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1 Sammanfattning 

Området som ansökan avser ligger inom fastighet Kungsladugård 14:10, längs 

Karl Johansgatan. Planbeskedsansökan syftar till att ändra en liten del av den 

nyligen antagna Detaljplan för Bostäder i Fixfabriksområdet inom stadsdelen 

Sandarna, som är en del av Jubileumssatsningen. 

I detaljplanen för Fixfabriksområdet har en vägsträcka antagits som innebär att 

del av GS-hallen behöver rivas. Fastighetskontoret har startat projekteringen av 

rivningen och det har visat sig att en ombyggnad kommer att vara mycket 

kostsam och påverka en större del av byggnaden än vad man ursprungligt räknat 

med. Fastighetskontoret önskar därför leda om en kort sträcka allmän plats:gata 

och därmed undvika rivning. 

Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiva till att pröva lämpligheten av detta i 

en detaljplan då det innebär en besparing för staden samt att GS-hallen, som 

bedöms vara bevarandevärd, kan bevaras i sin helhet. Kontoret bedömer att det 

bör gå att göra en bra slutlösning ur trafiksynpunkt med ändringen.  

2 Ärendet 

Diarienummer: 0705/19 

SDN-område:  Majorna-Linné 

Fastighet:  Kungsladugård 14:10 

Sökande:  Fastighetskontoret 

Översiktskarta 

Området som ansökan avser ligger inom fastighet Kungsladugård 14:10, längs 

Karl Johansgatan. Planbeskedsansökan syftar till att ändra en mindre del av 

Detaljplan för Bostäder i Fixfabriksområdet inom stadsdelen Sandarna, som är 

en del av Jubileumssatsningen. 

I detaljplanen för Fixfabriksområdet har en vägsträcka antagits som innebär att 

del av GS-hallen behöver rivas. Inför att Fastighetskontoret startat 

projekteringen av rivningen visar det sig att en ombyggnad kommer var mycket 

kostsam och påverka en större del av byggnaden än vad man ursprungligt räknat 

Älvsborgsbron 

Slottsskogen 
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med. I detaljplanearbetet för Fixfabriken gjordes bedömningen att rivningen 

skulle kosta ca 1 miljon kr. I samband med projekteringen har man upptäckt att 

ombyggnad av gaveln är mer omfattande än vad man tidigare trott - kostnaden 

för ombyggnaden beräknas uppgå till cirka 25-30 miljoner kronor. 

Fastighetskontoret önskar därför leda om en kort sträcka allmän plats: gata runt 

om GS-hallen och därmed undvika rivning av delar av byggnaden.  

Diskussion har förts inom staden i SBK:s expertråd (2019-04-24) samt 

styrgruppen för BoStad2021 innan ansökan skickades in. 

Detaljkarta 

Sökanden har inkommit med två alternativ till ny vägdragning.  

 
Förslag 1 Förslag 2 

I förslag 1 minskas bredden för gatan något. Detta förslag föredras av sökanden 

då det inte ger en minskning av byggbar yta. 

I förslag 2 behålls gatans bredd och istället minskas kvartersmarken öster om 

gatan. Fastighetskontoret önskar i denna lösning att det ska vara möjligt för 

byggrätten att kraga ut över allmän plats: gata i de övre planen om byggrätten 

dras in i markplan, för att minska påverkan på BTA för kvarter 1.  

GS-hallen 

Vagnhallen 

Majorna 

Kvarter 1 
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I båda förslagen möjliggörs ett bevarande av GS-hallen i sin helhet. 

GS-hallen- del som rivs enligt nuvarande detaljplan och som vid framtagande 

av en ny detaljplan kan bevaras. 

3 Styrande dokument och tidigare beslut 

Kommunens översiktsplan anger pågående användning som 

verksamhetsområde och områdesvis inriktning mellanstaden.  

Området ligger inom skydds- och bedömningszon runt transportled för farligt 

gods. Området ligger i närhet till riksintresse väg. 

Området ligger inom FÖP förorenade områden. 

