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Planbesked för utbildningslokaler vid 
Pusterviksplatsen (Pustervik 711:1) inom 
stadsdelen Pustervik 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

utveckling av Pusterviksplatsen inom stadsdelen Pustervik i Göteborg.  

 

2. Planarbetet bedöms påbörjas år 2026 och bedöms ta 2–3 år.  

 

3. Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för 

utbildningslokaler vid Pusterviksplatsen inom stadsdelen Pustervik i Göteborg.  

Sammanfattning 
Fastighetskontoret har inkommit med ansökan om att pröva en del av Pusterviksplatsen 

för en högstadieskola med tillhörande skolgård och idrottshall, på grund av att det 

närliggande stadsbyggnadsprojektet på Mashuggskajen utökar behovet av nya skolplatser 

i stadsdelen. Då ytan på Pusterviksplatsen inte kan tas i anspråk förrän Västlänken är 

färdigbyggd efter 2026 önskar sökande även att en flexibel markanvändning, bland annat 

centrumändamål, prövas på platsen.  

Förslaget är delvis i linje med översiktsplanen när det gäller markanvändningskartan. 

Förslaget går dock emot inriktningar i översiktsplanen för berört delområde Den 

historiska stadskärnan, nod Haga station och blågrönt stråk Vallgravsstråket, där 

möjlighet för stadsutveckling ses som liten och handlar om att utveckla en attraktiv 

stadsmiljö för gående med hänsyn till de värden, kvaliteter och potential som finns.  

Byggnation på platsen innebär påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården, då 

befästningslämningar riskerar att skadas irreversibelt, vilket Länsstyrelsen har bekräftat. 

Pusterviksplatsen är en av få öppna platser i den täta stadsdelen, har stora 

kulturhistoriska, rekreativa värden och är en viktig del av det mångfacetterade 

stadsrummet längs med Rosenlundskanalen. Då det i närområdet planeras byggnation av 

en mycket tät blandstad blir Pusterviksplatsen som öppen allmän plats än viktigare att 

bevara. 

En skola innebär en omfattande byggnation på platsen och bullernivåerna i området 

kräver omfattande skyddsåtgärder för att klara riktvärden på en liten del av skolgård. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-10-27 

Byggnadsnämnden 2022-11-22 

Diarienummer 0279/18 

 

Handläggare 

Sandra Trzil 

Telefon: 031-368 15 51 

E-post: sandra.trzil@sbk.goteborg.se  
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Påverkan det innebär på den känsliga stadsmiljön går inte att motivera trots att det finns 

ett stort behov av skolplatser i stadsdelen. 

Men hänsyn till Pusterviksplatsens påtagliga stadsbilds- och kulturmiljövärden och 

översiktsplanens inriktningar kan en väl avgränsad byggnation på platsen prövas i syfte 

att stärka de utpekade stråken och kopplingarna i anslutning till nod Haga station. 

Centrumändamål med innehåll som bidrar till stadslivet på platsen och främjas av den 

regionala upptagningen. Viktiga siktlinjer och utblickar behöver värnas och stärkas 

genom lämplig placering av bebyggelse som volymmässigt underordnas de omgivande 

kvarteren och historiska byggnaderna.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kan komma att tecknas med 

intressent.  

Projektets ekonomi är osäker, risk för minus/troligtvis minus för staden att genomföra 

projektet. En utveckling av platsen kan ge inverkan på stadens driftskostnader och 

investeringar.  

En utveckling av platsen kan ge tryggare stråk och fler målpunkter som kan gynna 

stadens invånare och besökare. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Pusterviksplatsen innehar stora kulturmiljö- och stadsbildsvärden. Det är en av få öppna 

platser i en tät stadsdel och har en påtaglig kajkaraktär intill den lummiga Kungsparken. 

Området är av riksintresse för kulturmiljövården Göteborgs innerstad, en del av 

fornlämning RAÄ Göteborg 216:1 och ingår i bevarandeprogrammet för kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse. Länsstyrelsen bedömer att byggnation på platsen innebär påtaglig 

skada på riksintresset.  

En av platsens stora kvaliteter är den nära vattenkontakten, vilket dock innebär risker för 

översvämning vid höga vattenflöden. Vid ny planläggning inträder strandskydd längs 

med Rosenlundskanalen, som är en del av stadens viktiga blågröna stråk. Träden i Nya 

Allén är det första som tillkom när befästningarna revs i början på 1800-talet.  

