bilden ovan visar. 

En ytterligare gångförbindelse planeras som en påbyggnad med en våning på den befintli-
ga bilbron mellan Focus-huset och Svenska Mässans lokaler. 

 
Ny gångförbindelse över Mölndalsån till Focus-huset. Fotomontage Abako Arkitektkontor AB. 
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Parkeringshus med kontor och butiker 
Inom kvarteren Lejonet, Cedern och Eken planeras ett nytt parkeringshus i sex våningar 
för cirka 1200 bilplatser. P-huset avser att ersätta dels de 650 platser som utgår i Focus-
huset och dels den markparkering som finns i kvarteret Lejonet samt ge ett tillskott till 
behövlig parkering för nytillkommande lokaler och södra delen av Evenemangsområdet. 
P-huset kompletteras med verksamhetslokaler på fasaden mot Fabriksgatan samt söder om 
parkeringen. Dessa lokaler kan t ex vara butiker, kontor eller utställningar. 

Utgångspunkten i arbetet med att ta fram riktlinjer för tillkommande bebyggelse har varit 
byggnadsnämndens beslut 2008-04-22 om ”att det tilltänkta P-huset bör mot Fabriksgatan 
kläs och ges en utformning av äldre bostadshus med Gårdakaraktär med upplevelsen och 
intrycket av de forna kvarteren samt möjliggöra för butikslokaler i markplan”. Detta har 
lett till att placera ett P-hus i öster och mot leden som en egen byggnad och att mellan det-
ta och Fabriksgatan föreslå hus med kontor och verksamhetslokaler som egna byggnader. 

Det nya parkeringshuset med lokaler för verksamheter föreslås blir en modern byggnad 
med en stadsmässig arkitektur. Byggnaderna ligger i en väl exponerad stadsmiljö i centra-
la Göteborg och vänder sig mot Södra Gårdas äldre bebyggelse. Dessa förutsättningar, 
samtidigt som trafikens störningar och risker på Kungsbackaleden ger en ytterligare di-
mension, ställer mycket stora krav på en god gestaltning.  

Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag har med ett programunderlag lämnat uppdrag till 
fyra arkitektkontor att belysa gestaltningen av det nya parkeringshuset med anslutande 
byggnader mot Fabriksgatan för verksamheter. Syftet med uppdragen har varit att få un-
derlag för planarbetet och fortsatt programarbete för projektet. Nedanstående bilder visar 
hur ett nytt parkeringshus kan gestaltas mot leden enligt Wingårdh Arkitektkontor AB och 
hur nya byggnader kan mot Fabriksgatan kan gestaltas enligt Abako Arkitektkontor AB. 

 

 
Förslag till nytt parkeringshus i sex våningar. Mot Kungsbackaleden. Vy mot söder från Odinslund. 
Wingårdh Arkitektkontor.  
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Förslag till nytt parkeringshus mot Kungsbackaleden. Fasadutsnitt. Wingårdh Arkitektkontor.  

 
Bilderna ovan visar Wingårdhs förslag till gestaltning av ett nytt parkeringshus mot 
Kungsbackaleden. Idén med den föreslagna tegelarkitekturen är att ge uttryck för ett för-
hållningssätt till stadsdelen Södra Gårda och den industriarkitektur som var rådande i slu-
tet på 1800 och början på 1900-talet i närområdena: Krokslätts Fabriker, Gamlestadens 
Fabriker, SKF mfl. Trots sin historiska anknytning präglas arkitekturen av ett modernt och 
välanpassat uttryckssätt. Det nya p-huset är stort – tot ca 230 meter långt och 5 våningar 
högt. För att den stora fasaden mot leden även ska fungera i närmiljön föreslås att tegelfa-
saderna mönstermuras. Byggnaden avslutas uppåt med ett tak som beläggs med sedum 
och förses med solceller. 

Bilderna nedan visar Abakos förslag till gestaltning av ny kontors- och butiksbebyggelsen 
mot Fabriksgatan. Bebyggelsen är, vid sidan om bevarat hörnhus i Lejonet, uppdelad i ett 
tegelhus, ett massivträhus och ett rött/svart tegelhus längst i söder. Ovanför och mellan 
dessa hus skymtar p-huset i tegel. Utgångspunkten för de nya byggnadernas gestaltning är 
att de ska inordna sig i den karaktär som finns i södra Gårda, dvs de är nya byggnader som 
tydligt visar att de är byggda idag samtidigt som de söker ett gestaltningsmässigt stöd i 
den befintliga bebyggelsen. 

 

 

 

Kv Lejonet, bef 
hus/nya hus lika bef P-hus, entréer Nytt hus i kv Eken 

Förslag till ny bebyggelse mot Fabriksgatan. Abako Arkitektkontor  och Wingårdh Arkitektkontor.  
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Förslag till nytt kontorshus i kv Eken mot Fabriksgatan Abako Arkitektkontor 

Kvarterets södra del utgör entrépunkten till Södra Gårda. Kv Eken, öster om Fabriksgatan, 
samspelar med de kulturhistoriskt värdefulla landshövdingehusen i kv Neptun. Den nya 
byggnaden inordnas i sin volym och fasadstruktur till de ovan beskrivna förutsättningarna. 
Den blir ”den nya grindstolpen” öster om Fabriksgatan. Byggnaden är störd av trafikbuller 
och ligger inom riskområde för transporter med farligt gods. Den måste därför ges en tek-
nisk utformning som anpassas till dessa förutsättningar, bl a med en explosionssäker öster-
fasad. 

