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Uppdrag för detaljplan för bostäder och 
verksamheter vid Lorensbergsparken inom 
stadsdelen Lorensberg 

Förslag till beslut  
I byggnadsnämnden 

Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för bostäder och 

verksamheter vid Lorensbergsparken inom stadsdelen Lorensberg med utökat förfarande.  

Sammanfattning 
Planområdet ligger i ett centralt läge i Göteborg ett stenkast från Götaplatsen, 

Kungsportsavenyn och Heden. Det upptar den östra delen av kvarteret i korsningen av 

Södra Vägen och Berzeliigatan, där det idag finns ett tillfälligt parkeringsgarage. I 

närområdet finns för staden och regionen viktiga målpunkter, kulturinstitutioner och 

evenemangstråk. Planområdet ligger i ett kulturhistoriskt viktigt sammanhang och inom 

riksintresset för kulturmiljövården. Syftet med planen är att pröva nya bostäder i ett 

centralt läge, stärka omgivande gator med nya funktioner i bottenvåningar och säkerställa 

trygga och tillgängliga stråk förbi och igenom kvarteret.  

Viktiga frågor att beakta i planarbetet är bland annat den nya bebyggelsens användning, 

disposition, volym och gestaltning. Stråk, siktlinjer och rumsliga samband i kvarteret och 

stadsdelen samt parkens framtida funktion utifrån dess kulturhistoriska betydelse och 

stadens grönstrategi behöver studeras. Vidare behöver utveckling av kvarterets identitet 

med tydliga, levande gatumiljöer och finkänsligt förhållande till parken och den 

omgivande bebyggelsen tittas närmare på. Mobilitets- och parkeringsfrågor är viktiga i 

och med att ett nytt parkeringsgarage önskas prövas, som ersätter det tillfälliga som idag 

finns på platsen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal ska tecknas med intressent innan 

planarbetet fortsätter.  

Barnperspektivet 
Planområdet angränsar till Lorensbergsparken, en grön oas för närområdet, vars 

tillgänglighet, trygghet och lokalklimat behöver bevakas i planarbetet. Det behöver 

säkerställas erforderliga utemiljöer för de nya bostäderna.  
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Mångfaldsperspektivet 
Planen syftar till att tillföra nya bostäder och verksamheter i ett centralt läge och därmed 

tillföra nya funktioner samt mer blandning i kvarteret. I närheten av planområdet finns 

målpunkter av betydelse för hela staden och regionen, så som Heden, Lorensbergsparken, 

samt många kulturella institutioner och universitet, bland annat Stadsbiblioteket. 

Tillgänglighet till parken och trygga och logiska stråk genom kvarteret är viktiga att 

säkerställa i det fortsatta planarbetet. 

Jämställdhetsperspektivet 
Planen syftar till att tillföra nya bostäder och verksamheter i ett centralt läge och därmed 

tillföra nya funktioner samt mer blandning i kvarteret.  

Miljöperspektivet 
Planområdet är en del av ett kulturhistoriskt intressant kvarter och inom riksintresset för 

kulturmiljövården. Inom kvarteret finns Lorensbergsparken, med anor från landeriepoken, 

Lorensbergsteatern, Stadsbiblioteket med flera. Den skyddsvärda parken och bebyggelsen 

i närområdet behöver tas hänsyn till vid utformning och gestaltning av den nya 

bebyggelsen. Flera stora, gamla träd finns i parken och den nya bebyggelsens påverkan på 

dessa samt på parkmiljöns lokalklimat behöver studeras. Buller- och luftmiljöfrågor 

behöver utredas i det försatta planarbetet i och med de planerade bostäderna. Parkerings- 

och mobilitetsfrågor är viktiga i det fortsatta planarbetet.  

Omvärldsperspektivet 
Planområdets centrala läge i ett kulturhistoriskt viktigt sammanhang samt omgivningens 

betydelse för hela staden och bredare kräver ett varsamt förhållningssätt avseende 

markanvändning, disposition och utformning samt en excellent gestaltning.  

Bilagor 
1. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  
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Ärendet  
Beslutet innebär att kontoret får i uppdrag att i en detaljplan pröva möjligheten att bygga 

bostäder och verksamheter i ett centralt läge i Göteborg intill för staden och regionen 

viktiga målpunkter, kulturinstitutioner och evenemangstråk. Planområdet ligger i ett 

kulturhistoriskt viktigt sammanhang och inom riksintresset för kulturmiljövården. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger i ett centralt läge i Göteborg ett stenkast från Götaplatsen, 

Kungsportsavenyn och Heden. Det upptar den östra delen av kvarteret i korsningen av 

Södra Vägen och Berzeliigatan, där det sedan 1994 finns ett tillfälligt parkeringsgarage. 

Inom kvarteret finns bland annat Lorensbergsparken, Lorensbergsteatern, Stadsbiblioteket 

och Park Avenue Hotel. Syftet med planen är att skapa nya bostäder i ett centralt läge, 

stärka omgivande gator med nya funktioner i bottenvåningar och säkerställa trygga och 

tillgängliga stråk förbi och igenom kvarteret. Uppdraget innebär att ca 100 nya bostäder, 

verksamheter och ett parkeringsgarage, som ersätter dagens tillfälliga, prövas. 

