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Tillstyrkande av detaljplan för bostäder vid 
Karlagatan inom stadsdelen Lunden  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för bostäder vid Karlagatan inom stadsdelen  

Lunden, upprättad den 26 november 2019 och reviderad den 17 mars 2020.  

 

2. Översända förslag till detaljplan för bostäder vid Karlagatan inom stadsdelen 

Lunden, upprättad den 26 november 2019 och reviderad den 17 mars 2020 till 

kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

Sammanfattning 
Detaljplanen innebär att ett nytt fyravånings bostadshus med cirka 30 lägenheter kan 

byggas vid Karlagatan, cirka 600 meter söder om Redbergsplatsen. Planen ger också möj-

lighet till verksamhetslokaler i gatuplanet. Det nya huset ligger högt och blir väl synligt 

från flera platser i staden. Förslaget tar i anspråk en mindre del av Slättens park. Som 

kompensationsåtgärd upprustas och förbättras kvarvarande del av parken.  

De viktigaste gestaltningsidéerna i förslaget är att en ny byggnad med modernt uttryck 

volymmässigt ska kunna inordnas i omgivande bebyggelse, som i princip utgörs av lands-

hövdingehuskvarter. Planbestämmelserna är så långt möjligt samma som för befintliga 

kvarter.  

Synpunkterna som inkommit under granskningstiden berör i huvudsak ianspråktagandet 

av parkmark för bebyggelse samt den nya byggnadens utformning. Kvarstående invänd-

ningar finns från många sakägare och boende, som vill att parken ska bevaras i dess hel-

het och menar att byggnaden är dåligt anpassad till omgivande bebyggelse.  

Kontoret har bedömt att planen efter revidering kan antas.  

Större delen av parken inklusive utsiktsplatsen och lekplatsen bevaras och utvecklas.  

Naturvärden som försvinner kompenseras.  

Det nya huset är anpassat till omgivningen vad gäller bredd, nockhöjd, takvinkel och tak-

fot. Utformning av balkonger och takkupor motsvarar vad som idag tillåts i området, med 

undantag för att andelen takkupor mot gatan blir större. En större andel takkupor möjlig-

gör bättre vindslägenheter med god tillgänglighet.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet har utförts inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.   

Fastighetskontorets beräkningar visar att Fastighetsnämnden får inkomster från försälj-

ning av kvartersmark och utgifter för förrättningskostnader, inlösen av allmän plats, kom-

pensationsåtgärder, utbyggnad av vändplats samt flytt av trappa och gångväg i parken. 

Utgifterna för dessa åtgärder bedöms uppgå till cirka 3,25 Mkr. Fastighetsnämndens  

genomförandeekonomi bedöms vara god. Genom att förprojektering av parkmark och 

kompensationsåtgärder har gjorts i ett tidigt skede har genomförbarheten och dess kostna-

der belysts. Fastighetskontorets projektkalkyl visar ett projektnetto på cirka 10,56 Mkr.  

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt eventuellt 

utgifter för kompletterande utbyggnad av anslutningspunkter.  

Trafiknämnden får kostnader för drift och underhåll av allmän gata; dessa kostnader skil-

jer sig inte nämnvärt från idag. Trafiknämnden får även kostnader i form av ränta och av-

skrivningar för den nya vändplatsen.  

Park- och Naturnämnden får kostnader för skötsel och underhåll av anläggningar inom 

parkmark.  

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för ränta 

och avskrivningar samt driften av vatten och avloppsanläggningar. 

Exploatören får kostnader för förvärv av mark, utbyggnad inom kvartersmark, bygglovs-

avgift, anslutningskostnader med mera.  

Pauli Backe Samfällighetsförening får en inkomst för avstående av mark för allmän plats.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Detaljplanen bedöms inte innebära ökade utsläpp, bidra till försämrad luftkvalitet eller 

påverka grundvattennivåerna. Riktvärden för buller bedöms kunna klaras. Mängden till-

kommande trafik bedöms inte ha betydelse för trafiken i området.  

Fler bostäder inom redan bebyggd miljö innebär att befintlig infrastruktur kan utnyttjas 

mer effektivt, vilket är positivt sett till klimatpåverkan. Platsens centrumnära läge ger 

goda förutsättningar för hållbara transporter till fots och med cykel. Planen bedöms inte 

leda till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra 

resurser.  

Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv påverkas genom att vuxna träd och buskar behöver 

tas ned, vilket innebär en förlust av ekologiska och upplevelsemässiga värden. Åtgärden 

kompenseras genom återplantering i parken intill planområdet. Äldre träd har dock stora 

värden som inte fullt ut kan ersättas vid nyplantering. Förutsättningar inom parken, med 

berg i dagen och ett tunt jordtäcke, kan också innebära begränsade möjligheter att plan-

tera nya träd.  
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Bedömning ur social dimension 
Planförslaget möjliggör bostäder i hyresrätt, i ett läge med nära tillgång till service och 

kollektivtrafik. Bostäderna ska vara tillgänglighetsanpassade, vilket det finns ett behov av 

i stadsdelen. Sammantaget ger det en bredd i områdets bostadsbestånd och möjliggör för 

exempelvis äldre att kunna bo kvar i området.  

Den nya bebyggelsen kan bidra till ökad trygghet i området då det blir fler människor 

som har utblick mot parkmiljön. Vid genomförande av planen kommer parken inte längre 

att vara lika synlig ut mot Karlagatan. Det är därför viktigt att se till att det fortsatt går bra 

att hitta till parken.  