Gällande detaljplan anger allmän plats: gata och kvartersmark: bostäder, 

centrum, besöksanläggningar, tillfällig vistelse. Genomförandetiden utgår 2028-

11-06. Före genomförandetidens utgång får planen inte ersättas mot berörda 

fastighetsägares vilja. Om planen ersätts med en ny under genomförandetiden 

har fastighetsägarna rätt till ersättning av kommunen för den skada som 

uppkommer för dem. 

I planhandlingen till gällande detaljplan anges följande som skäl att man inte 

drog vägen runt GS-hallen från början: ”GS-hallen avses bli kvar i stort sett i 

samma skick som idag. Den del av byggnaden som sträcker sig utmed Karl 

Johansgatan tillåts kortas av och en ny gavel uppförs lika den tidigare. Detta 

säkerställer att idrottshallen kan bli kvar i befintligt skick och de delar som blir 

kvar kan nyttjas som tidigare eller utvecklas för nya hyresgäster. Att korta av 

byggnaden underlättar en trafiksäker angöring mot Karl Johansgatan och ger en 

tydlig struktur inne i det nybyggda området, med tydlig kvartersstruktur som på 

ett bra sätt kan hantera platsens utmaningar gällande buller och risk.” 
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Tidigare fattande beslut av byggnadsnämnden:  

• 2016-01-19 - godkännande av program för Fixfabriken m.m. inom 

stadsdelen Kungsladugård. 

Övrig historik och tidigare beslut som har fattats i ärendet: 

• 2018-06-07 - Antagande i KF av detaljplan för Bostäder i 

Fixfabriksområdet inom stadsdelarna Kungsladugård och Sandarna i 

Göteborg, en del av BoStad 2021. Planen vann laga kraft 2018-11-06. 

Dnr 1578/15. 
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4 Bedömning 

Kulturmiljö 

Inom detaljplan för Fixfabriksområdet finns ett kulturprogram över området 

framtaget. GS-hallen ingår i detta och anses i detaljplanen som bevarandevärt, 

men man har beviljat att del av gavels på GS-hallen tillåts att rivas.  

 
Idrotts- och föreningshallen Spårvägshallen (GS-hallen) vid hörnet Karl 

Johansgatan - Bruksgatan, 1960. Göteborgs Stadsmuseum. 

En ändring i linje med begäran om planbesked ger möjlighet att bevara GS-

hallen i sin helhet, vilket bedöms ligga i linje med stadens strategiska 

dokument. 

Naturmiljö 

 
Länsstyrelsen har 2018-03-08 gett dispens för att på gällande fastighet ta bort en 

trädrad med åtta oxlar. Framtagandet av en ny detaljplan, med en ny 
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vägdragning, kan innebära att ett eller flera av oxlarna kan stå kvar. Detta 

innebär samtidigt att kompensationsåtgärder för kvarstående träd kan utgå. 

Sociala aspekter 

I samband med projekteringen har sökanden upptäckt att ombyggnad av gaveln 

är mer omfattande än vad man tidigare trott. Det medför också att fler 

hyresgäster blir berörda än vad man tidigare arbetat efter, då rivning behöver 

ske längre in i huset, bl.a. för att kunna tillgänglighetsanpassa med hiss och nya 

trapphus. Utrymme behövs även för nya fläktrum.   

Att bevara GS-hallen innebär är att uthyrningsbar yta inte påverkas och inte 

heller de verksamheter som idag huseras i GS-hallen.  

Trafik och parkering 

Stadsbyggnadskontorets trafikkompetens bedömer är att det går att göra en bra 

slutlösning med ändringen. Skillnaderna från trafiksynpunkt blir inga eller 

marginella, förutsatt att siktförhållandena (hushörnen) utformas på motsvarande 

sätt som i den ursprungliga lösningen.  

Teknisk försörjning och mark  

Fastighetskontoret anger att de i nuvarande projektering har tagit höjd för att en 

förändrad vägdragning genom att projektera för att placera ledningar under 

nuvarande kvartersmark. 