 
Södra entrén till Fabriksgatan och Södra Gårda 

Service 
Den befintliga servicen med butiker och restauranger är av stor omfattning med ett mycket 
större upptagningsområde än Södra Gårda. Möjligheten för denna service kommer att vara 
kvar i planen. Kompletteringar till detta utbud kommer att kunna inrymmas i den nya be-
byggelsen som detaljplanen medger mot Fabriksgatan. 

Friytor 
Söder om Focus-huset föreslås att den anlagda parkytan utvecklas. Planerade omläggning-
ar för biltrafiken kan ge större förutsättningar att förbättra grönstrukturen. Samtidigt plane-
ras en uppställningsplats för taxi och en cykelparkering. 
 
Även den begränsade grönytan i anslutning till Lisebergsstationen kan genom planerade 
åtgärder för en tillfart till det nya parkeringshuset få möjligheter till en upprustning. 
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Kommunikationer 

Trafikförslag 

Tillsammans med detaljplanearbetet har ett omfattande arbete med ett trafikförslag utförts. 
Trafikförslaget fogas till detaljplanen och ingår i genomförandebeskrivningen. Den del av 
förslaget som omfattar rondellen och angörningen till ett tillkommande P-hus ligger utan-
för detaljplaneområdet. Nedan en sammanfattning av förslagets principer. 
 

Ombyggd rondell 

Ny angöring till 
P-hus 

Ny gångbro över 
motorvägen 

In- o utfart P-hus 

Fabriksgatan 
ombyggd 

 
Trafikförslag. Principer. Trafikkontoret 

Kollektivtrafik 
Planområdet försörjs dels av pendeltågstationen Liseberg som ger tillgång till regional 
kollektivtrafik och dels av spårvagnslinjer och bussar som har sina hållplatser vid Örgry-
tevägen. Kollektivtrafiken bedöms ha god kapacitet även för en utbyggnad med multihall i 
Focus-huset, inga ändringar planeras. Befintlig busslinje i Fabriksgatan planeras att ligga 
kvar.  
 

Tre nya gångbroar 
över Mölndalsån 

Gudmundsgatan o 
Underåsgatan 

ombyggda 

In- o utfart P-hus 
via Fabriksgatan 

Ombyggt mellan 
Focus-huset och 

Örgrytevägen 
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Områdets omfattande utbud av kollektivtrafik gör det möjligt att planområdets målpunkter 
lätt kan nås utan bil. Detta gäller även närliggande stora publikdragande anläggningar som 
Liseberg, Svenska Mässan, Hotel Gothia Towers och Scandinavium.  
 
Dem planerade Västlänken med sin beslutade sträckning Haga – Korsvägen har sin sträck-
ning i Örgrytevägen fram till E6/E20 och övergår under denna i en södervänd kurva till 
befintligt järnvägsspår för Västkustbanan. Med hänsyn till aktuella förslag för vägavgifter 
bedöms att utbyggnaden för Västlänken påbörjas inom en nära framtid, eventuellt 2013-
14. Utbyggnadstiden beräknas till cirka 8 år. Planområdet berörs indirekt genom omfat-
tande byggnadsarbeten i Örgrytevägen med stora trafikomläggningar som följd. Sådana 
omläggningar under byggtiden berör planområdet genom en större belastning med biltra-
fik och troligen även kollektivtrafik. I första hand gäller detta Gårdamotet som blir berört 
av ökande biltrafik. 

Gång- cykeltrafik  
Befintliga gång- och cykelvägar ligger kvar i planförslaget.  
 

 
Befintlig gångbro över E6/E20 
 
Den befintliga gångbron över Kungsbackaleden fyller en viktig funktion för förbindelsen 
mellan stadsdelarna öster och väster om leden. När det nya parkeringshuset byggs kommer 
gångbron att hamna i detta och utgör därmed ett hinder för gångtrafiken. Trafikförslaget 
innehåller en flyttning av bron till ett läge norrut vid Tomtegatan i södra gaveln av befint-
ligt p-hus, där eventuellt hissarna i p-huset kan användas för att tillgodose tillgängligheten. 
Om inte detta skulle fungera på tillfredsställande sätt måste tillgängligheten lösas genom 
särskild hiss för gångbron. På den östra sidan – vid Odinslundsgatan – finns plats för att 
landa en ny bro och att tillgodose tillgängligheten. Alternativet till detta är att bygga om 
befintlig bro så att trapporna på västra sidan ändras så att gångtrafiken leds norrut mot 
Tomtegatan. I det föreslagna planområdet ingår det ovan angivna läget för ny gångbro. 
 
Trafikförslaget innehåller tre st nya gångbroar över Mölndalsån, dels söder om Focus-
huset och dels i förlängningen av Underåsgatan och Gudmundsgatan . Dessa motiveras av 
att förbindelsen mellan tillkommande P-hus via Fabriksgatan och vidare via Gudmundsga-
tan, Underåsgatan och utefter Focushusets södra fasad till gångstråken öster och väster om 
ån ska vara så inbjudande för gående som möjligt. Detta är inte minst viktigt från risksyn-
punkt som pekar på vikten av att människor så lätt som möjligt ska kunna röra sig mellan 
P-huset och gångstråken längs ån (se vidare nedan under ”Risker”). Då det rör sig om tre 
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lätta gångbroar så behövs inga stöd som går ner i vattnet, av denna anledning krävs ingen 
vattendom.  