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

tats vid framtagande av planförslaget samt genom kompensationsåtgärderna, som bland 

annat ökar vistelsekvaliteterna inom parken. En enkät till de kommunala förskolor som 

ligger i närheten av Slätten visade att flera av förskolorna nyttjar parken frekvent. Lek-

platsen uppskattas, även om den i dagsläget upplevs som sliten och dåligt omhändertagen. 

Önskemål är även att fler ytor i parken behöver inhägnas för att kunna nyttjas bättre av 

förskolorna. Upplevelsen är att det i området finns få grönytor och att det är många för-

skolor som samsas om dessa, vilket leder till ett hårt tryck och slitage.  

Förslaget innebär en minskad parkyta, vilket står i målkonflikt med behovet av tillkom-

mande bostäder. Bedömningen är att behovet av bostäder, då planen utformats för att ta 

så lite parkyta i anspråk, är mer angeläget.  

Planförslaget medger även verksamhet i bottenplan vilket kan ha en positiv påverkan på 

platsen utifrån exempelvis samspelsintegration samt ur ett trygghetsperspektiv. Funk-

tionsblandningen bidrar till mer människor i rörelse och skapar fler målpunkter i området, 

både för närboende och besökare.  

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser, grundkarta och illustrationsritning  

2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Samrådsredogörelse  

4. Granskningsutlåtande  

5. Fastighetsförteckning  

6. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar 

7. Parkförslag  
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Ärendet  
Granskning av planförslaget har genomförts under december 2019 – januari 2020.  

Efter revidering kan planen nu antas. Stadsledningskontoret bedömer att planen kan tas 

upp för beslut i kommunfullmäktige i maj 2020.   

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet är beläget vid Karlagatan cirka två kilometer öster om Göteborgs centrum 

och cirka 600 meter söder om Redbergsplatsen. Marken ägs av Göteborgs Stad. Fastig-

hetsnämnden har markanvisat till Bror Johansson Fastighets AB.   

Detaljplanen innebär att ett nytt fyravånings bostadshus med cirka 30 lägenheter kan 

byggas. Planen ger också möjlighet till verksamhetslokaler i gatuplanet. Parkering anord-

nas under gården. Det nya huset ligger högt och blir väl synligt från flera platser i staden. 

Förslaget tar i anspråk en mindre del av Slättens park. Som kompensationsåtgärd upprus-

tas och förbättras kvarvarande del av parken. Kopplingen till parken från gatan är kvar 

genom att en ny gångväg med trappa anläggs väster om det nya huset. En ny vändplats 

anläggs i slutet av Karlagatan.  

De viktigaste gestaltningsidéerna i förslaget är att en ny byggnad med modernt uttryck 

volymmässigt ska kunna inordnas i och anpassas till omgivande bebyggelse, som i prin-

cip utgörs av homogena landshövdingehuskvarter. Planbestämmelser om höjd, bredd, 

takvinkel, takfot och andel takkupor är så långt möjligt samma som för befintliga kvarter. 

Planen medger dock en större andel takkupor mot gata än vad gällande planer tillåter för 

resten av området.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäk-

tige den 26 februari 2009. Gällande detaljplaner akt II-3071 och II-3451, anger i huvud-

sak allmän park samt en mindre del som parkeringskvarter och bostadskvarter som inte 

får bebyggas. Genomförandetiden har gått ut.  

Bakgrund och förändringar efter granskning  

Byggnadsnämnden beslutade den 26 november 2019 att låta granska detaljplan för bostä-

der vid Karlagatan. Granskning har hållits under tiden 11 december 2019 – 14 januari 

2020. Förslaget till detaljplan har under granskningstiden funnits tillgängligt på kommu-

nens webbplats samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram. 

Efter granskningen har plankartan, på förslag från park- och naturförvaltningen, komplet-

terats med en bestämmelse om komplementbyggnads avstånd till gräns mot parkmark.   
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Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen bedöms vara av den 

karaktären att den ska hanteras med utökat planförfarande och antas av kommunfullmäk-

tige.  

Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige eftersom den är av större vikt med avse-

ende på ianspråktagande av parkmark varvid många sakägare och boende har invänd-

ningar.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2013-12-17 att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för 

 nybyggnad av flerbostadshus Lunden 745:60, 745:61 och 745:219, 

 Karlagatan inom stadsdelen Lunden införs i produktionsplanen för år 

 2015  

2014-12-16 att godkänna produktionsplan för år 2015 där detaljplanen ingår som 

 Detaljplan för Lunden 745:60, 745:61 och 745:219 Karlagatan 

 (SBK4017)  

2018-06-21 att genomföra samråd om detaljplanen  

2019-11-26 att låta granska detaljplanen  

Miljöpåverkan 

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

4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett 

genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedöm-

ning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Synpunkterna som inkommit under granskningstiden berör i huvudsak ianspråktagandet 

av parkmark för bebyggelse samt den nya byggnadens utformning. Kvarstående invänd-

ningar finns från många sakägare och boende, som vill att parken ska bevaras i dess hel-

het och menar att byggnaden är dåligt anpassad till omgivande bebyggelse.  

Större delen av parken inklusive utsiktsplatsen och lekplatsen bevaras och utvecklas.  

Naturvärden som försvinner kompenseras.   

Det nya huset är anpassat till omgivningen vad gäller bredd, nockhöjd, takvinkel och tak-

fot. Utformning av balkonger och takkupor motsvarar vad som idag tillåts i området, med 

undantag för att andelen takkupor mot gatan blir större. En större andel takkupor möjlig-

gör bättre vindslägenheter med god tillgänglighet.  

Detaljplanen kan därför antas med följande revidering:  

-  Planbestämmelse införs om avstånd till gräns för komplementbyggnad  

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 


