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Uppdrag och samråd om detaljplan för 
Gamlestads torg, etapp 2 inom stadsdelarna 
Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Avbryta arbetet med detaljplan för bostäder och verksamheter norr om 

Gamlestadstorget inom stadsdelen Gamlestaden (kv. Sillen), diarienummer 

0582/12. 

 

2. Avbryta arbetet med detaljplan för Gamlestads torg, etapp 2 inom stadsdelarna 

Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården, diarienummer 0646/12. 

 

3. Uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för Gamlestads torg, 

etapp 2 inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården med utökat 

förfarande, diarienummer 0168/20 

 

4. Genomföra samråd om detaljplan för Gamlestads torg etapp 2 inom stadsdelarna 

Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården, diarienummer 0168/20. 

 

Sammanfattning 
Syftet med planen är att skapa en tät, variations- och upplevelserik, levande stadsmiljö av 

citykaraktär som ska främja en attraktiv och trygg livsmiljö där vardagsliv, arbete och 

fritid tar plats (med bostäder, arbetsplatser, skola, torg och park). Området kommer att 

utgöra entrén till nordöstra Göteborg. På sikt kommer denna del av Göteborg att upplevas 

som en del av innerstaden. 

Detta är den andra etappen av Gamlestads torg och kopplar samman befintlig lands-

hövdingehusbebyggelse och gatustruktur med den nya exploateringen och kollektiv-

trafikknutpunkten i etapp 1. Denna etapp kopplar också ihop de två sidorna av Säveån 

genom att dagens trafikviadukt rivs och ett nytt huvudgatusystem byggs ut där Gamle-

stadsvägen byggs om till en stadsgata i markplan i ett delvis nytt läge.  

Detaljplanen för Gamlestads torg etapp 2 bedöms totalt kunna inrymma cirka 900 

bostäder, en F-3-skola för cirka 200 barn och cirka 40 000 m2 lokalytor för kontor, 
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service, butiker m.m. Utöver detta finns ytor för parkering, teknik etc. Det bebyggelse-

förslag som redovisas i detaljplanen rymmer totalt cirka 145 000 m2 ovan mark. 

Kommunen äger den övervägande delen av marken inom den södra delen av 

planområdet. Norr om Slakthusgatan ägs marken av privata markägare. En mark-

anvisning har genomförts för delar av kommunens mark. 

Kvarteren och de offentliga rummen ska ges en tydlig stadsmässig karaktär och det är 

viktigt att aktiva bottenvåningar och upplevelser i ögonhöjd skapas i så stor utsträckning 

som möjligt.  

 

Planområdets läge mellan knutpunktsområdet (Gamlestads torg etapp 1) och den äldre 

bebyggelsestrukturen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planområdet utgör en mycket vital del av det område som utvecklas runt den strategiska 

knutpunkten Gamlestads torg. Förutom att förstärka entrén till hela nordöstra Göteborg så 

bidrar pågående stadsutveckling i Gamlestaden till att framförallt sammanlänka stråket 

Kortedala/Bergsjön med city. Här skapas en viktig framtida ekonomisk nod i en flerkärn-

ig stadsväv. På ca 15 års sikt (2035) bedöms åtskilliga tusen kontorsarbetsplatser till-

komma i ett kollektivtrafikmässigt utmärkt läge. Den utveckling av stadsliv och service 

som följer på detta gynnar stadens invånare i stort och borgar för en god ekonomisk 

utväxling för både staden och regionen. 

Fastighetskontoret bedömer i detta tidiga skede att planförslaget ger staden ett negativt 

projektnetto. Detta beror delvis på att kostnaden för anläggande av allmän plats är stor 

men också på grund av de arkeologiska undersökningar som krävs inom planområdet. En 
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förutsättning för projektet är finansiering via Västsvenska Paketet, Projektavtal för 

projekt 407 där förhandling pågår. 

Fastighetsnämnden får inkomster från försäljning av byggrätter och exploateringsbidrag 

och utgifter för utbyggnad av gata, torg och park, ledningsomläggningar, inlösen av 

allmän plats, kompensationsåtgärder, arkeologiska utredningar, marksanering, förrätt-

ningskostnader, markförvärv m.m. samt stabilitetshöjande åtgärder. Trafiknämnden får 

utgifter för anläggande av gata och cirkulationsplats samt kompensationsåtgärder för 

vattendom (M6777-11) inom etapp 1. Trafiknämnden får inkomster via Västsvenska 

Paketet Blockavtal 2 (projektering m.m.) och förhandling pågår gällande Projektavtal 

(utbyggnad). Park- och naturnämnden får utgifter för anläggande av park. Kretslopp och 

vatten får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgifter för utbyggnad av vatten 

och avlopp. Lokalnämnden får utgifter för byggnation av skola F-3. 