Biltrafik på väg E6/E20 
Biltrafiken på leden och i moten vid Gårda, Focus och Örgryte är intensiv. E6/E20 belas-
tas av ca 100 000 fordon per dygn. Ombyggnaden av Focus-huset innebär att personbils-
trafiken kommer att minska vid huset genom att parkeringen minskar med 654 bilplatser. 
Den innebär dock även att distributionstrafiken kommer att öka med de nya funktioner 
som ryms i multihallen. Det nya parkeringshuset med ca 1 200 bilplatser matas från öster i 
norra och södra delen. 
 
Trafikutredningar har genomförts för dels övergripande, långsiktiga trafiklösningar avse-
ende biltrafiken och dels för sådana förändringar som lokaliseringen av nya verksamheter 
innebär, med b.la. ett tillskott av 500 nya bilplatser inom området. 
 
Kungsbackaledens framtida trafikutrymme anges av Vägverket till sex genomgående kör-
fält plus additionskörfält i vardera riktningen (se sektion nedan). Idag finns fyra genomgå-
ende körfält. Vägbredden blir i och med denna utbyggnad totalt 31,5 m. Det minsta ut-
rymmet för breddningen av leden ligger mitt framför kvarteret Cedern där befintlig bul-
lerskärm vid Odinslundsgatan är begränsande. Detta mått är dimensionerande för det pla-
nerade p-husets placering. När en utbyggnad kan utföras är inte beslutat. Trafikförslaget 
innehåller inga förändringar av Kungsbackaleden. 
 

 
E6/E20. Vägverkets föreslagna sektion i höjd med  Odinslundsgatan-Tritongatan 
 
Vägverket anger att en hastighetsöversyn planeras för leden under 2010. I den aktuella 
delen kan en sänkning från 70 till 60 km/t vara ett möjligt förslag. 
 
En viktig planeringsfråga har varit åtkomligheten av det nya parkeringshuset. Ett av hu-
vudmotiven för placeringen är just närheten till leden för att därmed undvika onödigt 
långa angöringssträckor i det lokala gatunätet. För tillfarten från och utfarten till E6/E20 
har olika alternativ prövats. Tillfarten från norr och söder föreslås via Gårdamotet med en 
ny rondell vid Fabriksgatan. Utfarten mot leden föreslås dels via Gårdamotet och dels till 
ett lokalt körfält vid sidan om leden söderut samt mot Fabriksgatan vid Lisebergsstationen. 

Gårdamotet 
Gårdamotet är den trafikplats på leden som bör utgöra huvudmatningen av biltrafiken till 
Södra Gårda. Motet behöver då kompletteras för att bli en fullständig trafikplats. I första 
hand föreslås en ny avfartsramp för trafiken söderifrån som anses tillgodoser det behov 
förslagen inom planområdet ger möjlighet till. Tillsammans med en ombyggnad av trafik-
platsen vid Fabriksgatan kan en fullt godtagbar trafiklösning åstadkommas. 
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Gårdamotet sett från trafikplatsen vid Fabriksgatan 

Focus trafikplats 

Trafikplatsen utgör en ensidig anslutning till E6/E20 för södergående trafiks av- och på-
fart. Dess utformning är problematisk och den utgör även ett hinder för möjligheten att 
ansluter det nya p-husets till- och utfart mot söder på ett naturligt sätt. Trafikutredningen 
bedömer att trafikplatsen behöver vara kvar tills Örgrytemotet är ombyggt. P-husets till- 
och utfart är tänkt att lösas via tunnel under tillkommande kontorshus i södra delen av kv 
Eken som ansluter till Fabriksgatan norr om Lisebergsstationen. 
 

 
Focus trafikplats 

Biltrafik på Örgrytevägen 
Biltrafiken och kollektivtrafiken på Örgrytevägen är intensiv. Vägen har en belastning av 
XX. fordon per dygn och XX spårvagnar och bussar per dygn. 
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Biltrafik på Fabriksgatan och Åvägen 
Gatorna utgör huvudgator i det lokala trafiknätet och har relativt begränsad biltrafik. Fa-
briksgatan har X fordon per dygn och Åvägen XX fordon/dygn. Busstrafiken belastar Fa-
briksgatan med X bussar per dygn. 
 
Efter en förändring med p-hus enl planförslaget räknar Trafikkontoret att trafikmängden 
på Fabriksgatan  uppgår till XX fordon/dygn vid YY, XX fordon/dygn vid ÖÖ och XX 
fordon /dygn vid XX. 
 
För Fabriksgatan har det tidigt i planarbetet uttryckts att den befintliga sektionen, med en 
bredd på ca 11,5 m, ska bibehållas. Fabriksgatans bredd i denna del av södra Gårda är vik-
tig för stadsdelens identitet. Fabriksgatan mellan Tomtegatan och Underåsgatan ska inte 
användas för  in- och utfarter till det nya p-huset. Avsikten är att på detta sätt skapa förut-
sättningar för gatan att fungera för både bilister, transporter och gående samt cyklande och 
samtidigt vara attraktiv för nya verksamheter som föreslås i planen. Det är viktigt att tillfö-
ra miljökvaliteter i stadsdelen till gagn för boende och verksamma. Fabriksgatan kommer 
dock under första tiden, tills Gårdamotet har kompletterats, att vara dubbelriktat. Åvägen 
föreslås oförändrad. 
 

 
Åvägen och Mölndalsån vid Focus-huset med befintlig gångbro som föreslås påbyggd med en 
våning. 

