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Tillstyrkande av detaljplan för Gamlestadens 
fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, 
Olskroken och Bagaregården  

Förslag till beslut  
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna 

Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i Göteborg, upprättad den 26 mars 

2019 och reviderad den 15 december 2020.  

 

2. Översända förslag till detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna 

Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i Göteborg, upprättad den 26 mars 

2019 och reviderad den 15 december 2020 till kommunfullmäktige för beslut om 

antagande.  

 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Uppdraget innebär att skapa blandstad med ett varierat innehåll av bland annat kontor, 

bostäder och service. 250–300 bostäder bedöms rymmas inom planområdet. Gamle-

stadens fabriker ligger i direkt anslutning till knutpunkten vid Gamlestads torg som är ett 

utpekat strategiskt område för stadsförnyelse. Planområdet utgör den saknade länken för 

att fysiskt binda samman den centrala staden med de nordöstra stadsdelarna. Planområdet 

är utsatt för förhöjda risker till följd av transporter med farligt gods på det nationella 

transportnätet runt området. Stora delar av områdets befintliga bebyggelse utgör 

Göteborgs industriella vagga och är därför bevarandevärd och ges skyddsbestämmelser. 

Planområdet ligger delvis inom gränsen för den senmedeltida staden Nya Lödöse. 

Enligt fastighetskontorets projektkalkyl bedöms projektnettot bli ca – 39 000 tkr.  

Parallellt med detaljplanearbetet har en ansökan till Mark- och miljödomstolen (MMD) 

för tillstånd för vattenverksamhet tagits fram. Ansökan omfattar åtgärderna som rör 

anläggande av gångbro och höjning av stödmur och därtill hörande arbeten längs kajen 

(vid Natura 2000-objektet Säveån). Miljödomen vann laga kraft 2020-01-02, mål-

nummer: M-4844-17.  

Ekonomiska konsekvenser 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  
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Investeringsekonomi 

Enligt projektkalkylen bedöms projektnettot bli ca. – 39 miljoner kronor. Projektutgift-

erna bedöms uppgå till ca. 175 miljoner kronor och består av gatuanläggningar (huvud-

gator, lokalgator, kaj och bro), myndighetsutgifter och markåtgärder (lantmäteriåtgärder, 

ledningsflytt, tillståndsprövning, arkeologi-, geoteknik- och markmiljöåtgärder). Projekt-

inkomsterna bedöms uppgå till ca. 136 miljoner kronor och består av markförsäljning 

(från kommunägd tillskottsmark) och exploateringsbidrag.  

Genomförande av detaljplanen medför, förutom exploateringsfinansierade investeringar, 

även skattefinansierade investeringar. De skattefinansierade investeringarna utgörs av del 

av huvudgatorna Gamlestadsvägen och Ånäsvägen, del av gångbro över Säveån och del 

av två lokalgator som leder till och från Gamlestadens resecentrum. Nämnda anlägg-

ningar är till nytta för ett större områdes behov och en del av stadsutvecklingen i 

Gamlestaden. Av projektutgifterna bedöms ca. 45 miljoner kronor utgöras av skatte-

finansierade investeringar.  

Kretslopp- och vattennämnden får en bedömd utgift om ca. 40 miljoner kronor för pump-

station inkl. tryckledning samt utbyggnad av allmänna va-ledningar och en bedömd 

inkomst om ca. 5 miljoner kronor. 

Medel för exploateringsfinansierade investeringar och skattefinansierade investeringar 

finns upptagna i kommunens budget, investeringsplan exploateringsinvesteringar.                            

Även om utbyggnaden av detaljplanen medför ett negativt projektnetto ser fastighets-

kontoret positivt på planförslaget. Marken inom detaljplan för Gamlestadens fabriker är i 

huvudsak privatägd och kommunen äger en mindre del som säljs som tillskottsmark. 

