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Granskning av detaljplan för bostäder vid Väderkvarnsgatan inom 
stadsdelen Brämaregården 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Att låta granska detaljplan för bostäder vid Väderkvarnsgatan inom stadsdelen Brämaregården.  
   

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostadsbebyggelse på fastigheten 
Brämaregården 16:3 och 16:5 belägen vid Väderkvarnsgatan och Vindragaregatan söderom 
Kvilletorget i Brämaregården.  

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra bostäder i form av lägenheter genom en tillbyggnad som sluter 
befintligt bostadskvarter. Bebyggelsen utformad och placerad med väl anpassade volymer och fasader, 
inordnad till rådande stadsbild i Brämaregården och inordnas till befintlig bebyggelsekaraktär.        

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent. Eftersom planen 
omfattar ett litet område, inte innehåller någon allmän plats och marken är privatägd, väntas 
genomförandet av planen inte inverka på invånarnas och stadens ekonomi nämnvärt. Exploatören står 
för kostnader för genomförandet. Avseende hantering av dagvatten och skyfall tillfaller en viss av del 
kostnader Kretslopp och Vatten.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Påverkan enligt ekologisk dimension bedöms vara liten. Planområdet ingår inom ianspråktagen mark 
för bebyggelse och beläget inom utbyggda fastigheter och bedöms ha låga naturvärden. Gränsande 
utanför planområdet finns en lindträdrad belägen som flankerar befintlig gångväg. Träden är 
biotopskyddade och bedöms ha ett visst naturvärde samt utgör ett upplevelsebärande inslag. I samband 
med utbyggnaden kommer försiktighetsåtgärder vidtas för att bevara lindträden.  

Bedömning ur social dimension 
Detaljplanen innebär ett mindre tillskott av ca 8-10 lägenheter i en centralt belägen miljö med närhet 
till service och kommunikationer samt ger goda möjligheter till ett väl fungerande vardagsliv för alla, 
såväl barn, ungdomar och vuxna har beaktats vid framtagande av planförslaget.  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-11-14 
Byggnadsnämnden 2022-12-13 
Diarienummer 0317/16  
 

Handläggare 
Lena Hasselgren 
Telefon: 031-368 19 42  
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se  
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I stadsdelens närområde finns idag huvudsakligen kvartersbebyggelse. Planen möjliggör uppförande 
av hyreslägenheter av varierad storlek, vilket kan komplettera utbudet av boendeformer och bidra till 
en blandad befolkning i området.  

 

Bilagor 

Planhandlingar 
1. Plankarta med bestämmelser, illustration och grundkarta  
2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 
3. Samrådsredogörelse 
4. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  
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Ärendet  
Planförslaget innebär att ca 8-10 bostäder kan uppföras som tillbyggnad vid befintliga flerbostadshus 
intill Väderkvarnsgatan i Brämaregården. Byggnadsnämnden föreslås fatta beslut om granskning.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 
Planområdet är beläget vid Väderkvarnsgatan i Brämaregården, strax söderom Kvilletorget och ca 1,5 
km norrom Göteborgs centrum. Närheten till rekreation, grönområden och det centrala läget med 
variationsrik service, gör området tillgängligt och attraktivt för boende och besökande. Planområdet är 
avgränsat mot Väderkvarnsgatan i norr och Vindragaregatan i söder. Marken är privatägd.  

Syftet med planen är att möjliggöra kompletterade bebyggelse i form av lägenheter genom en 
tillbyggnad inom befintligt landshövdingehuskvartér. Tillbyggnad föreslås utformas med anslutning 
till befintligt kvartérs båda gavlar, på så sätt skapas ett visuellt sammanhang och kvarteret sluts. 
Förslaget är väl anpassat till befintlig arkitektur genom volym, byggnadshöjd och fasader som bidrar 
till en tydlig avläsbarhet i områdets stadsbild av historiska tidslager. Byggnadshöjder följer befintligt 
kvartér för att bidra till en balanserad stadssilhuett.      

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-
26. Planområdet ingår inom stadsplan från 1937.   

Ärendets handläggning 
Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900)  

Planen bedöms vara av den karaktären att den ska hanteras med standardförfarande och antas av 
byggnadsnämnden.  