Området mellan Focus-huset och Örgrytevägen 

Trafikutformningen i området föreslås bättre anpassad till de funktioner som tillförs i plan-
förslaget. Ett syfte är att uppnå större friyta i direkt anslutning till entréerna till Focus-
huset. Ett annat syfte är att förbättra grönstrukturen och då samtidigt få plats med väntplat-
ser för taxi, en cykelparkering och en god angöring till huset för biltrafiken. 

Trafikbuller 

En utredning om trafikbuller kommer att redovisas i utställningshandlingen. Trafikbuller 
från E6/E20 anses vara av mindre problem genom föreslagen markanvändning med ett 
parkeringshus mellan leden och Fabriksgatan. Det nya kontorshuset söder om p-huset kan 
påverkas av bl a buller vilket utreds inför utställningen av planförslaget. 
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Som underlag för samrådshandlingen används den PM för bullerpåverkan, 2009-02-03 
Akustikon AB, som P-bolaget har tagit fram i samband med arkitektuppdragen för p-
huset. Denna påverkan rör reflexer till området öster om E6/E20. Planerat p-hus förläggs 
nära leden vilket kräver en medveten utformning av byggnadens konstruktion och fasader 
mot öster 
 
För att förbättra påverkan av trafikbuller för bebyggelsen öster om leden har en bul-
lerskärm byggts. Detta tillsammans med att leden ligger i skärning ger en relativt god bul-
lerdämpning framförallt i markplan och på första våningen i husen vid Odinslundsgatan. 
Som ljudnivå vid fasad kan det antas nivåer på 40 dBA vilket innebär att denna nivå inte 
bör ökas ytterligare. 
 
Det nya p-huset måste således utformas på sådant sätt att dess fasad inte innebär ljudförhö-
jande reflexer mot bebyggelsen öster om Kungsbackaleden.  
 
Reflexionen av en ljudkälla mot fasad kan som primäreffekt ge en maximal förhöjning av 
3 dBA till motstående sida. I det aktuella fallet befinner sig ljudkällan mellan två reflekte-
rande ytor som innebär att fler reflexer speglas flera gånger. Samtidigt flyttar sig spegel-
källan uppåt. Detta innebär att effekten av bullerskärmen på östra sidan blir mindre efter-
som skärmen blir lägre i förhållande till den reflekterade ljudstrålen. En förhöjning av 
maximalt 5 dBA kan förväntas. Det är därför viktigt att studera den akustiska inverkan av 
den nya byggnaden samt att utforma denna så att ljudhöjande reflexer undviks. Framförallt 
får den inte ge någon förhöjning av ljudnivån för den motsatta bebyggelsen jämfört med 
dagens situation utan snarare minskar påverkan. 
 
Dessa synpunkter har beaktats vid utformningen och bedömningen av arkitektuppdragen 
för p-huset. I utställningshandlingen kommer dessa krav att formuleras som en planbe-
stämmelse. 
 
Det föreslagna p-huset kommer att ge positiva konsekvenser som en bullerdämpande 
skärm för den befintliga bebyggelsen väster om Fabriksgatan. 

Parkering, cykelparkering 
Ambitionen för Göteborgs trafikplanering är att stadens besökare och arbetande ska kunna 
resa med kollektivtrafik. Stora publikdragande anläggningar finns inom och i anslutning 
till området. Besökande till dessa färdas också ofta med bil. Detta samt läget direkt vid 
E6/E20 gör det lämpligt att förlägga parkering för bilar här. Därmed leds denna del av 
biltrafiken inte längre in i den centrala staden. 

Planområdets eget behov av p-platser för butiker, restauranger och kontor är cirka 450 st. 
Totalt rymmer befintliga och planerade p-anläggningar 2 500 bilplatser. Således finns en 
kapacitet på minst 2000 bilplatser till förfogande för evenemang i den planerade multihal-
len eller i övrigt inom Evenemangsområdet. 

Cykelparkering planeras i området söder om Focus-huset. 

Transporter av farligt gods  

Översiktsplanen 
Översiktsplanen för Göteborg är fördjupad för sektorn transporter av farligt gods och an-
tagen 1999. Planens syfte är att ge underlag för detaljplaner samt tillstånds- och pröv-
ningsärenden. Planen visar kommunens förhållningssätt vid hantering av markanvändning 
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längs transportleder för farligt gods. Vid avsteg från rekommenderade värden ska en risk-
analys göras. Planen anger en fysisk ram kring transportleder vid förnyelseområden: 

• Längs vägar och järnvägar för farligt gods ska ett område på 30 m på ömse sidor om 
korridoren hållas bebyggelsefritt. 

• Längs vägar för farligt gods medges tät kontorsbebyggelse fram till 50 m från vägkant 
och sammanhållen bostadsbebyggelse fram till 100m från vägkanten. 

 

Riskanalys 
Med hänsyn till de avsteg från översiktsplanens rekommendationer som planeras har FB 
Engineering AB utfört en riskanalys för farligt gods, daterad 2009-04-08. Det undersökta 
området sträcker sig från Kungsbackaleden, som är en primär farligt godsled, till Mölndal-
sån i väster. Den befintliga bebyggelsen samt de nya projekten som multihallen i Focus-
huset och p-huset samt kontorshusen mellan leden och Fabriksgatan omfattas av analysar-
betet. Syftet med riskanalysen är att undersöka om olycksriskerna avseende farligt gods är 
acceptabla. Genom en riskanalys kan möjliga olyckor identifieras och bedömas samt even-
tuella skydd som minskar risknivån kan därmed rekommenderas. 

