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Antagande av detaljplan för bostäder vid Viktor Rydbergs-
gatan inom stadsdelen Johanneberg 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder vid Viktor Rydbergsgatan inom stadsdelen Johanneberg, 
upprättad den 9 februari 2021 och reviderad 13 december 2022  

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att medge ett nytt bostadshus för studenter med möjlighet till 
lokal i bottenvåningen. Byggnaden ska placeras inom fastigheten Johanneberg 24:1.  

Planområdet är beläget på den östra sidan av Viktor Rydbergsgatan, strax söder om Wij-
kandersgatan, i gränslandet mellan övre och nedre Johanneberg.  

Detaljplanen medger en ny byggnad med ett källarplan i suterräng, sex våningsplan och 
vind. Respektive plan har en BTA om 550 m2. I bebyggelseförslaget illustreras totalt 78 
lägenheter. I källarplanet medges utöver bostadsytor även lokal för centrumändamål. Den 
nya byggnaden anpassas till befintlig bebyggelse. Inga förändringar föreslås för befintlig 
byggnad inom fastigheten. 

Planförslaget motiveras av den brist på studentbostäder som råder i Göteborg och försla-
get överensstämmer med gällande översiktsplan.  

Planen bedöms innebära en marginell påverkan på möjligheterna att nå nationella och 
Göteborg stads miljömål. Till grund för den bedömningen ligger framför allt de positiva 
hållbarhetsaspekterna av att området ligger centralt med en väl utbyggd infrastruktur. De 
boende får god tillgång till grönområden. Ett genomförande av planen medför sannolikt 
att Johannebergsparken, norr om planområdet, får en något ökad belastning. Belastningen 
kan göra parken något mindre attraktiv för de många barn och vuxna som idag använder 
parken.  

Efter granskningen har plankartan kompletterats med en upplysning om särskilda restrikt-
ioner avseende sprängning och pålning i närheten av berganläggning. I planbeskrivningen 
har VA- och dagvattenhanteringen förtydligats och mindre justeringar av redaktionell ka-
raktär gjorts. Efter granskningen har en miljöteknisk markundersökning tagits fram i syfte 
att redogöra för den samlade föroreningssituationen. 

 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-11-08 
Byggnadsnämnden 2022-12-13 
Diarienummer 0349/13 

Handläggare 
Sirpa Antti-Hilli 
Telefon: 031-368 16 09 
E-post: sirpa.antti-hilli@sbk.goteborg.se  



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

Projektet omfattar fastigheten Johanneberg 24:1 vilken är upplåten med tomträtt till Stif-
telsen Göteborgs Studentbostäder som är exploatör. Projektet omfattar ingen allmän plats. 

Fastighetsnämnden får ökade intäkter i form av ändrad tomträttsavgäld för fastigheten Jo-
hanneberg 24:1 samt kostnader för förstärkningsåtgärder, dvs kvalitetshöjande insatser, 
på Högåsberget. 

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt eventu-
ella utgifter för utbyggnad av servis då den befintliga servisen inte har tillräcklig kapa-
citet. Kretslopp och vatten får intäkter i form av brukningstaxa och utgifter i form av drift 
av VA-anläggningar samt ränta och avskrivningar. 

Exploatören bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmark. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Planen bedöms innebära en marginell påverkan på möjligheterna att nå nationella och 
Göteborg stads miljömål. Till grund för den bedömningen ligger framförallt de positiva 
hållbarhetsaspekterna av att området ligger centralt med en väl utbyggd infrastruktur och 
kollektivtrafik i närheten av den planerade bebyggelsen. Samtidigt innebär planen en 
ökad täthet och därmed potentiellt ett marginellt högre trafikbelastning i en miljö som re-
dan är bullerutsatt. Genom den nya bebyggelsen skapas dock en innergård skyddad från 
buller. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. 

Planområdet omfattar endast fastigheten Johanneberg 24:1. Inom fastigheten finns det 
inga utpekade naturvärden. Den nya bebyggelsen medför dock sprängningsarbeten och att 
vegetation avverkas. Allmänhetens tillgång till naturen i omgivningarna kommer fortsätt-
ningsvis finnas kvar. Den ökade tätheten i området medför dock en högre belastning på 
dessa, framför allt på angränsande park i norr.  