Tidigare beslut 
Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2016-01-19  att lämna positivt planbesked för bostäder vid Väderkvarnsgatan (Brämaregården 
16:3) inom stadsdelen Brämaregården, dnr 462/14, samt beslut att detaljplanen 
ingår i produktionsplan för år 2018. 

2021-12-14 att genomföra samråd för Detaljplan för bostäder vid Väderkvarnsgatan 
(Brämaregården 16:3) inom stadsdelen Brämaregården.  

 

Bakgrund  
Planområdet ingår i stadsplan från 1937 och ett fåtal förändringar har gjorts inom planområdet. Ett 
positivt planbesked gavs 2016-01-19 då byggnadsnämnden beslutade att start för detaljplan för 
bostäder vid Väderkvarnsgatan inom stadsdelen Brämaregården infördes i produktionsplanen för år 
2018. Planansökan år 2016 gällde en tillbyggnad av ca 8 lägenheter till befintligt flerbostadshus.  

Detaljplanen överfördes därefter till startplanen för år 2019 vilket innebar att stadsbyggnadskontoret 
fick uppdrag att starta planarbetet under detta år. Stadsbyggnadskontoret startade planarbetet under 
slutet av år 2019.  
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 
I planbeskedet ansöktes om att kunna bygga större lägenheter om 4rok. Under planarbetet har 
exploatören framfört skisser som möjliggör lägenheter mellan 1-3rok. Kontoret bedömer att 
planförslaget är flexibelt, planbestämmelser säkerställer att förslaget utformas med hänsyn till befintlig 
bebyggelsekaraktär och befintliga byggnadshöjder för en balanserad stadssilhuett. Förslaget följer 
befintligt kvartersmönster och bidrar till stärkta rumsliga samband.    

Planförslaget förhåller sig till Förslag till Göteborgs utvidgade innerstad baserat på en historisk 
stadsplaneanalys, dnr 0120/16,  framtaget 2018 på uppdrag av byggnadsnämnden och 
fastighetsnämnden,  samt säkerställer en balanserad utformning i hänsyn till rådande 
kulturmiljövärden och stadsbild. Brämaregården ingår i Göteborgs stads bevarandeprogram 
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, del II, som innebär att särskild hänsyn tas vid kompletterande 
bebyggelse. Förslaget är väl anpassat till befintlig arkitektur genom att ansluta till båda befintliga 
gavlar, samt materialitet, volym, byggnadshöjd och fasader bidrar till en tydlig avläsbarhet i områdets 
stadsbild av historiska tidslager. Föreslagen bebyggelse bedöms tillföra närområdet nya kvalitéer 
genom hyreslägenheter av varierad storlek som kan bidra till att stärka en levande stadsmiljö inom 
Brämaregården. Planen bedöms även kunna bidra till boendemiljöer lämpliga för barn och ungdomar.   

Planområdet är beläget inom område för högt vatten, kraven för skyfall- och dagvattenhantering 
bedöms uppfyllas samt tematiskt tillägg till översiktsplanen (TTÖP) följs.   

Strax utanför planområdet finns en lindträdrad belägen som flankerar befintlig gångväg. Träden är 
biotopskyddade och bedöms ha ett visst natur- och kulturvärde. I samband med utbyggnaden kommer 
försiktighetsåtgärder vidtas för att bevara lindträden.   

Ändringar 

Planhandlingar har kompletterats med utredningar gällande påverkan dagvatten, högt vatten för att 
uppväga gällande krav samt försiktighetsåtgärder befintlig lindallé, bullerkrav uppfyllnad samt p-tal 
har justerats, och kvarterets kulturhistoriska värden förtydligats i utformningsbestämmelser.  

  

Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan  
Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 §. Kontoret finner att 
detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En beskrivning för vad 
som talar för och emot betydande miljöpåverkan finns i planbeskrivningen under rubriken 
Miljökonsekvenser. En undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts samt 
undersökningssamråd med Länsstyrelsen genomförs.  

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 
Stadsbyggnadsdirektör 
 

Martin Storm 
Chef Planavdelningen 
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