Eventuell påverkan på ledningar samt dagvatten- och skyfallshantering behöver 

behandlas. 

Markägoförhållanden 

Fastighet Kungsladugård 14:10 markerat i rött. 
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Mark som ägs av Göteborgs Kommun är markerad i rött. 

Fastighetskontoret är i process att göra tomträtt av spårvagnshallen med 

Västfastigheter som tomträttsinnehavare. 

Markanvisning är genomförd för kvarter 5 i Fixfabriksområdet. 

Kvarter 5 är markanvisat. 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

Om fastighetskontoret säljer av kringliggande mark till andra intressenter innan 

ett ev. detaljplanearbete är klart kan de rättigheter man har som 

fastighetsägare/innehavare av särskild rätt innan genomförandetid gått ut 

komma att gälla även dem. 

 

 

Kv. 5 
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Detaljplanarbete  

Den nya vägdragningen bör utformas i linje med den gatuhierarki/de gatutyper 

som beskrivits i detaljplan för bostäder i Fixfabriksområdet för att följa de 

intentioner staden hade vid tillskapandet av Fixfabriksområdets gatustruktur. 

Detta bör samtidigt kunna minska påverkan på omgivningen. 

Kommande process bör tydligt belysa de förändringar som en ny detaljplan 

innebär (ev. konsekvenser för trafikföring m.m.) samt beskriva i planhandlingar 

att Göteborgs Kommun inte avser att ge ekonomisk ersättning.  

Kontoret bör se över om det är lämpligt att lägga till rivningsförbud som 

egenskapsbestämmelse på den del av GS-hallen som idag inte har det. 

Förändringen innebär att en ny bedömning bör göras gällande om fler av de 

oxlar som står norr om GS-hallen kan stå kvar.  

Planen rekommenderas att drivas med standardförfarande. En ändring av plan är 

inte aktuell eftersom det berör allmän plats. 

På GS-hallen finns en utrymningsdörr på den östra gaveln. Om den inte kan 

flyttas kan detta ev. medföra att det behövs kvartersmark mellan byggnaden och 

allmän plats.  

Ekonomi för planarbetet 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas 

med intressent.  

Genomförandeekonomi 

Att undvika rivning av GS-hallen bedöms av fastighetskontoret ge en besparing 

för staden på cirka 25–30 miljoner kronor.  
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5 Inkomna yttranden 

Ärendet har sänts till Göteborg Energi AB, Stadsbyggnadskontorets 

lantmäteriavdelning, Kretslopp och vatten, Kulturförvaltningen, 

Miljöförvaltningen och Stadsledningskontoret/Lokalsekretariatet för eventuellt 

yttrande. Följande yttranden har inkommit:  

Stadsbyggnadskontorets lantmäteriavdelning 

Lantmäteriavdelningens tankar och synpunkter på förslaget: 

1. I dagsläget finns inga pågående lantmäteriförrättningar inom Kungsladugård 

14:10 och det är heller inte gjorda några inom fastigheten sedan planen 

antogs. Ur fastighetsbildningssynpunkt finns alltså inget hinder mot att ändra 

planen.  

 

2. Skulle planen ändras enligt förslaget kommer användningsgränsen mellan 

allmän plats och kvartersmark flyttas. I gällande plan finns det så kallad 

förgårdsmark inom kvarteren, dvs prickad kvartersmark allra närmast allmän 

plats, som fastighetsägaren kan lägga ner enskilda ledningar och andra 

anläggningar inom. Försvinner dessa remsor kan ledningar, eller annat, 

istället behöva anläggas inom allmän plats vilket det i så fall saknas planstöd 

för. Behovet av detta och utformning av övergången mellan kvartersmark 

och allmän plats bör därför ses över.  

 

I det nordöstra kvarteret som berörs finns ett gäng egenskapsbestämmelser 

och skär ny gräns för allmän plats genom befintlig byggrätt kommer dessa 

påverkas. Det bör därför ses över så att den nya planen inte innebär att 

befintliga bestämmelser inte kan uppfyllas. 

