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Granskning av detaljplan för bostäder vid Karl 
Gustavsgatan inom stadsdelen Vasastaden 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för bostäder vid Karl Gustavsgatan inom stadsdelen Vasastaden.  

Sammanfattning 
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att öka antalet centralt belägna bostäder 

i nära anslutning till kollektivtrafik. Genom påbyggnad och tillbyggnad kan bostäder samt 

mindre verksamheter inrymmas längs Karl Gustavsgatan och Föreningsgatan. God 

anpassning till omgivande kulturmiljö och hög arkitektonisk kvalitet ska uppnås.  

Detaljplanen har varit på samråd 10 maj 2017 – 21 juni 2017. Synpunkter framfördes om 

att förlaget stred mot 2 av 3 av direktiven i översiktsplanen och mot riksintresse för 

kulturmiljö. Kritiken var främst riktad mot det föreslagna punkthuset på gården/i parken. 

Förslagets gestaltning och omfattning har sedan samrådet bearbetats. Punkthuset på 

gården har tagits bort. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom stadsbyggnadskontorets budget. Planavtal har tecknats med 

exploatören. Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta perspektiv. 

Fastighetsnämnden får intäkter i form av tomträttsavgäld för tillkommande byggrätter. 

Kostnader uppkommer bland annat för: projektledningskonsult under framtagande och 

genomförande av detaljplanen, kompensationsåtgärder för den parkmark som tas i 

anspråk samt fastighetsbildning. Fastighetskontoret bedömer i detta skede att projektets 

ekonomi ska ge ett positivt netto om ca 5 miljoner kronor. 

Park- och Naturnämndens driftkostnader kan påverkas då parkmark tas i anspråk för 

husbyggnation, samtidigt tillkommer drift av nya anläggningar söder om planområdet. 

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Planförslaget innebär en förtätning inom den centrala staden. Ytorna är till stor del redan 

bebyggda eller hårdgjorda, förslaget innebär således ett effektivt markutnyttjande. 

Luftkvaliteten och bullersituationen inom området bedöms vara goda med hänsyn till det 

centrala läget. Marken är lätt förorenad men kan vid markarbeten saneras ned till nivå för 
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planerad markanvändning. Förslaget angränsar till ett område som kan vara lämpligt för 

födosök för mindre hackspett. Vid platsbesök konstaterades dock att påverkan på den 

mindre hackspettens spridningskorridor blir liten. Kompensationsåtgärder för sociala 

värden och för eventuell påverkan på naturmiljön föreslås inom angränsade parkområde. 

Bedömning ur social dimension 
Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 

beaktats vid framtagande av planförslaget. Befintliga gårds- och parkytor kan nyttjas för 

utevistelse. Belastningen på dessa ytor blir därmed något högre. Denna sammanvägda 

bedömningen är att en god boendemiljö för barn kan skapas. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser, illustrationskarta och grundkarta 

2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Samrådsredogörelse  

4. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar 

5. Kompletterande kulturmiljöutredning 
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Ärendet  
Planen innebär att det befintliga 7-våningshuset inom planområdet kan byggas på med en 

och en halv våning samt att en tillbyggnad i 10 våningar kan uppföras längs 

Föreningsgatan. Centrumverksamhet tillåts i bottenplanet på det befintliga 

flerbostadshuset. Befintlig transformatorstation inhyses i den nya tillbyggnaden utmed 

Föreningsgatan. Planen innebär att cirka 60 nya lägenheter kan etableras. Förslaget har 

varit utsänt för samråd och granskning planeras ske 10 juni – 8 juli 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger i korsningen av Föreningsgatan och Karl Gustavsgatan, i anslutning 

till den före detta vattenreservoaren, Fjäderborgen. Området ligger cirka 1,5 kilometer 

söder om Göteborgs centrum inom stadsdelen Vasastaden. Planområdet omfattar cirka 

0,52 hektar. Fastigheten Vasastaden 22:21, som utgör den största delen av planområdet, 

är upplåten med tomträtt till Skandia Fastigheter AB och ägs av Göteborgs kommun.  

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en förtätning med i huvudsak 

bostäder. God anpassning till omgivande kulturmiljö och hög arkitektonisk kvalitet ska 

uppnås. Planen möjliggör en påbyggnad och utbyggnad av befintligt flerbostadshus. 

Befintlig transformatorstation byggs in i den nya tillbyggnaden.  

Planen tillåter en tillkommande bruttoarea på cirka 5 445 m² (Enligt gestaltningsförslag) 

och innebär att cirka 60 nya lägenheter kan etableras. Planen tillåter utöver 

bostadsändamål att mindre verksamheter får inrymmas i bottenplan på befintligt 

flerbostadshus samt underjordiskt parkeringsgarage. 