Följande kommunala miljömål berörs: 

Begränsad klimatpåverkan och bara naturlig försurning - Planförslaget innebär en 
marginell ökning av trafiken men att förtäta i centrala lägen på ianspråktagen mark är ett 
effektivt sätt att utnyttja området. För staden som helhet är förtätning i kollektivtrafiknära 
lägen positivt för målet att begränsa klimatpåverkan. Lokalt innebär förslaget att de hård-
gjorda ytorna ökar och växtlighet minskar. De positiva effekterna bedöms överväga de 
negativa.    

Frisk luft - Förtätningen kommer att innebära en viss ökad belastning på luftmiljön i och 
med ett ökat antal trafikrörelser. God tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar 
väger dock upp och målet påverkas endast marginellt. Det finns ingen risk att gällande 
riktvärden för luftkvalitet överskrids. 

Levande sjöar och vattendrag, grundvatten och hav i god balans – Den dagvattenhan-
tering som föreslås i dagvattenutredningen möjliggör ett lokalt omhändertagande av dag-
vatten som förbättrar fördröjningen och reningen. Det innebär positiva effekter på miljö-
målet.  



God bebyggd miljö – Planerad bebyggelse införlivas i kulturmiljön och bidrar med bo-
städer i ett mycket attraktivt läge. God bebyggd miljö säkerställs genom planbestämmel-
ser och de avvägningar som gjorts gällande bostädernas lämplighet och konsekvenser för 
närområdet.  

Ett rikt växt och djurliv – Fler bostäder innebär ett högre tryck på de grönområden som 
finns kvar i staden. Även om planområdet inte har utpekade natur- eller djurvärden kan de 
naturvärden som finns i Johannebergsparken få viss negativ påverkan. 

Bedömning ur social dimension 
Det råder brist på studentbostäder i Göteborg. Planen medför fler studentbostäder i ett 
område där det redan finns ett stort antal studentbostäder. Det stora antalet bostäder som 
riktar sig till andra än studenter i närområdet gör ändå att det blir en spridning i åldrar och 
sysselsättning i befolkningen. Planförslaget är baserat på ett bebyggelseförslag som inne-
håller både enrumslägenheter och trerumslägenheter, vilket ökar möjligheten för studen-
ter med olika livssituation att bosätta sig. Närheten till stadens lärosäten och innerstadens 
serviceutbud gör de nya studentbostäderna attraktiva och möjliggör en social och hållbar 
livsstil.  

Vistelseytor utomhus inom planområdet kommer med föreslagen exploatering att minska. 
Med en byggnad mot Viktor Rydbergsgatan medför positiva effekter såsom en tydligare 
gård, avskärmning av trafikbuller och luftföroreningar. Den minskade vistelseytan och 
skuggningen som kommer av den nya byggnaden utgör negativa effekter.   

Johannebergsparken, norr om planområdet, är idag flitigt använd av närboende och utgör 
en viktig mötesplats i området. Tillgången till parken och andra grönområden i planområ-
dets närhet ger möjlighet till rekreation och blir möjliga mötesplatser även för de tillkom-
mande studenterna. Med tanke på att planen medför minskade vistelseytor inom planom-
rådet, är det sannolikt att dessa grönytor blir än viktigare för de boende inom planområ-
det.  

Planen gör inget intrång i Johannebergsparken, men ett genomförande av detaljplanen in-
nebär sannolikt att Johannebergsparken får en ökad belastning. En ökad belastning skulle 
kunna få negativ effekt på parken så att den blir mindre attraktiv för de barn och vuxna 
som idag använder parken. Det planeras för förstärkningsåtgärder, dvs kvalitetshöjande 
insatser, på Högåsberget i syfte att möta den ökade användningen av grönområdena i när-
området.   

