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Planbesked, uppdrag, samråd och granskning 
av GS-hallen inom Fixfabrikområdet 
(Kungsladugård 14:10) inom stadsdelen 
Kungsladugård 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för GS-

hallen inom Fixfabrikområdet inom stadsdelen Kungsladugård. 

 

2. Planarbetet påbörjas preliminärt år 2021. 

 

3. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för GS-hallen inom 

Fixfabrikområdet inom stadsdelen Kungsladugård med standardförfarande.  

 

4. Genomföra samråd om detaljplan för GS-hallen inom Fixfabrikområdet inom 

stadsdelen Kungsladugård. 

 

5. Låta granska detaljplan för GS-hallen inom Fixfabrikområdet inom stadsdelen 

Kungsladugård. 

Sammanfattning 
Området som ansökan avser ligger inom fastighet Kungsladugård 14:10, längs Karl 

Johansgatan. Planbeskedsansökan syftar till att ändra en liten del av Detaljplan för 

Bostäder i Fixfabriksområdet inom stadsdelen Sandarna, som är en del av 

Jubileumssatsningen som vann laga kraft 2018-11-06. 

I detaljplanen för Fixfabriksområdet har en vägsträcka antagits som innebär att del av GS-

hallen behöver rivas. Fastighetskontoret har startat projekteringen av rivningen och det 

har visat sig att en ombyggnad kommer att vara mycket kostsam samt påverka en större 

del av byggnaden än vad man ursprungligt räknat med. Fastighetskontoret önskar därför 

leda om en kort sträcka allmän plats:gata och därmed undvika rivning. 

Ändringen bedöms överensstämma med kommunens översiktsplan och program för 

Fixfabriken m.m. inom stadsdelen Kungsladugård. 

Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiva till att pröva förfrågan i en detaljplaneprocess 

då det innebär en besparing för staden samt att GS-hallen, som bedöms vara 
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bevarandevärd, kan bevaras i sin helhet. Kontoret bedömer att det bör gå att göra en bra 

slutlösning ur trafiksynpunkt med ändringen.  

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

intressent.  

Fastighetskontoret bedömer att staden har möjlighet att göra en besparing på cirka 25-30 

miljoner kronor om ingen ombyggnad av GS-hallen behöver ske. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Att i sin helhet bevara en befintlig byggnad bedöms positivt ur en ekologisk dimension. 

Om fler av de träd som står i anslutning till GS-hallen kan stå kvar p.g.a. en ändrad 

vägdragning bedöms detta också som positivt. 

Bedömning ur social dimension 
Att bevara GS-hallen innebär är att uthyrningsbar yta inte påverkas och inte heller de 

verksamheter som idag huseras i GS-hallen.  

Bilagor 
1. Förprövningsrapport 
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Ärendet  
Fastighetskontoret önskar leda om allmän plats: gata runt om GS-hallen för att undvika 

rivning av delar av GS-hallen.  

Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiva till att pröva lämpligheten av detta i en 

detaljplaneprocess då det innebär en besparing för staden samt att GS-hallen, som 

bedöms vara bevarandevärd, kan bevaras i sin helhet.  

Beskrivning av ärendet 
Området som ansökan avser ligger inom fastighet Kungsladugård 14:10, längs Karl 

Johansgatan. Planbeskedsansökan syftar till att ändra en mindre del av Detaljplan för 

Bostäder i Fixfabriksområdet inom stadsdelen Sandarna, som är en del av 

Jubileumssatsningen. 

I detaljplanen för Fixfabriksområdet har en vägsträcka antagits som innebär att del av GS-

hallen behöver rivas. Inför att Fastighetskontoret startat projekteringen av rivningen visar 

det sig att en ombyggnad kommer var mycket kostsam och påverka en större del av 

byggnaden än vad man ursprungligt räknat med. I detaljplanearbetet för Fixfabriken 

gjordes bedömningen att rivningen skulle kosta ca 1 miljon kr. I samband med 

projekteringen har man upptäckt att ombyggnad av gaveln är mer omfattande än vad man 

tidigare trott - kostnaden för ombyggnaden beräknas uppgå till cirka 25-30 miljoner 

kronor. Fastighetskontoret önskar därför leda om en kort sträcka allmän plats: gata runt 

om GS-hallen och därmed undvika rivning av delar av byggnaden.  