Området är bullerutsatt i och med stora biltrafikflöden i Alléstråket. 

Bedömning ur social dimension 
Stärkt med väl utformad och avgränsad bebyggelse med innehåll som går hand i hand 

med platsens läge och värden har platsen potential att bli en viktig allmän plats med 

historiskt djup samt en mötesplats och aktivitetsyta för närområdet, hela staden och 

regionen. I detta tidiga skede har kontoret inte funnit några andra aspekter på frågan 

utifrån detta perspektiv och inte heller beaktat barnens egna perspektiv. 

Bilagor 
1. Ansökan om planbesked (Publiceras inte på Internet)  

2. Förprövningsrapport  



 

 

Stadsbyggnadskontoret, Tjänsteutlåtande planbesked 3 (7) 

Ärendet  
Ärendet gäller en begäran om planbesked.  

Fastighetskontoret begär i sin ansökan att en större del av Pusterviksplatsen, en tomt på 

cirka 4600 kvm, tas i anspråk för en högstadieskola för 360 elever, då det närliggande 

stadsbyggnadsprojektet på Mashuggskajen inte säkerställer en ny skola i den första 

etappen. Skolan föreslås byggas i tre till fyra våningar med sammanlagt cirka 4400 kvm 

BTA. Enligt skissen i ansökan föreslås skolgård om cirka 3375 kvm som eventuellt kan 

kompletteras med grönytorna på tak. På platsen önskas även placering av en idrottshall 

prövas, vilken inte framgår av volymskissen. Även centrum- och kontorsändamål önskas 

prövas för en flexibel markanvändning, då ytan inte kan tas i anspråk förrän Västlänken 

är färdigbyggd.  

Området, den västra delen av Pusterviksplatsen, ligger strax utanför Göteborgs stadskärna 

mellan Rosenlundskanalen och Nya Allén, öster om Pusterviksgatan och cirka 300 meter 

från Järntorget. Det angränsar i öster till Västlänkens station Hagas planerade 

angöringsytor och stationsbyggnad vid Rosenlundbrons fäste.  

Styrande dokument och tidigare beslut 
Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2022-05-19, innehåller en 

utvecklingsinriktning samt vidare flera geografiska och tematiska inriktningar. Tre 

strategier med flera delstrategier finns för att nå målet om en hållbar stad: att planera för 

en nära, sammanhållen och robust stad. Pusterviksplatsen hör geografiskt till innerstaden, 

där utvecklingsstrategin är bland annat att låta stadskärnan växa över älven, uppgradera 

kollektivtrafiken och utveckla omvandlingsområden. Man ska ta vara på potentialen i 

noder och stråk, utveckla och binda samman den blågröna strukturen samt stärka, värna 

och komplettera utifrån olika områdens karaktär, förutsättningar och en god gestaltad 

livsmiljö.  

Vidare hör platsen till delområde Den historiska stadskärnan och i söder gränsar platsen 

till delområde Stenstaden. Båda är så kallade kompletteringsområden med liten eller 

begränsad möjlighet till stadsutveckling. Rekommendationerna är bland annat att vårda 

och omhänderta befintliga kulturvärden, historisk läsbarhet och den platsspecifika 

karaktären av en sammanhållen och levande historisk stadsmiljö, värna och utveckla 

befintliga parker, kajer, torg och platser samt värna visuella samband i de större 

landskapsrummen.   

Med hänsyn till läge och karaktärsmässig tillhörighet till nod Haga station ska 

Pusterviksplatsen utvecklas med hänsyn till områdets särskilda värden och kvaliteter. Det 

innebär i första hand att utveckla en attraktiv stadsmiljö för gående med hänsyn till de 

värden, kvaliteter och potential som finns och att stärka stadslivet genom att omhänderta 

potential i befintliga byggnader för handel och offentliga miljöer för vistelse. 

Pusterviksplatsen ingår i det utpekade blågröna stråket som, Vallgravsstråket. Platsen ska 

prioriteras för utveckling av gång- och cykelstråk och vistelseytor samt bidra till en 

tydligare koppling mot Göta Älv. 

I markanvändningskartan pekas Pusterviksplatsen som blandat stadsbebyggelse inom 

stadskärnan. Här ingår funktioner som bidrar till en levande stadsmiljö, allt från bostäder, 

kontor, samhällsservice, handel, gator, parker och torg, och det förutsätts att hänsyn tas 
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till platsspecifika förutsättningar. Utmed Pusterviksplatsen längs med Rosenlundskanalen 

finns reservat för ett framtida planerat högvattenskydd utpekat.  