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. Trafikbullerutredning 
8. Geoteknisk och bergtekniskt utlåtande 
9. Stomljud och vibrationer från spårvagn 
10. Dagvattenutredning 
11. Miljöteknisk markundersökning 
12. PM Utlåtande om markmiljö 
13. VSC-analys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ärendet  
Förslaget till beslut om antagande innebär att detaljplan för studentbostäder vid Viktor 
Rydbergsgatan inom stadsdelen Johanneberg vinner laga kraft tidigast 3 veckor efter att 
beslutet tillkännagivits på kommunens hemsida. Detta förutsatt att ingen har överklagat 
beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån 
sina ingripandegrunder.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 
Planområdet är beläget på den östra sidan av Viktor Rydbergsgatan, strax söder om Wij-
kandersgatan i närheten av Johannebergskyrkan, cirka 1 kilometer från Götaplatsen och 
Korsvägen samt 200 meter från Chalmers. 

Planområdet omfattar cirka 0,5 hektar och berör fastigheten Johanneberg 24:1 som ägs av 
kommunen. Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) har tomträtt på Johanneberg 
24:1. 

Syftet med detaljplanen är att medge ett nytt bostadshus för studenter med möjlighet till 
lokal i bottenvåningen. Byggnaden ska placeras inom fastigheten Johanneberg 24:1. 

Detaljplanen medger en ny byggnad med ett källarplan i suterräng, sex våningsplan och 
vind. Respektive plan har en BTA om 550 m2. I föreliggande bebyggelseförslag illustre-
ras totalt 78 lägenheter på de sex våningsplanen. I källarplanet medges utöver bostadsy-
tor, såsom förråd och cykelparkering, även lokal för centrumändamål.   

Platsen där byggnaden planeras ligger i gränslandet mellan övre och nedre Johanneberg 
som dels består av ett större sammanhängande grönområde, dels innehåller byggnader 
som utgör solitärer i sina arkitektoniska uttryck. Den nya bebyggelsen ska gå att avläsa 
som ett tillägg i den historiska miljön, samtidigt som den inte ska ta för mycket fokus från 
helheten och den kulturhistorisk värdefulla bebyggelsen. Höjderna för den tillkommande 
byggnaden är avvägda mot befintlig byggnad inom fastigheten. Den tillkommande bygg-
naden ska utformas med fasadmaterial tegel samt sadeltak med en taklutning om 20-30 
grader. Mot innergården tillåts takkupor för trapphus och teknisk anläggning.  

Inga förändringar föreslås för befintlig byggnad inom fastigheten. Däremot kommer an-
göring till befintlig och ny byggnad samordnas via en ny infart från Viktor Rydbergsga-
tan något längre söderut än befintlig infart.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäk-
tige 2022-05-19.  

För den aktuella fastigheten gäller tre detaljplaner. FIIac 2109 Stadsplan för delar av 
stadsdelarna Johanneberg, Krokslätt och Lorensberg, laga kraft 1936, anger allmänt än-
damål. FIIac 3867 Detaljplan för studenthem Viktor Rydberg vid Viktor Rydbergsgatan, 
laga kraft 1990, anger bostäder. Detaljplanen upphävs i sin helhet. FIIaa 4425 Ändring av 
detaljplaner för spårvägstunnel mellan Chalmers tekniska högskola och Carlanderska 
sjukhuset, laga kraft 1999, anger att marken ska vara tillgänglig för allmän tunnel för 
spårtrafik samt att marken ska vara tillgänglig för arbetstunnel. Genomförandetiderna för 
dessa planer har gått ut. 

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

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt


Bakgrund och förändringar efter granskning 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-02-09 att låta granska detaljplan för bostäder vid Vik-
tor Rydbergsgatan. Granskning har hållits under tiden 2021-02-24 – 2021-03-23. Försla-
get till detaljplan har under granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webb-
plats samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram.  

Efter granskningen har följande mindre ändringar gjorts i detaljplanen.  

- Plankartan har kompletterats med en upplysning om särskilda restriktioner avse-
ende sprängning och pålning i närheten av berganläggning.  

- En miljöteknisk markundersökning har tagits fram i syfte att redogöra för den 
samlade föroreningssituationen. Miljöförvaltningen har godkänt utredningen. 

- I planbeskrivningen har VA- och dagvattenhanteringen förtydligats. 