Planavtal har tecknats med berörda fastighetsägare och ska tecknas med berörda 

intressenter (markanvisade aktörer). 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Utgångspunkten för planförslaget har varit att omvandla det tidigare bildominerande 

området till en funktionsblandad stadsdel där stadslivet tillsammans med kollektiv-, gång- 

och cykeltrafiken prioriteras och därmed främjar en god resurshushållning.  

Stadsdelen ska även tillföras större vistelsekvaliteter, med återskapande och upprustning 

av torg-, gatu- och parkmiljöer. Det Natura 2000-klassade vattendraget Säveån utgör med 

sin biologiska mångfald en kvalité i stadsdelen. I planområdets nordvästra del reserveras, 

på mark som idag utgör impediment, en översvämningsbar yta om ca 8000 m2 som ska 

kunna ta emot och fördröja skyfallsvatten. De markföroreningar som finns inom 

planområdet kommer att omhändertas och saneras vid kommande nybyggnation. 

Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms klaras inom planområdet. 

Trafikförslaget har arbetats fram för att den huvudsakliga biltrafiken ska ledas längs de 

större gatorna och därmed skydda de mindre gatorna inne bland bostadskvarteren. 

Åtgärder för att minska bullerpåverkan på skolgården och i parken har vidtagits. 

De miljömål som bedöms som relevanta att belysa utifrån planområdets förutsättningar 

är: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, 

God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. Av de studerade miljömålen bedöms 

samtliga möta de åtgärder som föreslås vidtas i planförslaget. 

Bedömningen är att planområdets utformning kommer att bidra till att kunna nå 

Generationsmålet – det vill säga det övergripande målet för miljöpolitiken att till nästa 

generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 

miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. I en struktur som den i Gamlestads 

torg etapp 2 är förutsättningarna för att kunna minska sin miljöbelastning genom exem-

pelvis kollektiva resor och delande av kläder, verktyg, bilar etc. mycket goda.  

Bedömning ur social dimension 
Ett fundamentalt mål med stadsutvecklingen i Gamlestaden är att denna ska bidra till att 

fysiskt och socialt knyta samman Östra Göteborg och Angered med centrala Göteborg. 
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Planförslaget kommer på ett tydligt sätt att bidra till en bättre sammanhängande ”stads-

väv” vilket i stort bedöms ha en positiv inverkan när det gäller integrationen i staden.   

Barnkonventionen har blivit svensk lag från och med 2020-01-01. Barns bästa har 

bedömts och beaktats vid framtagande av planförslaget. Detta arbete kommer emellertid i 

vissa delar att fördjupas i det fortsatta planarbetet. 

Framtiden AB är markanvisade men merparten av de tillkommande bostäderna inom 

planområdet bedöms komma att upplåtas i form av bostadsrätter. Detta ska i sin tur ställas 

i relation till att det inom stadsdelen idag är en tydlig dominans av hyresrätter. 

Det är osäkert hur befintligt föreningsliv och verksamheter som är beroende av låga hyror 

påverkas av nybyggnationen i Gamlestaden. Vid nybyggnation finns det en viss risk för 

att hyrorna går upp även i omgivande områden. Det finns några äldre byggnader i plan-

områdets norra del (kv. Sillen) som kommer att rivas och som idag hyser befintliga verk-

samheter. En del av Gamlestadens särprägel är just dess föreningsliv. 

De föreslagna platserna för stadsdelens behov av offentligt tillgängliga friytor är begräns-

ade och kommer att nyttjas av många människor, både dagens och morgondagens boende 

och verksamma. Antalet boende i Gamlestaden kommer med alla pågående projekt att på 

sikt fördubblas. Detta ställer krav på att de vistelseytor som finns utformas med höga krav 

på kvalitet och slittålighet och att alla de gator, stråk och platser som tillkommer utformas 

med gröna vistelsekvaliteter. 

Trots vissa osäkerheter rörande de sociala konsekvenserna (viss brist på fri- och grönytor, 

risken för hyreshöjningar) bedöms ändå planförslaget leda till en tydligt positiv utveck-

ling i och med att stadsmiljön blir så mycket bättre utformad ur stadens och de boendes 

och verksammas perspektiv samt att trafiksituationen för oskyddade trafikanter förbättras 

i så hög utsträckning.   