För området gäller stadsplan för Göteborgs utvidgning utanför vallgraven från 1866, akt 

II-121. Stadsplanen medger en utbyggnad av staden, med gatustrukturer, 

kvartersbebyggelse, parkmark samt trädplanteringar. Pusterviksplatsen är enligt planen 

allmän plats. I denna plan anges också dragningen av Nya Allén söder om 

Pusterviksplatsen. Genomförandetiden har gått ut.  

I öster gränsar det tilltänkta området till station Hagas angöringsyta och dess nordligaste 

uppgång. Användning och utformning säkerställs i Detaljplan för Västlänken, station 

Haga med omgivning som vann laga kraft 2019-07-29. Genomförandetiden är 10 år. 

Området är av riksintresse för kulturmiljövården, Göteborgs innerstad enligt 3 kap 6§ 

miljöbalken samt fornlämning RAÄ Göteborg 216:1. Det ingår också i 

bevarandeprogrammet. 

Västlänken och station Haga, direkt öster om området, utgör riksintresse för framtida 

järnvägar enligt 3 kap 8§ miljöbalken, samt är ett nationellt och regionalt utpekat stråk.  

Enligt miljöbalken inträder strandskydd vid Rosenlundskanalen vid ny planläggning. 

Kommunen kan upphäva strandskyddet om det finns särskilda skäl och åtgärderna inte 

strider mot strandskyddets syften. 

Allén omfattas av det generella biotopskyddet. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Fastighetskontoret har inkommit med ansökan om att pröva en del av Pusterviksplatsen 

för en högstadieskola med tillhörande skolgård och idrottshall, på grund av att det 

närliggande stadsbyggnadsprojektet på Mashuggskajen utökar behovet av nya skolplatser 

i stadsdelen. Då ytan på Pusterviksplatsen inte kan tas i anspråk förrän Västlänken är 

färdigbyggd efter 2026 önskas även en flexibel markanvändning, bland annat 

centrumändamål, prövas på platsen.  

Det berörda området, Pusterviksplatsen, är en av få öppna platser i en historiskt tät del av 

staden. Gällande stadsplan från 1866, som fastställde Göteborgs utvidgning utanför den 

tidigare befästa stadskärnan, anger området som allmän plats. I närheten pågår utbyggnad 

av förnyelseområden längs med Södra Älvstranden, närmast kvarteret Röda Bryggan och 

Masthuggskajen med mycket tät blandstad. I den östra delen av Pusterviksplatsen byggs 

station Hagas nordligaste uppgång och bidrar till att denna plats, redan väl försörjd med 

gång- och cykelstråk samt kollektivtrafik, även blir en regional knutpunkt. I omgivningen 

finns några av de mest omtyckta miljöerna i Göteborg, exempelvis Haga, Rosenlund, 

Vasastaden, som har egna starka identiteter, kulturhistorisk prägel och välfungerande 

vardagsliv.  

Området ingår i riksintresset för kulturmiljövården och kulturmiljöutredningar visar på 

vikten av att bevara platsen öppen och sammanhållen, med fria siktlinjer och bibehållet 

samspel mellan det dominerande vattenrummet och det gröna. Trots att vallgraven här har 

grävts om och andra historiska skikt dominerar rummet, behöver hänsyn tas till att 

området även är en fornlämning. Hänsyn genom att minimera skadan på lämningar under 

mark och den bevarade öppna ytan som en gång var befästningsvallar. Länsstyrelsen och 
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kulturförvaltningen är mycket tydliga med att byggnation på platsen innebär påtaglig 

skada på riksintresset i och med skadan på befästningslämningar som redan skadas 

påtagligt och irreversibelt vid byggnation av Västlänken. 

I enlighet men den nya översiktsplanens markanvändningskarta, avses på platsen blandad 

stadsbebyggelse som inkluderar både samhällsservice och torg dock alltid med hänsyn till 

platsens förutsättningar. Både de övergripande utvecklingsstrategierna för Innerstaden 

och delområdet Den historiska stadskärnan handlar om att stärka, värna och varsamt 

komplettera och utveckla och binda samman den blågröna strukturen.  

