
Tillstyrkande av detaljplan för Universitetet vid 
Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen Lorensberg 

Förslag till beslut  
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen 

Lorensberg, upprättad den 2019-05-21 och reviderad den 2020-09-24.   

  

2. Översända förslag till detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen 

Lorensberg, upprättad den 2019-05-21 och reviderad den 2020-09-24 till kommunfullmäktige för 

beslut om antagande.  

Sammanfattning 
Planen syftar till att möjliggöra nybyggnation av delar av kvarteret där Högskolan för scen och musik 

(Artisten) ligger, i anslutning till Götaplatsen. Syftet är även att möjliggöra för den västra uppgången för 

Västlänkens station Korsvägen att integreras i nybyggnationen. Planen ska ta tillvara på kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader och platser, och säkerställa att ny bebyggelse i sin utformning ansluter till omgivande 

byggnaders karaktär och kvalité. 

Planen ska möjliggöra en utveckling av universitet vid Renstömsparken, i enlighet med framtagna mål och 

strategier inom stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet. 

Samverkan kring gestaltning har skett mellan staden och exploatören i flera steg, från 

stadsutvecklingsprogram till detaljplan. Parallellt uppdrag har genomförts där aktuellt förslag gick vidare. 

Projektet har stämts av i arkitekturutskottet. Vikten av den nya bebyggelsens kvalité uttrycks i planens syfte 

samt även i planbestämmelser, vilket ger stöd i bygglovsprocessen. 

Länsstyrelsen uttrycker sig i sitt granskningsyttrande positiva till hur synpunkter från samrådet är 

tillgodosedda. Länsstyrelsen välkomnar att Artisten fått rivningsförbud i planen. Kvarstående fråga gäller 

geoteknik/ stabilitet i området i enlighet med SGI:s synpunkter. 

Övriga inkomna yttranden berör i huvudsak läge för E-område, parkeringsplatser och utformning av ny 

bebyggelse. 

Kontoret har bedömt att planförslaget, med kompletterade utredningar och justeringar i förslaget, bedöms 

lämpligt och genomförbart. 

 

 

 

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-09-03 

Byggnadsnämnden 2020-09-24 

Diarienummer 0548/11 

 

Handläggare 

Sophia Älfvåg/Christian Bruce 

Telefon: 031-368 17 29 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se       



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

Projektets inkomster för fastighetsnämnden består av inkomster från försäljning av kvartersmark till 

Akademiska Hus samt exploateringsbidrag till ombyggnad av gata och flytt av tekniska anläggningar. 

Projektnettot bedöms till ca 9 miljoner kronor för fastighetsnämnden.  

Detaljplanens trafikförslag föreslår nya cykelparkeringar på Olofs Wijks gata som är beläget utanför 

planområdet. Dessa cykelparkeringar är för Västlänkens behov och ska inte finansieras av exploateringen. 

Finansieringen av cykelparkeringar är under utredning inom staden. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Planen bedöms ha positiv påverkan på miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Detaljplanen möjliggör bland 

annat för Västlänken, station Korsvägen västra uppgång att integreras i ett gynnsamt läge i området. Planen 

kan ha positiv påverkan på målet frisk luft, då planen innebär en förbättring av kollektivtrafiken. Planen 

bedöms även ha positiv påverkan på miljömålet God bebyggd miljö. Planförslaget förbättrar 

stadsstrukturen genom att området integreras bättre med den omgivande staden. 

Planförslaget bedöms inte ha någon negativ påverkan på miljömålet Bara naturlig för-surning eller Giftfri 

miljö. Planen bedöms ha viss negativ påverkan på miljömålet ett rikt växt och djurliv, då den innebär viss 

påverkan på naturmiljön genom fällning av träd. 

Övriga miljömål bedöms inte beröras av planen. 

Bedömning ur social dimension 
I och med planens genomförande utvecklas området till ett av norra Europas starkaste lärosäten för 

humaniora, konst och kultur. En utveckling i det här slaget av cityuniversitet är mycket positivt för 

Göteborg som stad. En mötesplats för forskare, studenter och allmänhet i ett lokalt till globalt perspektiv 

kan uppstå. 

Götaplatsen, en av stadens mest karaktäristiska platser, får ett nytt tillägg. Med en ny konstnärlig fakultet 

samt en eventuell utveckling av Göteborgs Konstmuseet stärks Götaplatsen nationellt och internationellt. 

Regionalt knyts Korsvägen, stadsparken Renströmsparken och Götaplatsen närmare, med uppgångar för 

Västlänksstation, nya stråk och tydligare visuella samband.  

Universitetet har en viktig roll utifrån mångfaldsperspektiv och utvecklas med fler universitets- och 

arbetsplatser.  Universitetet blir även mer synligt i stadsbilden.  

I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin 

verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. Högskolorna 

bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden samt 

aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. 

Den absoluta närheten till det nya/ framtida Korsvägen och med en västlänksuppgång inom planområdet 

gör området mer lättillgängligt för alla i staden och regionen.  

Universitetet ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 

generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män ska alltid iakttas och främjas. 



Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och beaktats vid 

framtagande av planförslaget.  

Renströmsparkens något dolda karaktär skapar utrymme för vistelse och lek. Lekplatsen vid 

Näckrosdammen har nyligen byggts om till att bli en regnlekplats, en del av jubileumssatsningen Rain 

Gothenburg.  

Tydligare kopplingar mellan Korsvägen, stadsparken Renströmsparken och Götaplatsen, med bl.a. 

Stadsbibliotek och andra viktiga kulturinstitutioner, skapar en mer lättorienterad stadsmiljö. 

 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankartor med bestämmelser  

2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Grundkarta  

4. Illustrationsritning  

5. Granskningsutlåtande 

6. Samrådsredogörelse 

7. Miljökonsekvensbeskrivning 

8. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 

  



Ärendet  
Byggnadsnämnden föreslås fatta beslut om tillstyrkande av detaljplan. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet är beläget i anslutning till Götaplatsen, innefattar hela kvarteret Tullgarn och avgränsas av 

gatorna Gösta Rahmns gata, Johannebergsgatan, Olof Wijksgatan samt Fågelsången. Området är ca 1,5 

hektar. 

Planen syftar till att möjliggöra nybyggnation av delar av kvarteret där Högskolan för scen och musik 

(Artisten) ligger. Syftet är även att möjliggöra för den västra uppgången för Västlänkens station Korsvägen 

att integreras i nybyggnationen. Planen ska ta tillvara på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och platser, 

och säkerställa att ny bebyggelse i sin utformning ansluter till omgivande byggnaders karaktär och kvalité. 

Planen ska möjliggöra en utveckling av universitet vid Renstömsparken, i enlighet med framtagna mål och 

strategier inom stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet. Med nya stråk och kopplingar samt 

bebyggelse i strategiska lägen ska området mellan Götaplatsen och Korsvägen utvecklas utifrån historia, 

nutid och framtida anspråk. Inbjudande stråk och logiska samband, innerstad med rum för vardagsliv samt 

plats för lärande, upplevelser och möten. 

Universitetet vid Renströmsparken ska bli en kreativ mötesplats för humaniora, kultur och konst i 

Göteborg, men området ska även öppna sig mer mot allmänheten 

Planförslaget innebär att en ny institutionsbyggnad uppförs mot Götaplatsen, vid platsen för nuvarande 

parkeringsgarage. Byggnaden kommer utgöra en ny tydlig entré till den nya konstnärliga fakulteten. Den 

tidigare flickskolan, som ligger längs med Johannebergsgatan, rivs för att möjliggöra ännu en ny 

institutionsbyggnation, där även Västlänken, station Korsvägens västra uppgång kommer integreras i 

korsningen Johannebergsgatan och Olof Wijksgatan.  

Fågelsången utvecklas för att bättre ta hand om ökade flöden av gående och cyklister. Rivningen av 

befintligt parkeringsgarage innebär en betydlig minskning av biltrafik medan huvudentrén till den 

planerade Nya Konst innebär ökade flöden av gående och cyklister. Detta innebär en ökad trygghet i stråket 

Fågelsången, mellan Götaplatsen och Renströmsparken. 

Sammanlagt medger föreslagna byggrätter 40 000 m² BTA verksamheter, varav drygt 30 000 m² BTA 

utgörs av ny bebyggelse. Drygt 8 500 m² BTA rivs.  

Gällande planer anger i huvudsak allmän plats – park, gata, parkering, garage samt kvartersmark för 

allmänt ändamål, undervisningsändamål, samlingslokaler samt skola. Planernas genomförandetid har gått 

ut. 

Planområdet omfattar delar av detaljplanen för järnvägstunneln Västlänken och detaljplanen för station 

Korsvägens västra uppgång. Dessa detaljplaners planbestämmelser och plangränser förs i sin helhet in 

oförändrade i planförslaget, som inom planområdet ersätter dessa detaljplaner. För att öka läsbarheten av 

detaljplanen presenteras de delar av Västlänken som är under mark på en separat plankarta. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-05-21 att låta granska detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, 

del 1. Granskning har hållits under tiden 2019-06-12 – 2019-07-03. Förslaget till detaljplan har under 

granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 

Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  



Ett granskningsutlåtande har tagits fram.  

Länsstyrelsen uttrycker sig i sitt granskningsyttrande positiva till hur synpunkter från samrådet är 

tillgodosedda. Länsstyrelsen välkomnar att Artisten fått rivningsförbud i planen. Kvarstående fråga gäller 

geoteknik/ stabilitet i området i enlighet med SGI:s synpunkter. 

Övriga inkomna yttranden berör i huvudsak läge för E-område, parkeringsplatser och utformning av ny 

bebyggelse. 

Efter granskning har trafikförslag tagits fram, samt kompletterande utredningar av exploatör färdigställts 

(geoteknik samt mobilitets- och parkeringsutredning).  

Kontoret har bedömt att planförslaget, med kompletterade utredningar och justeringar i förslaget, bedöms 

lämpligt och genomförbart.  