I riskanalyser kan risknivån presenteras som individrisk och/eller samhällsrisk: 
- Individrisk är risken för en enskild individ som befinner sig i närheten av en riskkälla. 
- Samhällsrisk är risken för en grupp människor som befinner sig i ett riskområde. 
Samhällsrisken är direkt beroende av hur mänga individer som befinner sig i ett riskområ-
de medan individrisken är helt oberoende av antalet personer i riskområdet. Individrisken 
är lättare att definiera och värdera än samhällsrisken. Den senare är dock nödvändig att 
beräkna för områden där verksamheten kan räknas som publik.  

Denna riskanalys avser endast farligt godsolyckor på E6/E20. Riskanalysen omfattar be-
skrivning av mängder och typer av farligt gods som transporteras på Kungsbackaleden och 
beskriver nya förutsättningar för Focus-huset och Södra Gårda. Baserat på dessa data 
genomförs sannolikhets- och konsekvensberäkningar av en eventuell olycka med farligt 
gods. Riskanalysen utmynnar i en värdering av risknivån för de personer som kommer att 
vistas i området i dagsläget och efter föreslagna förändringar. De transporter som förvän-
tas förekomma på Kungsbackaleden förbi Focus-huset och Södra Gårda och som bedöms 
kunna påverka risknivån för området är dels explosiva ämnen, brandfarliga, giftiga eller 
kemiskt instabila gaser och brandfarliga vätskor som bland annat bensin samt oxiderande 
ämnen. 

Förutsatta skyddsåtgärder: På grund av det korta avståndet mellan nya byggnader i Södra 
Gårda och primär farligt godsled har en erfarenhetsbaserad bedömning gjorts att skyddsåt-
gärder kommer att krävas. Ett antal skyddsåtgärder har därför förutsatts för de grundscena-
rion som genomförts. Alla resultat som presenteras i huvudrapporten förutsätter att dessa 
skyddsåtgärder har införts. Dessa redovisas nedan. 

Slutsatser: De planerade förändringarna innebär en markant ökad personintensitet inom 
området i jämförelse med situationen i dagsläget. Detta resulterar i att samhällsrisken blir 
högre än vad den är i dagsläget. Individrisken blir efter förändringarna något lägre för om-
rådet då robusta nya byggnader längs med vägen kan skydda befintliga byggnader längre 
in på området, samt att de personer som befinner sig 0 – 50m ifrån leden återfinns i ett p-
hus, vilket till viss del skyddar dem. Personintensiteten från nya kontor och verksamheter i 
kvarteren Cedern och Eken ligger i samma storleksordning som den befintliga situationen. 
Fördelningen ser dock annorlunda ut över dygnet efter en förändring. 

Ett nytt p-hus 0 – 50 m ifrån vägen har stor påverkan på samhällsrisken då individer i detta 
område utsätts för höga risker då konsekvensen av en olycka har störst utslag i närområ-



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning  25 (30) 

det. Dessa individer befinner sig dock i ett p-hus under korta perioder. Till viss del kan det 
anses att dessa personer fortfarande befinner sig på sin resa och därmed utsätts de inte för 
ökad risk i förhållande till den risk de utsätts för under själva bilfärden. 

Vid en bedömning av riskbilden måste en diskussion föras om vad för kriterier som ska 
användas för ett område som består av blandad bebyggelse, bostäder, arbetsplatser och 
parkering. Den planerade förändringen innebär inga nya bostäder. En tolerabel nivå bör 
rimligen ligga någonstans mellan kriterier för arbetsplatser och bostäder. Det är främst 
kontoret i södra delen av kvarteret Eken som anses strida mot generella kriterier. Ur ett 
riskperspektiv är det bättre med ett nytt kontor med föreslagna skyddsåtgärder än befintli-
ga bostäder utan specifika skyddsåtgärder. Detta hus är dock mycket utsatt då de flesta 
skadehändelser intill byggnaden kan komma att orsaka både dödsfall inomhus och utom-
hus.  

Parkering nära leden är att föredra gentemot både kontor och bostäder. Det faktum att bo-
städer försvinner från en, sett ur bostadsmiljö mindre lämplig plats, och ersätts med par-
keringshus talar för denna exponering, sett ur ett farligt gods perspektiv. Bedömningen 
med avseende på områdets lämplighet och eventuella krav på riskreducerande åtgärder bör 
baseras på en sammanvägning av individ- och samhällsrisk samt samhällsnyttan. Det är 
viktigt att poängtera att ett flertal kraftfulla skyddsåtgärder redan har antagits gälla för nya 
byggnader i utförda beräkningar i denna riskanalys. 

Förutsatta skyddsåtgärder i riskanalysen:  

• Alla nya byggnader ska ha lämpligt utformade friskluftsintag med lämpliga rutiner och 
tekniska lösningar för nedstängning. För nya kontor i kvarteren Gumsen och Eken för-
utsätts att fönster ej är öppningsbara. 

• Höga krav ställs på en ny byggnad i södra delen av kvarteret Ekern med avseende på 
fasader och glaspartier samt ventilation enligt ovan. 

Skyddsåtgärder för nytt p-hus redovisas i separat utredning utförd av Brandskyddskonsul-
terna. För beräkningar i denna riskanalys antas dock att parkeringshuset tål relevanta 
brand- och explosionslaster. 

Förslag på andra åtgärder i riskanalysen: 

• Ny fasad på Focus-huset ska utformas i obrännbart material. Glaspartier kan placeras 
mot ån och på fasader som inte vetter mot leden. 