En omfattande bebyggelse på Pusterviksplatsen går emot rekommendationerna i den nya 

översiktsplanen om att vårda och omhänderta befintliga kulturvärden, historisk läsbarhet 

och den platsspecifika karaktären av en sammanhållen och levande historisk stadsmiljö, 

värna och utveckla befintliga parker, kajer, torg och platser samt värna visuella samband i 

de större landskapsrummen. En omfattande bebyggelse likt föreslagen högstadieskola 

skulle även strida emot rekommendationen om att synliggöra berättelsen om 

fästningsstaden genom att stadsrum och miljöer kring Vallgraven och Kungsparken 

värnas, utvecklas och förstärks. En mindre komplettering kan dock lyfta platsen och 

främja stadslivet, med väl placerad och utformad byggrätt med hänsyn till stråk, 

siktlinjer, utblickar och visuella samband mellan stadskärnan, före detta befästa staden, 

och den första förstaden Haga.   

Med hänsyn till läge och karaktärsmässig tillhörighet till nod Haga station ska 

Pusterviksplatsen utvecklas med hänsyn till områdets särskilda värden och kvaliteter. Det 

innebär i första hand att utveckla en attraktiv stadsmiljö för gående med hänsyn till de 

värden, kvaliteter och potential som finns och att stärka stadslivet genom att omhänderta 

potential i befintliga byggnader för handel och offentliga miljöer för vistelse. En mindre 

komplettering som stärker noden och de rådande stråken kan då vara lämpligt, men inte 

en mer omfattande bebyggelse som går emot platsens särskilda värden och kvaliteter. 

Detta gör sig gällande även i förhållande till det utpekade blågröna stråket som 

Pusterviksplatsen ingår i, Vallgravsstråket. Platsen ska prioriteras för utveckling av gång- 

och cykelstråk och vistelseytor samt bidra till en tydligare koppling mot Göta Älv.  

Berörda förvaltningar har hörts i frågan och inkomna synpunkter ger en tydlig bild av 

områdets komplexitet, då det finns konflikter mellan olika intressen, samt tekniskt och 

utredningsmässigt vid byggnation. Förvaltningar som bevakar stadens intressen när det 

gäller de gröna miljöerna, kulturmiljön och de sociala frågorna ger en samstämmig bild 

av att området behöver utvecklas till en kvalitativ allmän plats, en 

generationsöverskridande aktivitetsyta, med inslag av grönska och möjligtvis bebyggas i 

begränsad omfattning med funktioner som stödjer den allmänna platsen. 

Området för planbesked 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 planförslaget till viss 

del är förenligt med en utveckling av stadsplaneanalys. Det innebär en annan inriktning 

eftersom en betydligt mindre yta bedöms lämplig att pröva för bebyggelse med hänsyn 

till platsens förutsättningar och värden samt den befintliga/ursprungliga dragningen av 

Nya Allén.   
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Beslut om negativt planbesked föreslås för utbildningslokaler, högstadieskola  

Med bakgrund i ovanstående bedömer stadsbyggnadskontoret att en omfattande 

byggnation på platsen, som en högstadieskola och skolgård innebär, inte går att motivera 

på grund av påverkan det innebär på den känsliga stadsmiljön, trots att det finns ett stort 

behov av skolplatser i stadsdelen. Vidare kräver bullernivåerna i området omfattande 

skyddsåtgärder för att klara riktvärden på en mycket liten del av skolgård, även det med 

stor negativ påverkan på stadsbilden.  

I komplettering av sin ansökan resonerar fastighetskontoret kring olika sätt att anpassa 

byggnationen eller verksamheten så att platsen går att använda för skoländamål. I första 

hand genom de kostsamma och omfattande skyddsåtgärderna på platsen och andra 

fastigheter eller att bygga en ytterligare huskropp längs med Nya Allén, vilket har en stor 

negativ påverkan på stadsbilden och viktiga historiska kopplingar och siktlinjer. Att 

använda närliggande grönområden som vistelseytor, exempelvis Skansparken, för att 

tillgodose behovet av skolgård (med ljudnivåer under 50 dBA och på ett avstånd om 

drygt 300 meter), skulle kunna ses som en gångbar lösning då högstadiebarn är mer 

rörliga och kan ta sig på egen hand, men kräver fortsatt en för omfattande byggnation för 

platsen. Det framhålls också att byggnation på platsen är mycket utmanande. Det kommer 

innebära omfattande markberedningskostnader, en kostsam grundläggning, 

bulleråtgärder, behov av översvämningsskydd och lokala markhöjningar med oklar 

finansiering. Men att behovet av skolplatser prioriteras. 