Påbyggnadens gestaltning är till stor del hämtad från befintligt flerbostadshus. De 

tillkommande våningsplanen har dragits in 1,5 meter som anpassning till den enhetliga 

bebyggelseskalan i Vasastaden. För tillbyggnaden finns färre utformningskrav i 

planförslaget. Avsikten är att byggnaden ska kunna utformas som ett tydligare tillägg i 

stadsbilden och berika gaturummet genom variation. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande planer för området, FIIa 3241 och FIIac 3608 A, anger i huvudsak 

bostadsanvändning och en mindre del är avsatt som parkmark. Genomförandetiden för 

både planerna har gått ut.  

För del av planområdet gäller tomtindelning III-6430.  

Detaljplanen ingår i produktionsplanen för 2014 som ärende 12/0375 Vasastaden 22:11, 

bostäder vid Karl Gustavsgatan. Planavtal har tecknats med intressent. 

Detaljplanen innebär att lovplikten ändras genom att marken ska saneras (inom den del 

som ska bebyggas) och säkring av berg ska utföras innan startbesked. 

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

Bakgrund och förändringar efter samråd 

Byggnadsnämnden beslutade 2017-04-25 att genomföra samråd om detaljplan för 

Granskning av detaljplan för bostäder vid Karl Gustavsgatan inom stadsdelarna 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Vasastaden och Landala. Samrådstiden var 10 maj 2017 – 21 juni 2017. Förslaget till 

detaljplan har under samrådstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit 

utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20. Ett samrådsmöte anordnades 31 maj 

kl. 17-19.  

Synpunkter från samrådet och kontorets kommentarer och förslag med anledning av dessa 

har sammanställts i en samrådsredogörelse upprättad 2020-04-29. 

Planförslaget har bearbetats utifrån synpunkter som framkom vid samrådet. Ett förslag till 

granskningshandling har tagits fram.  

De största förändringarna i planförslaget efter samråd är:  

- Punkthuset om 17 våningar på gården har strukits ur förslaget. 

- Utformningsbestämmelser har införts med hänsyn till omgivande 

kulturmiljövärden och stadsbild. 

- Bestämmelser avseende säkring av berg och sanering av förorenad mark har 

införts. 

- Nytt förslag på placering av transformatorstationen. 

- Förslagets konsekvenser har förtydligats i text och bild. 

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL 2010:900 

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

och antas av byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2013-10-29 att godkänna produktionsplan för år 2014 där detaljplanen ingår som 

12/0375 Vasastaden 22:21, bostäder vid Karl Gustavsgatan, dp. 

2014-04-29 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan (anmälan om planstart) 

2017-04-25 att genomföra samråd om detaljplanen 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Förslaget har varit utsänt för samråd. Många kritiska yttranden har inkommit, främst 

avseende föreslaget punkthus på innergården, och dess negativa inverkan på 

boendemiljön och dåliga inpassning i stadsbilden. Det har även framförts att planförslaget 

strider mot riksintresset för kulturmiljö samt att planförslaget bryter mot 2 av 3 ledande 

direktiv i Översiktsplanen.  

Sedan samrådet har planförslaget omarbetats och flera kompletterande utredningar har 

tagits fram bland annat dagsljusstudie, skyfalls- och dagvattenutredning samt 

kulturmiljöutredning. 

Kontoret har bedömt att punkthuset inne på gården ska utgå ur planförslaget. Punkthusets 

placering och höjd påverkar kulturmiljövärden och innebär ianspråktagande av centrala 

grönytor samt en relativt stor del av den befintliga innergården. Den förslagna 

påbyggnaden och tillbyggnaden tar inte i anspråk rekreationsytor på samma sätt och 

föreslås kvarstå i planförslaget. Gestaltningen för dessa två tillägg har setts över utifrån 
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områdets kulturmiljövärden. Transformatorstationen föreslås finnas kvar i dagens läge 

och inhysas i den planerade tillbyggnaden.  

Genom föreslagna ändringar bedöms förslaget bli förenligt med direktiven i 

översiktsplanen och riksintresse för kulturmiljö. Bebyggelsekompletteringen kan ge ett 

värdefullt tillskott av bostäder i ett mycket centralt läge och bli ett berikande tillägg i 

stadsbilden. Förtätningen sker på mark som redan idag till stor del är bebyggd eller 

asfalterad och hårdgjord. 

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom ändringar i plan-

handlingarna.  

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 

konstaterades att ett genomförande av planen inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte 

har gjorts. Länsstyrelsen har under samrådet meddelat att man delar kommunens 

ställningstagande. 

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen.  

Planen bedöms generera ett behov av skolplatser och förskoleplatser. Dessa tillgodoses 

genom utrymme på befintliga förskolor/skolor i området. Vald lösning är avstämd med 

Lokalsekretariatet.  

Kontoret bedömer att detaljplanen kan sändas på granskning med föreslagna ändringar.  

Stadsbyggnadskontoret 
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