Att bevara GS-hallen innebär att uthyrningsbar yta inte påverkas och inte heller de 

verksamheter som idag huseras i GS-hallen.  

Länsstyrelsen har gett dispens för att på gällande fastighet ta bort en trädrad med åtta 

oxlar. Framtagandet av en ny detaljplan, med en ny vägdragning, kan innebära att en eller 

flera av oxlarna kan stå kvar.  

Förfrågan bedöms innebära ett litet planarbete.  

Kommunens översiktsplan anger pågående användning som verksamhetsområde och 

områdesvis inriktning mellanstaden.  

Området ligger inom skydds- och bedömningszon runt transportled för farligt gods. 

Området ligger i närhet till riksintresse väg. 

Området ligger inom FÖP förorenade områden. 

Gällande detaljplan anger allmän plats: gata och kvartersmark: bostäder, centrum, 

besöksanläggningar, tillfällig vistelse. Genomförandetiden utgår 2028-11-06. Före 

genomförandetidens utgång får planen inte ersättas mot berörda fastighetsägares vilja. 

Om planen ersätts med en ny under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till 

ersättning av kommunen för den skada som uppkommer för dem. 

I planhandlingen till gällande detaljplan anges följande som skäl att man inte drog vägen 

runt GS-hallen från början: ”GS-hallen avses bli kvar i stort sett i samma skick som idag. 

Den del av byggnaden som sträcker sig utmed Karl Johansgatan tillåts kortas av och en 

ny gavel uppförs lika den tidigare. Detta säkerställer att idrottshallen kan bli kvar i 

befintligt skick och de delar som blir kvar kan nyttjas som tidigare eller utvecklas för nya 
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hyresgäster. Att korta av byggnaden underlättar en trafiksäker angöring mot Karl 

Johansgatan och ger en tydlig struktur inne i det nybyggda området, med tydlig 

kvartersstruktur som på ett bra sätt kan hantera platsens utmaningar gällande buller och 

risk.” 

 

Bakgrund 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2016-01-19 att godkänna program för Fixfabriken m.m. inom stadsdelen 

Kungsladugård. 

Övrig historik och tidigare beslut som har fattats i ärendet: 

2018-06-07  antagande i KF av detaljplan för Bostäder i Fixfabriksområdet inom 

stadsdelarna Kungsladugård och Sandarna i Göteborg, en del av 

BoStad 2021. Planen vann laga kraft 2018-11-06. Dnr 1578/15. 

Program för Fixfabriken m.m. med samrådsredogörelse går att läsa på 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Ändringen bedöms överensstämma med kommunens översiktsplan och program för 

Fixfabriken m.m. inom stadsdelen Kungsladugård. 

Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiva till att pröva förfrågan i en detaljplaneprocess 

då det innebär en besparing för staden samt att GS-hallen, som anses vara bevarandevärd, 

kan bevaras i sin helhet. Kontoret bedömer att det bör gå att göra en bra slutlösning ur 

trafiksynpunkt med ändringen.  

En ny vägdragning bör utformas i linje med den gatuhierarki/de gatutyper som beskrivits 

i detaljplan för bostäder i Fixfabriksområdet för att följa de intentioner staden hade vid 

tillskapandet av Fixfabriksområdets gatustruktur. Detta bör samtidigt kunna minska 

påverkan/skada på omgivningen. 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

Om fastighetskontoret säljer av kringliggande mark till andra intressenter innan en ny 

detaljplan är laga kraftvunnen kan de rättigheter man har som fastighetsägare/innehavare 

av särskild rätt innan genomförandetiden gått ut komma att gälla även dem. 

Stadsbyggnadskontoret  
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