Sedan granskning har följande ändringar gjorts: 

- Underbyggnadsrätt tillagd under prickad mark 

- Möjlighet till dagsljusinsläpp (lanterniner) till plan under mark tillagt 

- Användningsgräns för Västlänkens uppgång justerad för att överensstämma med användningsgräns 

i gällande detaljplan för uppgången 

- Beteckning E1 tillagd för att möjliggöra integrering av transformatorstation i bebyggelsen 

- E-område för transformatorstation vid befintlig parkeringsyta vid Olof Wijksgatan har tagits bort 

- Ett antal angivna plushöjder för allmän plats har tagits bort 

- Trafikförslag har tagits fram 

- Planbeskrivningen har kompletterats med solstudier 

Övriga ändringar i handlingarna är av redaktionell art. 

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900) Planen bedöms vara av den karaktären att den ska hanteras 

med utökat planförfarande och antas av Kommunfullmäktige.  

Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige eftersom den är av större vikt för staden och regionen med 

avseende på utvecklingen av Göteborgs Universitet och Västlänkens västra uppgång vid Korsvägen samt 

har påverkan på riksintresse Kulturmiljö Göteborgs innerstad.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2014-12-16 att ge positivt planbesked 

2015-12-15 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2018-11-27 att genomföra samråd 

2019-03-13 delegationsbeslut att dela detaljplanen 

2019-05-21  att låta granska detaljplan 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Detaljplanen utgår från målen i Stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet, vilka är: 

• Inbjudande stråk och logiska samband 

• Innerstad med rum för vardagsliv 

• Plats för lärande, upplevelser och möten  



Ny exploatering i form av byggnader för Universitetet utgår från stadens idé om ett starkt Cityuniversitet. 

Tillskott av ytterligare användning skapar nya och sammanlänkande stadsmiljöer. Avenyn/ Götaplatsen, 

stadsparken Renströmsparken, Korsvägen och Johanneberg kommer närmare varandra. 

Ett utvecklat Universitetsområde vid Renströmsparken, med en uppgång från Västlänken station 

Korsvägen, blir en regional möjlighet. Planen medför att offentliga rum brukas av många olika typer av 

människor. Underlag för butiker och offentlig service blir större. Ett rikare och mer varierat vardagsliv kan 

skapas i området och dess kontext. 

Utifrån Cityuniversitetets tanke ser stadsbyggnadskontoret det som en strategisk fråga att arbeta vidare med 

läromiljöer i kombination med utveckling av parker och gröna miljöer. Kultur, forskning och högre 

utbildning bidrar till ett gott liv och kunskapsutbyten. De är av stor vikt för att Göteborg i framtiden ska 

kunna locka kompetent arbetskraft. Ett starkt cityuniversitet, ett universitet integrerad med en attraktiv 

stadsmiljö, är en del av att stärka innerstadskvalitéerna och öka underlaget för kommersiell och kulturell 

utveckling. 

Planområdet ingår i Riksintresse kulturmiljö Göteborgs innerstad och föreslagna förändringar påverkar 

detta. Planen ska ta tillvara på kulturhistoriskt värdefulla byggnader och platser, och säkerställa att ny 

bebyggelse i sin utformning ansluter till omgivande byggnaders karaktär och kvalité. 

Samverkan kring gestaltning har skett mellan staden och exploatören i flera steg, från 

stadsutvecklingsprogram till detaljplan. Parallellt uppdrag har genomförts där aktuellt förslag gick vidare. 

Projektet har stämts av i arkitekturutskottet. Vikten av den nya bebyggelsens kvalité uttrycks i planens syfte 

samt även i planbestämmelser, vilket ger stöd i bygglovsprocessen. 

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 kap. 34 § och 

Miljöbalken 6 kap. 11 §. I samråd med Länsstyrelsen (8 juni 2018) har en bedömning gjorts att en 

miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas till att endast 

behandla kulturmiljö. I denna bedöms delar av planförslaget medföra stora negativa konsekvenser för 

riksintresseuttrycket ”institutionskomplex i parkmiljö”, med avseende på planerad rivning av F.d. 

Kjellbergska flickskolan byggd på 1930-talet. Planförslaget har utformats för att begränsa ett antal av de 

konsekvenser som tas upp i den antikvariska konsekvensbedömningen ovan. F.d. Kjellbergska flickskolan 

rivs men föreslås ersättas av en ny institutionsbyggnad. Byggnaden ska utformas i gult eller rött tegel för att 

passa in i omkringliggande bebyggelse. Avvägning att riva byggnaden har gjorts mot behovet av 

möjligheten att skapa aktiva gatustråk, möjligheten för Universitetet att utvecklas med nya lokaler samt 

behovet av Västlänkens uppgång. Parkeringsgaraget vid Gösta Rahms gata rivs och ersätts av en ny 

institutionsbyggnad som kan innebära ett positivt tillskott för området kring Götaplatsen. Genom 

rivningsförbud och varsamhetsbestämmelse för Artisten, samt utformningsbestämmelser för ny 

institutionsbebyggelse i Artisten-kvarteret, behålls många delar av den kulturhistoriskt intressanta 

institutionsmiljön. 

 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 
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