Anläggningarna som skattefinansieras är till nytta för ett större områdes behov och en del 

av stadsutvecklingen i Gamlestaden. Kommunens intäkt från markförsäljning täcker inte 

kommunens utgifter.  

Fastighetsnämnden beslutade (2020-10-19) att ge fastighetskontoret i uppdrag att redo-

göra för ”Exploateringsekonomi och investeringsram för portföljen Gamlestaden (§ 189 

4965/20)”. Detaljplan för Gamlestadens fabriker ingår som ett av flera exploaterings-

projekt i portföljen för Gamlestaden. Uppdraget ska redovisas kvartal 1, 2021 förutsatt att 

inriktningsbeslut för Älvstaden har fattats i kommunfullmäktige och att erforderliga 

resurser inom förvaltningarna tillsätts. I uppdraget ingår också bland annat att göra en 

bedömning om investeringsramen även bör lyftas för fastställande i kommunfullmäktige.  

 

Drifts- och förvaltningsekonomi 

Detaljplanens genomförande bedöms medföra ökade driftkostnader för kommunal-

tekniska anläggningar.  

Trafiknämnden får kostnader för driften av anläggningar i form av ränta och avskriv-

ningar samt för skötsel och underhåll av gator, bro, torg och kaj (konstruktionen). 

Park- och naturnämnden får kostnader för driften av anläggningen i form av ränta och 

avskrivningar och för skötsel och underhåll av kaj (ytskikt).  

Kretslopp- och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för ränta 

och avskrivningar samt för driften av va-anläggningen inkl. pumpstation. 

 

Omvärlden, den enskilde invånaren, lokala näringsidkare 

Stadsutvecklingen i Gamlestaden har pågått under en längre tid och sedan några år är 

knutpunkten för kollektivtrafik samlad vid ett nytt resecentrum vid Gamlestads torg 

(buss- och spårvagnstrafik samt pendel- och regiontåg). I anslutning till resecentrum, som 

ingår som en del av utbyggnaden av detaljplan för Gamlestads torg etapp 1, har 117 nya 
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bostäder, ett bibliotek (Världslitteraturhuset) och Göteborgs första parkeringshus för 

cyklar färdigställts. Byggnationen norr om resecentrum pågår och den första detaljplane-

etappen bedöms i sin helhet vara färdigställd 2024. Utbyggnad av detaljplan för kvarteret 

Makrillen pågår också och kommer att färdigställas under 2021 innehållande ca 250 nya 

bostäder och en förskola.  

Gamlestadens fabriker utgör en strategisk del av stadsutvecklingen i Gamlestaden genom 

att området binder samman Bagaregården och Gamlestaden. Dagens användning enligt 

gällande plan är till stor del industri och med föreslagen detaljplanen medges att flera 

befintliga verksamheter kan vara kvar, att nya verksamheter kan tillkomma samt att nya 

bostäder tillförs området. Den befintliga och tillkommande bebyggelsen stärker upp och 

bidrar till förtätning i Gamlestadens resecentrums omedelbara närhet.   

Barnperspektivet 
Under den sociala analysprocessen har framkommit att området inte bedöms som 

lämpligt att hysa en förskola eller allmänna parkytor. Anledningen till detta är främst 

kombinationen av en befintlig tätbebyggd före detta industrimiljö, med hög andel 

hårdgjord yta, och den relativa närheten till omkringliggande tyngre infrastrukturstråk.  

Ur ett barnperspektiv bör betonas att området även efter planens genomförande kommer 

att omgärdas av trafikbarriärer. Kopplingen mot resecentrumet vid Gamlestads torg 

förbättras emellertid vilket gör att äldre barn och tonåringar har mycket goda möjligheter 

att nyttja det omfattande utbudet av kollektivtrafik och därmed förflytta sig inom staden 

för att nå fritidsaktiviteter och nöjen. 