- I planbeskrivningen har mindre justeringar av redaktionell karaktär gjorts.  

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:  

2013-12-17 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2016-04-26 att återremittera detaljplanen 

2016-09-27 att genomföra samråd om detaljplanen 

2021-02-09 att låta granska detaljplanen 

Miljöpåverkan 
Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken (MB) 
6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett genomfö-
rande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 
särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. Behovsbedömningen är avstämd 
med länsstyrelsen 2015-11-20. 

Efter att behovsbedömningen genomförts har planområdet minskat från att även inne-
fatta fastigheten Johanneberg 707:11 (del av Johannebergsparken) till att endast omfatta 
fastigheten Johanneberg 24:1. Minskningen av planområdet innebär att ingen parkmark 
tas i anspråk och att den negativa miljöpåverkan blir mindre än vad som bedömdes vid 
behovsbedömningens genomförande. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Grönytan inom fastigheten Johanneberg 24:1 tas i anspråk för ny bebyggelse. Det inne-
bär att befintliga lägenheter påverkas då uteplatsen minskas och ny byggnad hamnar i 
blickfånget. Det stora behovet av studentbostäder i Göteborg, platsens lämplighet för 
kompletterande bebyggelse av detta slag och närheten till grönområden väger dock 
tyngre. Placeringen av byggnaden medför positiva värden avseende buller och luftmiljö.   



Johannebergsparken, norr om planområdet, är idag flitigt använd av närboende och utgör 
en viktig mötesplats i området. Tillgången till parken och andra grönområden i planområ-
dets närhet ger möjlighet för rekreation och blir möjliga mötesplatser även för de tillkom-
mande studenterna. Planen gör inget intrång i Johannebergsparken, men ett genomfö-
rande av detaljplanen innebär sannolikt att Johannebergsparken får en ökad belastning. 
En ökad belastning skulle kunna få viss negativ effekt på parken så att den blir mindre at-
traktiv för de barn och vuxna som idag använder parken.  

Planen bedöms inte generera något behov av skolplatser eller förskoleplatser.  

Planområdet berörs av Förslag till Göteborgs utvidgade innerstad baserat på en historisk 
stadsplaneanalys, dnr 0120/16, framtaget 2016 - 2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden 
och Fastighetsnämnden. Kontoret bedömer att föreslagen byggnad inte innebär någon 
konflikt med Förslag till Göteborgs utvidgade innerstad.  

Inkomna yttranden i granskningen berör i huvudsak anpassning till omgivningen och kul-
turmiljövärden. Flera uttrycken en oro för påverkan på grönstrukturen i området samt för 
minskad tillgång till friytor både inom planområdet och totalt sett i Johanneberg. Angrän-
sande park befaras påverkas negativ i form av att växtlighet skadas och att det blir mer 
skugga. Storleken på den tillkommande byggnaden ifrågasätt, utsikt och skuggförhållan-
den är några argument. Flera ifrågasätter även behovet av fler studentbostäder i Johanne-
berg och anser att fler bostäder av denna typ minskar blandningen i Johanneberg. 

Från samrådet finns kvarstående erinringar avseende minskad friyta inom fastigheten, att 
området borde bevaras som det är idag eftersom den ursprungliga planeringsidén var luf-
tighet och god tillgång till grönytor, att bebyggelsen borde utformas så att framtida om-
byggnad till kvartersstruktur möjliggörs, att byggnaden blir för hög, att en byggnad nära 
parken/lekplatsen påverkar solförhållandena, att studentbostäder borde lokaliseras till an-
nan plats istället och att avbryta planarbetet.  

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av plan-
förslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter granskning: 

- Plankartan har kompletterats med en upplysning om särskilda restriktioner avse-
ende sprängning och pålning i närheten av berganläggning.  

- En miljöteknisk markundersökning har tagits fram i syfte att redogöra för den 
samlade föroreningssituationen. Miljöförvaltningen har godkänt utredningen. 

- I planbeskrivningen har VA- och dagvattenhanteringen förtydligats. 

- I planbeskrivningen har mindre justeringar av redaktionell karaktär gjorts.  
 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 
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