• Risker för fortskridande ras på grund av explosioner bör hanteras av konstruktörerna i 
projekteringen för ny multihall samt underliggande verksamheter. 

• Områden kring nya byggnader nära Kungsbackaleden ska utformas på ett sätt som 
förhindrar stadigvarande vistelse. 

• Omvärdera föreslagen markanvändning för kvarteret Ekens södra del. Istället för ett-
kontorshus i tre våningar kan en byggnad utföras som en länk över Fabriksgatan mel-
lan p-huset och Focus-huset och gärna i sluten form. 

• I samband med etableringen av ett nytt p-hus planeras nya vägar för biltrafiken vilket 
förutsätter att inga ytterligare risker byggs in. I dagsläget finns en betongbarriär som 
avskiljer avfartsvägen till Focus från leden. Betongbarriären anses vara ett bra skydd 
avseende flera parametrar så som skydd mot vätskeutsläpp och avåkande fordon. Detta 
förutsatt att barriären är tät och förankrad i vägen. 

• På vägsträckan från kvarteret Eken och norrut finns ingen betongbarriär utan vätska 
kan rinna in på området. Även på denna sträcka bör en barriär finnas. Barriärens upp-
gift är att vid en sammanstötning med ett fordon inte ge skada på transportbehållaren, 
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skydda området från avåkande fordon samt att skydda området från att utläckande 
vätska spridds in på området. 

Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 
Kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp finns utbyggt inom planområdet. 

Värme 
Uppvärmning sker till största delen genom fjärrvärme och för det nya P-huset planeras 
solceller på P-husets tak som en kompletterande energikälla. 

El och tele 
Ledningsnät för elkraft och tele finns utbyggt inom planområdet. 

Avfall 
Inom Focus-huset finns hantering av avfall med källsortering och separerade soprum för 
olika fraktioner och kylbehov i husets bottenvåning. Även i den övriga bebyggelsen finns 
den avfallshantering som kretsloppsnämnden kräver.  

Grundläggning 

Inför nybyggnation ska detaljerad geoteknisk utredning genomföras och grundläggning av 
byggnader och anläggningar utformas med utgångspunkt från resultaten. Nyare befintliga 
byggnader inom området är i de flesta fall stödpålade. 
 
Grundläggnings- och markarbeten ska utföras på ett sätt som inte äventyrar stabiliteten. 
Kontrollmätningar avseende jordrörelser och portryck ska utföras vid pålningsarbeten. Vid 
behov dras lerproppar. Bestämmelse om detta införs i planen. 
 
Förutsättningar för nya gångbroar över Mölndalsån behöver utredas geotekniskt inom 
planarbetet.  
 
Stabiliteten mot Mölndalsån ska klarläggas inom planarbetet för nuvarande och planerade 
förhållanden. Åns djup och strandskoningens skick liksom belastningar ska medräknas. 
 
Vid en eventuell ny vägramp öster om E6 ingående i planområdet, måste stabilitetsförhål-
landena för ny slänt studeras under planarbetet. 

Markradon  

Området är låg- till normalradonmark beroende på förekomst av fyllnadsmassor. På nor-
malradonmark krävs radonskyddande utförande för byggnader där människor stadigvaran-
de vistas. Bestämmelse om detta införs i planen. 

Översvämningsrisker  

På Räddningsverkets uppdrag har SMHI genomfört en översiktlig kartering av översväm-
ningar längs Mölndalsån, rapport nr 60, 2008-06-30. Kartläggningen är översiktlig och 
därmed begränsad till övergripande insatsplanering och som översiktligt underlag vid 
kommunens riskhantering och samhällsplanering. För planeringen av ett område som lig-
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ger inom översvämningszonerna, eller behöver underlag för byggnation i eller nära vat-
tendraget, krävs bättre och mer detaljerade beräkningar av vattenstånd och en mer nog-
grann beskrivning av topografin i området. 

Det nu aktuella planområdet ligger ca 700 till 900 m uppströms Gårda dämme på Möln-
dalsåns östra och västra strand. Befintliga bil- och gångbroar finns och nya gångbroar pla-
neras inom området. 

Resultatet av karteringen visar att en stor andel av markytorna i anslutning till vattendraget 
blir översvämmade vid kraftiga nederbördshändelser som studerats (100 år). Men detta 
inträffar även vid mer frekvent återkommande nederbördshändelser (återkomsttider på 10 
– 15 år). Vid beräknat högsta flöde översvämmas med befintliga antaganden och ingångs-
data broarna vid Fredriksdalsgatan samt Valhallagatan 

En vattendom från 1955 reglerar vattennivån i ån till att inte överstiga +11,5 m. För att 
motverka översvämning ska dammluckorna vid Gårda dämme vid behov hållas öppna. 
Nivån vid planområdet får inte sänkas lägre än +11,2 m. Flödet från Mölndalsån fördelar 
sig vid höga flöden efter dämmet med ca 40 % till Fattighusån och 60 % till Gullbergsån. 

Lägsta vattenstånd i Mölndalsån varierar normalt mellan +11,3 och +11,5 m och styra av 
dämningsgränsen vid slussen mitt för Centralposthuset vid Drottninggatan i Göteborg. Vid 
vissa tillfällen kan gränsen temporärt sänkas til +11,2 m. Exakt uppgift på högsta högvat-
tennivå saknas men ligger troligtvis kring +12,0 m. 