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankartor med bestämmelser  

2. Planbeskrivning  

3. Miljökonsekvensbeskrivning, COWI, 2020-01-10 

Övriga handlingar 

4. Grundkarta  

5. Illustrationsritning  

6. Undersökning om en betydande miljöpåverkan kan antas  

7. Stadsbyggnadskvaliteter Gamlestads Torg, 2012-11-27 

8. Stadsbyggnadsförslag Gamlestads torg etapp 2, 2018-05-04 

9. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar 

10. Arkeologisk utredning, förundersökning och undersökning, Schaktningar i 

Gamlestaden och nya vägar på Marieholm, Nya Lödöse Rapport 2018:3, Mattias 

Öbrink, 2018 

11. Arkeologiska förundersökningar i Gamlestaden, Inför detaljplaner Gamlestads 

torg etapp 2 och Gamlestadens fabriker, Nya Lödöse Rapport 2018:1, Kajsa 
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Andreasson, Veronica Forsblom-Ljungdahl, Jeanette Gustavsson, Jens Heimdahl, 

Anders Kjellin, Christina Rosén, Mattias Öbrink, 2018. 

12. Dagvatten- och skyfallsutredning, Detaljplan för Gamlestads torg etapp 2, 

Kretslopp och vatten, 2019-12-04 

13. Förorenade områden och kemikalier, Detaljplan för Gamlestads torg etapp 2, 

inventering av tidigare utförda provtagningar samt rekommendationer på åt-

gärder till följd av förslag till ny detaljplan, SWEO, 2019-11-15 

14. Geoteknisk rapport, Detaljplan för Gamlestads torg etapp 2 inom stadsdelen 

Gamlestaden i Göteborg, Fastighetskontoret, FK Diarienummer 1125/13, 2019-

10-16 

15. Geoteknisk utredning inför detaljplan – Kv. Sillen, Gamlestaden, SWECO, 2019-

10-29 

16. Luftutredning för Gamlestads torg, COWI, 2019-10-04 

17. Naturvärdesinventering inför åtgärder inom Gamlestaden, Jakobi, 2017-08-28 

18. PM Gestaltning Gamlestads torg etapp 2, SWECO, 2020-01-10 

19. PM Trafikförslag Gamlestads torg etapp 2, SWECO, 2020-01-10 

20. Riskutredning Gamlestads torg etapp 2, COWI, 2019-06-25, rev 2019-11-11 

21. Trafikbullerutredning, Gamlestads Torg i Göteborg, Norconsult, 2019-06-19 

22. Vibrations- och stomljudsutredning, DP Gamlestads torg etapp 2, Norconsult, 

2019-06-13 

23. Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Gamlestadsvägen 14-18, 

kvarteret Sillen, Göteborg, SWECO, 2018-10-19  
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Ärendet  
Nämnden föreslås besluta om att skicka ut detaljplanen på samråd. Den praktiska sam-

rådstiden för påseende av handlingar hos allmänhet och remissinstanser planeras ske 

fr.o.m. vecka 8 t.o.m. vecka 14 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger i västra delen av Gamlestaden ca 3 km nordost om Göteborgs centrum 

(Drottningtorget/Brunnsparken). Syftet med planen är att skapa en tät, variations- och 

upplevelserik, levande stadsmiljö av citykaraktär som ska främja en attraktiv och trygg 

livsmiljö där vardagsliv, arbete och fritid tar plats. Detaljplanen för Gamlestads torg etapp 

2 bedöms totalt kunna inrymma cirka 900 bostäder, en F-3-skola för cirka 200 barn och 

cirka 40 000 m2 lokalytor för kontor, service, butiker m.m. Flertalet hus ligger i intervallet 

om fem – sju våningar. En lägre skala föreslås mot Banérsparken och torget. 

Den primära stadsbyggnadsidén i förslaget är att omvandla de ytor som idag, direkt eller 

indirekt domineras av Gamlestadens planskilda trafikviadukt, med kvartersstruktur och 

gator i markplan. Gamlestads torg etapp 1 (kollektivtrafik-knutpunkten) och Gamle-

stadens befintliga bebyggelsestruktur (uppförd efter Albert Lilienbergs stadsplan) 

sammanfogas då genom planförslaget (se illustrationen på s.2 i tjänsteutlåtandet). 

Planområdet ligger delvis inom gränsen för den senmedeltida/tidigmoderna staden Nya 

Lödöse. Arkeologiska förundersökningar är utförda. 

Detaljplanen ingår i den tillståndsansökan för påverkan på Natura 2000-objektet Säveån 

(omfattande fyra pågående planer i Gamlestaden) som fastighetskontoret har upprättat. 

Antagande av detaljplanen är avhängigt miljödomen. Dom och tillstånd meddelades av 

Mark- och miljödomstolen den 12 december 2019. Mark- och miljödomstolen har den 9 

januari 2020 bekräftat att inga överklaganden kommit in och att samtliga fyra tillstånds-

domar därmed har vunnit laga kraft. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Förslaget överensstämmer med Fördjupad översiktsplan för delar av Gamlestaden – 

Bagaregården, antagen av kommunfullmäktige 2006-09-14. 