Stadsbyggnadskontoret instämmer i behovet och vikten av att tillgodose en god och 

långsiktigt hållbar social service i stadsdelen. Dock i avvägning mot andra intressen, så 

som stadsrummets påtagliga stadsbilds- och kulturmiljövärden, den öppna platsens 

utpräglade kajkaraktär och nära vattenkontakt samt gränsöverskridande sociala potential, 

ställer sig kontoret negativt till detta förslag på markanvändning.  

Beslut om positivt planbesked föreslås för utveckling av platsen, 

centrumändamål  

Men hänsyn till Pusterviksplatsens påtagliga stadsbilds- och kulturmiljövärden och 

översiktsplanens inriktningar kan en väl avgränsad byggnation på platsen prövas i syfte 

att stärka de utpekade stråken och kopplingarna i anslutning till nod Haga station. 

Centrumändamål med innehåll som bidrar till stadslivet på platsen och främjas av den 

regionala upptagningen. Viktiga siktlinjer och utblickar behöver värnas och stärkas 

genom lämplig placering av bebyggelse som volymmässigt underordnas de omgivande 

kvarteren och historiska byggnaderna.  

Planläggningen av platsen bör ske i syftet att stärka, skydda och utveckla en viktig allmän 

plats i ett komplext sammanhang, där den kulturhistoriska stadsmiljön med 

mångfacetterade skikt och olika stadsrum möter en ny funktion. När Västlänken har 

byggts ges möjlighet att upprusta och addera denna plats till ett sammanhängande stråk, 

längs med båda sidor av kanalen, med pärlband av viktiga stadsrum med olika karaktär 

och innehåll som löper vidare mot den nya täta staden vid älvstranden.  

Inriktningen för byggnation på och upprustning av platsen bör ta avstamp i platsens 

historia och kvaliteter genom att omvandla ytan till en aktivitetsyta och mötesplats med 

bibehållen kajkaraktär och förstärkt identitet. En begränsad och väl placerad bebyggelse i 

syfte att komplettera den allmänna platsen behöver anpassas i storlek och skala, så att 

rummet förblir sammanhållet och den omgivande bebyggelsens kulturhistoriska värden 
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tas hänsyn till. Det är särskilt viktigt att bevaka barnperspektivet och skapa en trygg och 

säker plats för alla. Översvämningsrisken behöver hanteras genom lösningar som främjar 

den påtagliga vattenkontakten, passar in i platsens karaktär och skonar den omgivande 

allén och bebyggelsen.   

Det tidigare planerade nordsydliga gång- och cykelstråket med bro över 

Rosenlundskanalen kan med fördel återupptas för planläggning/genomförande och 

analyseras i ett helhetsgrepp med byggnation/upprustning av platsen samt den tilltänka 

omvandlingen av stråket mellan Haga station och Järntorget.  

Planläggningen av platsen är dock inte oförenad med risker och bebyggelsen behöver 

anpassas i omfattning och utformning så att påtaglig skada på riksintresse kan undvikas.  

Planarbetet bedöms bli stort. Planarbetet kan preliminärt påbörjas år 2026. 

Det är många viktiga frågor som behöver tas hänsyn till vid planläggning så som: 

• Hantering av kulturmiljöfrågor, arkeologi och påverkan på riksintresse genom 

fördjupade kulturmiljöutredningar, arkeologiska undersökningar och antikvariska 

konsekvensbeskrivningar. 

• Kostsamma och komplexa genomförandefrågor, bland annat marksanering, 

grundläggning, upprustning av kanalmurarna, eventuella ledningsflyttar. 

• Hantering av höga vattennivåer och skyfall samt hänsynstagande till det framtida 

högkantsskyddet. 

• Hantering av strandskydd som inträder vid ny planläggning. 

• Påverkan på och eventuellt flytt av den biotopskyddade Nya Allén. 

• Hänsynstagande till den ekologiskt känsliga miljön i kanalen.  

 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

Samband eller beroende till andra planarbeten får göras i arbetet med startplan. Som stöd 

för bedömning av start och tydliggörande av hur planen förhåller sig till andra projekt har 

planens måluppfyllelse enligt strategier, ÖP och prioriterade mål i budget analyserats. 

Sammanvägning av måluppfyllelse visar att det finns visst stöd att bebygga platsen, men 

det höga kulturhistoriska värdet platsen innehar, den påtagliga skadan på 

befästningslämningar en byggnation kan innebära och platsens potential som allmän plats 

väger tungt och är avgörande för bebyggelsens omfattning, utformning och innehåll. 
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