År 2006 uppmättes högsta kända högvattenyta inne på Liseberg till +12,05 m. Från som-
maren 2007 och fram till september 2008 har åtgärder i form av rensning och muddring 
genomförts i Mölndalsån utmed dess sträckning i Mölndal och Göteborg. Muddringen har 
syftat till att återställa ån till den normalsektion och bottenprofil som gäller sedan 1955 års 
vattendom för rensning i ån. De genomförda rensningarna i ån har höjt kapaciteten, vilket 
ger lägre sannolikhet för översvämning. 

Översvämningsrisken från Mölndalsån måste vidare klargöras, dels inför utställningen av 
planen och dels vid projektering av byggnader och anläggningar så att de säkerhetsmargi-
naler som anges i ÖP kan uppnås. Skyddsåtgärder i form av höjning av kajkanter och 
marknivåer samt mobila skydd vid befintliga byggnader kan bli aktuella. Geotekniska 
hänsyn måste tas vid utformning av åtgärder. 

De nya gångbroar över Mölndalsån som ingår i detta planförslag måste diskuteras vidare. 
Broarna är mycket viktiga delar i att skapa attraktiva gångstråk i öst-västlig riktning. De 
ska vara tillgängliga för alla inklusive rörelsehindrade. Stadslandskapet är också mycket 
viktigt inte minst från kulturmiljösynpunkt. Broarna är också mycket viktiga från risksyn-
punkt. Detta måste hanteras samtidigt som broarna inte får vara hindrande för högt ström-
mande vatten. 

Markmiljö  

I samband med utfyllnadsområden kan markföroreningar förekomma. Vid arbeten i fyll-
nadsmassor måste dessa undersökas med avseende på föroreningar.  

Konsekvensbeskrivning 

Hushållning med mark- och vattenområden mm  
Vid utarbetande av detaljplanen har stadsbyggnadskontoret åter gjort en lämplig-
hetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. mil-
jöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 
§ förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 
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Riksintressen för kulturmiljövård och kommunikationer berörs. Kontoret bedömer att re-
dovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planom-
rådets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte medföra att miljökvali-
tetsnormerna överskrids i större utsträckning än i dag. Detaljplanen är förenlig med kom-
munens översiktsplan. 

Konsekvenser för miljön, behovsbedömning 
Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 5 kap. 18 § och Miljöbalken (MB) 
6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 

Vid framtagande av program för detaljplanen har stadsbyggnadskontoret upprättad en be-
hovsbedömning. Resultatet av denna var att detaljplanens genomförande inte bedöms för-
orsakar betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbedömning behöver inte upprättas. 
Länsstyrelsen delade denna bedömning i samrådsyttrandet över programmet. Denna be-
hovsbedömning har aktualiserats inför framtagande av planhandlingar. 
 
Planförslagets totaleffekt avseende påverkan på miljön anses inte vara av betydande art. 
Focus-husets butiksyta utökas inte, parkeringen där halveras och en multihall etableras 
vilket sammantaget inte bedöms ger en ökad negativ miljöpåverkan. Områdets totala par-
keringsvolym på 2 000 bilplatser utökas med högst 500 till 2 500. Läget intill E6/E20 ger 
dels en skyddseffekt på bebyggelsen som ligger väster om det nya p-huset och ger möjlig-
het till att angöra parkeringen från öster mot leden. Sammanvägt bedöms effekten på mil-
jön inte bli negativt eller betydande. Som en positiv miljöeffekt kan här även vägas in att 
miljöstörda bostäder ersätts med en mera relevant markanvändning. Vissa miljökvalitets-
normer överskrids redan i dag, kontinuerliga mätningar i Gårdastationen kommer att följa 
upp förändringar. Gränsvärden för trafikbuller överskrids liksom gränsvärden för kvävedi-
oxid från E6/E20. Halterna för bensen och partiklar ligger under gränsvärdena. Länsstyrel-
sen och miljöförvaltningen gör bedömningen att då gränsvärdena för trafikbuller och kvä-
vedioxid ligger relativt mycket över så påverkas situationen marginellt av att ytterligare 
500 bilar tillförs området. 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 
någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-
förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 
medger viss komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. Planförslaget medger i 
övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som anges i PBL 5 kap. 18 §, var-
för kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt beaktas. 

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av de-
taljplanen: 

• Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt MB 7 
kap. 28 §. 

• Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver till-
stånd enligt MKB-förordningen bilaga 1 och 3. 

• Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala mil-
jömål. 

• Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, land-
skap, fornlämningar, vatten etc. 

• Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 

• Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 
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• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller inter-
nationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i Göte-
borgs Stads översiktsplan, ÖP99, samt att planens genomförande ger upphov till påverkan 
på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvens-
beskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är avstämd med 
länsstyrelsen <dag månad år>. Följderna av planens genomförande ska dock alltid redovi-
sas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av planens konsekvenser. 

Konsekvenser för stadsbild  
Föreslagen ny bebyggelse ger en förändrad stadsbild och påverkar även den befintliga 
kulturmiljön. De planerade förändringar i bilvägsnätet, såväl för den regionala som lokala 
genomfartstrafiken ger mindre förändringar i stadsbilden. 

De största förändringar i bebyggelsestrukturen ligger mellan Kungsbackaleden och Fa-
briksgatan samt i Focus-huset. Det planerade parkeringshuset väster om Kungsbackaleden 
innebär att två halva kvarter med äldre landshövdingehus behöver rivas. Dessa hus beting-
ar ett historiskt värde men är samtidigt olämpliga som bostäder med hänsyn till tidigare 
anförda störningar och risker. Inom kvarteret Lejonet föreslås att hörnhuset mot Fabriks-
gatan bevaras, alternativt ersätts med nya byggnader som i volym och utformning ansluter 
sig till de befintliga.  