Platsen, kvarteret och omgivningen har långa historiska anor. Kvarteret ligger intill Södra 

Vägen, en av de historiska vägarna till Fästningsstaden Göteborg, och där låg på 1700-

talet ett av donationsjordarnas landeri, Lorensbergs landeri. År 1823 etablerades ett 

värdshus i området som utvidgades och senare blev ett populärt nöjesetablissemang med 

restaurang, Cirkus, Folkteatern samt Lorensbergsteatern. Alla byggnader förutom 

Lorensbergsteatern har senare rivits. 1948 ersattes den gamla restaurangen med Park 

Avenue Hotel och 1967 uppfördes stadsbiblioteket, båda om- och tillbyggda. På platsen 

för det tillfälliga garaget från 1994, vid korsningen mellan Södra Vägen och 

Berzeliigatan, låg tidigare gamla Cirkus, som ursprungligen uppfördes 1884, eldhärjades 

och återuppfördes, för att till slut rivas 1969, då den var i dåligt skick. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26. Översiktsplan anger bebyggelseområde med grön- och 

rekreationsytor.  

Gällande stadsplan akt II-2663 från 1948 anger A (allmänt ändamål) samt allmän plats 

park för den södra delen av fastigheten Lorensberg 706:32, där det tillfälliga 

parkeringsgaraget idag ligger. Gällande detaljplan akt II-4993 som vann laga kraft 2011-

11-24 omfattar resten av kvarteret inklusive den norra delen av fastigheten Lorensberg 

706:32, och anger där park och torg. Detaljplanen möjliggjorde tillbyggnad av Park 

Avenue Hotel och Stadsbiblioteket samt införde skydds- och varsamhetsbestämmelser för 

de värdefulla byggnaderna och parken. För delar av Berzeliigatan gäller stadsplan akt 

1477, från 1931. Genomförandetiden för samtliga planer har gått ut.  

Stadsbyggnadskontoret tog under 2005 fram ett program för kvarteret Lorensbergsparken 

i samband med utbyggnad av Stadsbiblioteket och utveckling av Park Avenue Hotel. 

Lorensbergsgaragets tomt pekades ut som en resurs för staden och regionen i ett 

strategiskt läge mellan Kulturstråket och Evenemangsstråket. Byggnadsnämnden 

godkände programmet 2006-01-10. 
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Bakgrund 

Fastighetskontoret har inkommit med en ansökan om att upprätta detaljplan för 

bebyggelse vid Lorensbergsparken. Byggnadsnämnden beslutade 2016-01-19 om positivt 

planbesked.  

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.  

Detaljplanen ingår inte i startplanen för 2019.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2006-01-10 att godkänna program för Lorensbergsparken 

Program för Lorensbergsparken, stadsbiblioteket, Park Avenue Hotel m.fl., inom 

stadsdelen Lorensberg, dnr 04/0859 med samrådsredogörelse går att läsa på 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Det berörda planområdet ligger i ett strategiskt viktigt läge intill stadens kultur-, 

universitets- och evenemangsstråk och inom räckhåll för den nya knutpunkten 

Korsvägen. Platsen har bedömts lämpligt att prövas för blandad bebyggelse med stor 

andel av bostäder och aktiva bottenvåningar med innehållet som stärker omgivande 

stråken. Det parkeringsgarage som idag finns på platsen önskas ersättas i en ny 

underjordisk parkeringsanläggning. Innehåll av en mer allmän karaktär på platsen har 

även efterfrågats, framförallt skola och förskola.  

Efter erhållet planbesked och genomfört markanvisningstävling har Fastighetsnämnden 

2016 tecknat ett markanvisningsavtal med Serneke Projektutvekling AB, omfattande 

huvudsakligen tomten som idag upptas av parkeringsgaraget. I det kommande planarbetet 

utreds vidare användning, omfattning, utformning och gestaltning av bebyggelsen på 

denna strategiskt viktiga och kulturhistoriskt värdefulla plats.  

Lorensbergsparken, som angränsar till den planerade bebyggelsen, är en värdefull miljö 

både kulturhistoriskt och som närrekreationsområde. Parkens strategiska läge mellan 

Heden och Götaplatsen och invid flera offentliga och kulturella institutioner, innebär att 

den passeras av många människor från hela staden och regionen.  

I arbetet med planbesked och markanvisningstävling har ett antal värden och 

förhållningssätt lyfts fram som viktiga att beaktas i det kommande arbetet. Den framtida 

utvecklingen tar avstamp i platsens historia och har som utgångspunkten de urbana 

kvaliteter som platsen ska tillföras, platsens samband med resten av kvarteret och med 

övriga staden. Hela kvarteret ska utvecklas och förbättras genom den nya bebyggelsen i 

syfte att skapa nya mötesplatser och målpunkter.   

I planarbetet kommer viktiga avvägningar att behöva göras, bland annat bebyggelsens 

omfattning för att stärka platsen och stråken och dess påverkan på den kulturhistoriskt 

och rekreativt värdefulla parkmiljön.  

Viktiga frågor att beakta i planarbete är bland annat: 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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• Den nya bebyggelsens användning, disposition, volym och gestaltning 

• Utveckling av kvarterets identitet med tydliga, levande gatumiljöer och 

finkänsligt förhållande till parken och omgivande bebyggelse 

• Stråk, siktlinjer och rumsliga samband i kvarteret och stadsdelen  

• Parkens framtida funktion utifrån dess kulturhistoriska betydelse och stadens 

grönstrategi 

• Hantering av parkering 

• Förhållande till pågående stadsutvecklingsprojekt 

I planarbetet kommer en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 § att göras, för att ta 

ställning till om planarbetet kan innebära betydande miljöpåverkan och om en 

miljöbedömning behöver göras.  

 

Stadsbyggnadskontoret 
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