Gällande detaljplan akt 1480K – II – 3187 anger huvudsakligen trafikområde 

(planbestämmelse T). Genomförandetiden har gått ut.  

Planområdet omfattas idag inte av strandskydd. På den västra sidan av Gamlestadsvägens 

nuvarande viadukt är strandskyddet runt Säveån upphävt. Strandskydd inträder när en 

fastställd detaljplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt 7 kap. 18 g § MB. Vid 

ny detaljplaneläggning kommer strandskyddet åter träda in för den delen av planen där 

Gamlestadsvägen går över Säveån. Då strandskydd ospecificerat avser det generella 

skyddet om 100 meter åt båda håll från strandlinjen – ut i vatten och upp på land – 

kommer kvartersmark efter antagandet av aktuell plan att omfattas av strandskydd. För att 

genomförandet av planen ska bli möjlig krävs att strandskyddet upphävs. Strandskyddet 

kommer dock vara kvar för den delen av Säveån som omfattas av användning W1 i plan-

en (öppet vatten som får överbyggas med bro). Strandskydd kan upphävas för ett område 
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som avses ingå i en detaljplan, om det finns särskilda skäl och om intresset för att ta i 

anspråk ett område på det sätt som avses med planen väger tyngre än skyddsintresset 

enligt 7 kap. 18 c § MB. De åtgärder som planen medger kommer att genomföras främst 

på mark som länge varit ianspråktagen och som saknar betydelse för strandskyddets 

syften. Konsekvenserna av ett upphävande av strandskyddet inom planområdet bedöms 

därmed vara obetydliga. 

Bakgrund och förändringar efter ursprungligt samråd 2011 

Byggnadsnämnden beslutade 2007-05-15 att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta 

detaljplan för Gamlestads torg och Gamlestadens fabriker. Planarbetet har sedan efter 

hand delats i flera planområden. Först genom en detaljplan för Gamlestads torg och en 

detaljplan för Gamlestadens fabriker. Efter samråd 2011 av detaljplan för Gamlestads 

torg kom denna att i sin tur att delas upp i etapper. Första etappen syftade till etablerandet 

av knutpunkten, resecentrumet och intilliggande kvarter. Den nya aktuella etapp två 

omfattar det område som bygger ut huvudgatustrukturen i stadsdelen med omgivande 

kvarter samt park- och skolmark. Kvarteret Sillen som ligger utmed Gamlestadsvägen 

norrut ingick inte i det ursprungliga området för Gamlestads torg, utan har lagts till för att 

området är lämpligt att planlägga ihop med etapp 2, bl.a. för utbyggnad av 

huvudgatunätet. Fortsatta etapper för planläggning av mark på norra och södra sidan av 

Säveån ingår i framtida planläggningar.    

Den långa tid som gått sedan samrådet hölls 2011, den förändring/utveckling som gjorts 

av planförslaget av bl.a. trafiklösningen samt inkluderandet av kv. Sillen i planområdet 

gör att planarbetet startar om med ett nytt samråd och enligt PBL 2010:900, SFS 

2014:900. Formellt avbryts pågående planarbeten för kv. Sillen samt för etapp 2 och ett 

nytt planuppdrag ges för en sammanslagen detaljplan med namnet ”Detaljplan för 

Gamlestads torg etapp 2”.  

Byggnadsnämnden beslutar 2020-02-07 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för 

Gamlestads torg etapp 2. Ett förslag till samrådshandling har tagits fram.  

Ärendets handläggning 

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

Planen bedöms vara av den karaktären att den ska hanteras med utökat planförfarande och 

antas av kommunfullmäktige.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

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

2011-10-31 att genomföra samråd om detaljplanen 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

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.  

Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 §. En redogörelse för 

vad som talar för och emot betydande miljöpåverkan finns i planbeskrivningen sid 94. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Kontoret finner att detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. Vissa för-

djupningar kommer dock att ske i det fortsatta planarbetet när det gäller BKA (barn-

konsekvensanalyser). 

Planen bedöms generera ett behov av ca 300 skolplatser (F-9) och ca 150 förskoleplatser. 

Skolplatserna (F-3) bedöms helt tillgodoses inom aktuell plan och förskoleplatserna 

huvudsakligen inom detaljplan Förskola vid Varnhemsgatan som planeras antas 4:e kvar-

talet 2021. Elever (4-9) bedöms kunna erbjudas skolplatser inom Gamlestaden. Vald 

lösning är avstämd med Lokalsekretariatet. 
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