 

Ett stycke i SBK:s sammanfattning säger att fastighetskontoret har tagit höjd 

för vägdragningen genom att placera ledningar under nuvarande prickmark. 

Är inte säker på vilken typ av ledningar det hänvisas till eller om 

prickmarken även fortsättningsvis ska vara kvartersmark men tänker 

kommunen lägga allmänna ledningar på kvartersmark behöver detta anges 

med u-område i den nya detaljplanen.  

 

3. Bifogar två skisser gällande planens avgränsning mest för att illustrerar mina 

tankar men man kan nog säga att det blir mest tydligt att innefatta de båda 

berörda kvarteren. Det går då att ta ett helhetsgrepp över respektive kvarter 

och se till att användningsbestämmelser och egenskapsbestämmelser 

fungerar som det är tänkt inom kvarteret och går att genomföra, se alt. 1. Ska 

man hårdra det så kan man antagligen tänka sig att göra planområdet mindre 

och lägga ny detaljplan i användningsgränsen mot kvartersmark men man 

bör åtminstone ta med alla byggrätter som kan tänkas beröras, se alt. 2. 
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Alt 1 Alt 2 

Kretslopp och Vatten 

Övergripande bedömning 

Kretslopp och vatten förordar förslag 1 precis som Fastighetskontoret. Förslag 2 

skulle innebära den nya byggnaden öster om GS-hallen kragar över 

Guldkällegatan. En överkragning innebär en begränsning i höjdled. Vid arbete 

med ledningarna i gatan måste det finnas fritt utrymme i höjdled för att inte 

hindra eller riskera en kollision mellan arbetsfordon, t.ex. grävmaskiner och 

lastbilar. 

Skyfall 

Vägen som föreslås läggas om är ett utpekat stråk som skyfallsled vid kraftiga 

regn. Omläggningen av vägen måste göras på ett sådant sätt att vatten kan rinna 

på Guldkällegatan och ut på Karl Johansgatan. 

Ledningsutbyggnad 

Kretslopp och vatten ska anlägga nya ledningar för spillvatten, dagvatten och 

dricksvatten i Guldkällegatan. Omläggningen av vägen får inte hindra avledning 

av spillvatten och dagvatten med självfall från Guldkällegatan. Om delar av den 

nya vägsträckningen hamnar på kvartersmark så ska den marken prickmarkeras 

och ges u-bestämmelse. 

Avfall 

Kretslopp och vatten ser inga hinder för utveckling av området enligt förslag till 

ändring. Utmaningarna gällande avfall på platsen är hur avfallsfordon ska kunna 

angöra till verksamheter och bostäders avfallshantering. 

Stadsledningskontoret/Lokalsekretariatet 

Lokalsekretariatet ser positivt på möjligheten att GS-hallen skulle kunna stå 

kvar intakt i enlighet med planansökan. 



 

Förprövningsrapport 13 (13) 

Planbesked för GS-hallen inom Fixfabriksområdet (Kungsladugård 14:10) inom 
stadsdelen Kungsladugård 

 

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-02-20 

Kulturförvaltningen 

Kulturförvaltningen anser att den föreslagna nya dragningen av lokalgatan i 

snedställt läge intill GS-hallen innebär en förbättring jämfört med tidigare 

planlagt läge. Förvaltningen ser positivt på förändringen ur kulturhistorisk 

synpunkt då byggnaden nu kan bevaras i sin helhet.  

Fornlämningar 

Ansökan om planbesked berör fornlämning Raä Göteborg 516 (L1959:1704). 

Fornlämningen har skydd enligt kulturmiljölagen. Ingrepp kan beviljas av 

länsstyrelsen. 

Miljöförvaltningen 

Miljöförvaltningen ser inga hinder för fortsatt planarbete. 

Trafik och mobilitet 

Framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister behöver 

behandlas. 

Dagvatten 

Eventuell påverkan på dagvatten- och skyfallshantering behöver behandlas. 

Göteborg Energi AB 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 

Vi har tagit del av ovanstående ärende och vi har inget att erinra. 

 