Mångfaldsperspektivet 
Detaljplanen bedöms bidra till ett mer socialt hållbart Göteborg genom att dess struktur 

och blandade innehåll på ett påtagligt sätt hjälper till att fysiskt knyta samman centrala 

Göteborg med Gamlestaden och de nordöstra förorterna. Området får ett bostadsinnehåll, 

vilket tidigare har saknats, som i sig är trygghetsskapande. Tillkommande målpunkter och 

service ligger strategiskt i förhållande till de stråk som går igenom området. 

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

Miljöperspektivet 
Kontoret har genomfört en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (1987:10) 

5 kap. 18 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att 

detaljplanen kan komma att medföra åtgärder som kan kräva tillstånd enligt 7 kap. 28a § i 

Miljöbalken, det vill säga påverkan på Natura 2000-område, varför en miljöbedömning 

med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats. 

De arbetsplatser, bostäder, service- och handelsinrättningar etcetera som utvecklas vidare 

eller tillkommer, som en följd av detaljplanen, får genom den omedelbara närheten till 

Gamlestads torg ett av Göteborgs bästa kollektivtrafiklägen vilket är positivt ur klimat-

synpunkt.  

Omvärldsperspektivet 
Detaljplanen bedöms bidra till ett mer socialt hållbart Göteborg genom att dess struktur 

och blandade innehåll på ett påtagligt sätt hjälper till att fysiskt knyta samman centrala 
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Göteborg med Gamlestaden och de nordöstra förorterna. Tillkommande målpunkter och 

service ligger strategiskt i förhållande till de stråk som går mellan Gamlestaden och 

Bagaregården. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  

2. Planbeskrivning + Riktlinjer skydds- och varsamhetsbestämmelser (G. fabriker) 

3. Genomförandebeskrivning  

Övriga handlingar 

4. Samrådsredogörelse samråd II  

5. Utställningsutlåtande 

6. Grundkarta  

7. Illustrationsritning  

8. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar 

9. MKB Gamlestadens fabriker 

Ärendet  
Byggnadsnämnden föreslås besluta tillstyrka förslag till detaljplan för Gamlestadens 

fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i Göteborg inför 

kommande beslut i kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger vid Säveån omedelbart söder om den strategiska kollektivtrafikknut-

punkten vid Gamlestads torg. Syftet med planen är att utveckla en blandstadskaraktär och 

att fysiskt och socialt knyta samman Olskroken och Östra Göteborg.  

En stor del av den befintliga bebyggelsen är bevarandevärd och säkras upp genom plan-

bestämmelser. Området utgör i mångt och mycket Göteborgs industriella vagga och 

bebyggelsens karaktär och patina är påtaglig. Tillkommande byggrätter, framförallt i 

områdets södra del, skapar en rumslig stadga mot Gamlestadsvägens södra del och leder 

till en eftersträvansvärd förtätning. Planen innehåller ett större bostadskvarter (nio vån-

ingar) med ca 250–300 lägenheter. Ett sammanhängande gångstråk igenom Gamlestadens 

fabrikers grändmiljöer möjliggörs.  

Nybyggnationen inom planområdet har en preliminär bruttoarea (BTA) omfattande ca   

100 000 m2. Denna fördelas enligt följande; 60 000 m2 kontor, 4 500 m2 handel med mera 

i bottenvåningar på bostäder, 25 000 m2 bostäder (exklusive lokaler) samt 11 000 m2 

parkeringsanläggning.  

Planområdet utgör på ett påtagligt sätt ”den saknade pusselbiten” för att erhålla en 

sammanhängande stadsväv mellan centrala Göteborg och de nordöstra stadsdelarna. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommun-

fullmäktige 2009-02-26.  
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Gällande stadsplan akt 3187 (1968-09-06) anger Trafik, parkering med mera. 

Genomförandetiden har gått ut.  

Gällande stadsplan akt 3223 (1969-04-09) anger Trafik, industri med mera. 

Genomförandetiden har gått ut. 