Konsekvenserna för stadsbilden av planerad parkeringshus med kontor och butiker, mellan 
E6/E20 och Fabriksgatan, samt utbyggnaden av Focus-huset har belysts genom parallella 
arkitektuppdrag. Resultaten av uppdragen talar för en positiv inverkan på stadsbilden. Par-
keringshuset ges mot leden en stadsmässig arkitektur, som genom att denna tar upp tegel-
arkitekturen, alludera väl till äldre fabriksområden i Gårda och närliggande områden. Mot 
Fabriksgatan bevaras hörnbyggnaden i Lejonet och p-huset skärmas till stor del av genom 
nya byggnader i tre våningar. De arkitektoniska uttrycken i denna bebyggelse speglar Fa-
briksgatans varierande karaktär. 

Focus-huset förändras genom en indragen påbyggnad med multihallen samt en ny broför-
bindelse och en påbyggnad av befintlig bro över Mölndalsån. Påbyggnaden är relativt hög 
och visas i två förslag och en sektion ovan. Focus-huset är idag en dominerande solitär 
byggnad i stadsbilden. Påbyggnaden görs med två markerade indragningar från befintligt 
fasadliv och ges en lätt gestaltning. Detta tillsammans gör att det framtida Focus-huset inte 
helt tar över sin omgivning. Som illustrationerna ovan visar är de tillkommande broför-
bindelserna mellan Svenska Mässan och Focus-huset väl inpassade i miljön och ger en 
god stadsbild. 

Kulturmiljövärden, konsekvensbeskrivning 
Södra Gårdas historiska och arkitektoniska kvaliteter redovisas i rapporten Södra Gårda 
Antikvariskt planeringsunderlag (Sbk, november 2009). I denna redovisas de antikvariska 
konsekvenserna av förslaget till detaljplan för Södra Gårda. Förslaget innebär rivning av 
kvarteren Ekens och Cederns landshövdingehus och uppförande av ett parkeringshus mel-
lan Fabriksgatan och Kungsbackaleden och kontorsbyggnader mot Fabriksgatan illustrera-
de som principstudier med möjlig fasadgestaltning. Utredningen, som utgör en bilaga till 
planbeskrivningen, beskriver konsekvenserna enligt följande:  
Negativa konsekvenser: 
- Rivningen av landshövdingehusen innebär en oåterkallelig förlust av Gårdas kulturhi-

storiska särart som ett funktionsintegrerat arbetar- och fabrikssamhälle, vilket på ett 
övertygande sätt fortfarande kan upplevas utmed Fabriksgatan.  



 
- Rivningen av dessa klassiskt utformade landshövdingehus innebär också en påtaglig 

risk för riksintresset i sig, då de har en avgörande betydelse för att förståelsen av riksin-
tresset som del i en socialhistoriskt mycket intressant samhällsbildning inte ska gå för-
lorad och reduceras till ett endimensionellt industrihistoriskt dokument. 

- Ur ett Gårdaperspektiv förloras vidare de sista exemplen på landshövdingehus som på 
ett representativt sätt speglar denna byggnadstyps utbredning i Gårda och som gav 
stadsdelen dess typiska Göteborgsatmosfär. 

- Ur ett Göteborgsperspektiv slutligen innebär en rivning att stadens sista exempel på 
landshövdingehus med ursprungliga exteriörer och interiörer från denna epok lokalise-
rade i nära sammanhang med bevarade fabriksbyggnader går förlorade – vilket således 
raderar ut ett ovärderligt dokument från Göteborgs socialhistoriska karta som kan berät-
ta om arbetarklassens livsvillkor.    

Positiva konsekvenser: 
- Bevarandet av de arkitekturhistoriskt mycket intressanta fabriksbyggnaderna i kv Lejo-

net. 
- Bevarandet av Fabriksgatans gatubredd och rumsliga proportioner. 
- Igenfyllnaden av rivningstomten i kvarteret Lejonets södra del med en kontorsbyggnad 

som följer befintliga byggnaders takfot. 

Påverkan av naturmiljö 
Två viktiga naturmiljöer i planområdet är Mölndalsån och parkytan söder om Focus-huset. 
Som ovan anförs påverkas Mölndalsån genom upphöjda broar men även genom gångbroar 
i marknivån. Broar över vattendrag i stadsmiljön är naturliga inslag och ger ingen negativ 
påverkan. Den anlagda grönytan söder om Focus-huset kommer att bevaras och dess 
grönkaraktär förbättras genom omläggning av stråk för biltrafiken. 

Sociala konsekvenser, trygghet  
Södra Gårda är idag en levande stadsdel som p g a sitt blandade innehåll lever över dygnet 
och som helhet därför uppfattas som en trygg stadsdel. Planförslaget innebär att stadsdelen 
får ett minskat antal bostäder och ett ökat antal p-platser vilket innebär en minskning av de 
sociala aktiviteterna. Detta kompenseras av en ökning av de sociala aktiviteter som en 
multihall i Focus-huset innebär. Till detta ska fogas de positiva effekter som förslaget in-
nebär för Fabriksgatan med verksamhetslokaler och kontor och att Fabriksgatan får förut-
sättningar att bli ett mer levande stråk än idag. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden utgår fem år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 
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Planchef 

Rune Elofsson 
Arkitekt
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