Gällande detaljplan akt 5178 (2014-03-13) anger Blandstadsbebyggelse. Genomförande-

tiden går ut 2019-03-13. 

För del av planområdet gäller tomtindelning 1480KIII-6392; 1969-11-24 (inom kvarteret 

18 Elefanten i Olskroken). Denna kommer att upphävas i och med tillkomsten av den nya 

detaljplanen. 

Detaljplanen innebär att lovplikten, genom planbestämmelse o1, ändras så att hiss inte 

behöver anordnas i trapphus som betjänar mindre än 500 m2 bruttoarea.  

Bakgrund och förändringar efter utställning 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-03-26 att genomföra utställning om detaljplan för 

Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i 

Göteborg. Granskningstiden var 22 maj – 18 juni 2019. Förslaget till detaljplan har under 

utställningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 

Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Synpunkter från utställningen och kontorets kommentarer och förslag med anledning av 

dessa har sammanställts i ett utställningsutlåtande upprättat 2019-05-29. Planförslaget har 

bearbetats utifrån synpunkter som framkom vid utställningen. Ett förslag till planhandling 

för tillstyrkande har tagits fram.  

Den största förändringen i planförslaget efter utställningen är:  

- att två ytor som reglerar E (teknisk anläggning) har utökats för att kunna 

inrymma en pumpstation för dagvatten.  

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (1987:10). Planen bedöms vara av den karaktären att 

den ska hanteras med normalt (utökat) planförfarande och antas av Kommunfullmäktige.  

Detaljplanen ska antas av Kommunfullmäktige dels utifrån dess ekonomiska konse-

kvenser, dels eftersom den är av större vikt med avseende på planområdets funktion som 

fysisk länk mellan centrala och östra/nordöstra Göteborg. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2007-05-15 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2014-04-29 att genomföra samråd om detaljplanen 

2017-11-28 att genomföra samråd 2 om detaljplanen 

2019-03-26            att genomföra utställning om detaljplanen 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 

konstaterades att ett genomförande av planen kan antas medföra betydande miljöpåverk-

an, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning har gjorts.  
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Planen bedöms generera ett behov av maximalt 80 skolplatser och 45 förskoleplatser. En 

lägenhetsfördelning där merparten av de planerade lägenheterna blir små (1 r.o.k. och 2 

r.o.k.) bedöms minska platsbehovet påtagligt. Skolplatserna tillgodoses huvudsakligen 

genom utrymme inom befintliga skolor i Gamlestaden och delvis inom aktuell detaljplan 

Gamlestads torg etapp 2 (inom vilken en skola F – 3 planeras). Förskoleplatserna till-

godoses huvudsakligen inom befintliga förskolor i Gamlestaden och delvis inom detalj-

plan Varnhemsgatan som planeras antas under 2021. Vald lösning är avstämd med Lokal-

sekretariatet.  

Den viktigaste synpunkten som inkommit under utställningen gäller brist på grönytor för 

vistelse och rekreation inom, eller i direkt anslutning till planområdet - riktvärden enligt 

Grönstrategins sociala mål uppfylls inte (dock uppfylls Grönstrategins ekologiska mål). 

Park- och Naturförvaltningen poängterar, med anledning av detta, vikten av att skapa 

förutsättningar för sociala värden vid gestaltning och genomförande av kaj och torgytor 

inom planområdet samt, så långt det är möjligt, minska barriärer och säkerställa planens 

genomförbarhet.   

Vidare har vissa förtydliganden rörande bland annat dagvattenhantering, geoteknik och 

MKN för grundvatten gjorts. För att säkra områdets dagvattenhantering har yta för en 

pumpstation fastlagts.  

Räddningstjänstens erinran under utställningen gällande att erforderlig ledningsdimension 

för släckvatten säkerställs har hanterats med hjälp av Kretslopp och vatten. 

Kontoret bedömer att detaljplanen kan tillstyrkas med föreslagna ändringar.  

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


