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Antagande av detaljplan för bostäder vid Gamlestadsvägen 
samt ändring av detaljplan II-3571 kvarteret 20 öringen, 
inom stadsdelen Gamlestaden 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

 

1. Anta detaljplan för bostäder vid Gamlestadsvägen samt ändring av detaljplan  

II-3571 kvarteret 20 öringen, inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg upprättad 

den 29 april 2020 och reviderad den 24 september 2020. 

 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i 4–5 våningar inom befint-

ligt bostadskvarter. Planområdet är beläget mellan Gamlestadsvägen och Måns Bryn-

tesonsgatan i Gamlestaden, cirka 4 kilometer nordöst om Göteborgs centrum. Planområ-

det omfattar cirka 0,6 hektar och ägs av Bostadsaktiebolaget Poseidon samt kommunen. 

Syftet med ändring av detaljplan II-3571 kvarteret 20 öringen är att ta bort för kvarteret 

gällande bestämmelser om fastighetsindelning. Detta för att möjliggöra en fastighetsre-

glering som stämmer överens med den föreslagna planändringen. 

Planområdet för den nya byggrätten är en del av en befintlig bostadsgård som består av en 

gräsmatta med blandade lövträd och häckar.   

Planområdet ligger cirka 120 meter öster om Norge/Vänerbanan där transporter av farligt 

gods sker. Med Översiktsplan för Göteborg Fördjupad för sektorn Transporter av farligt 

gods från 1999 som underlag bedöms säkerhetsavståndet uppfylla framtagna riktlinjer. 

Även en riskanalys genomförd för inom arbetet med detaljplan för Blandstad inom Gam-

lestadens fabriker har använts som underlag. 

Söder om planområdet ligger ett område som är utpekat som område för kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse. Området benämns Emily Dicksons stiftelse och består av en grupp 

små friliggande bostadshus i huvudsak belägna längs Gamlestadsvägen som uppfördes i 

början av 1900-talet.  

Inkomna yttranden ifrån samråd och granskning har i stort kunnat tillgodoses genom 

mindre korrigeringar och redaktionella ändringar i förslaget. Kvarstående erinringar finns 

från miljönämnden, park- och naturnämnden, samt en bostadsrättsförening. 
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Byggnadsnämnden 2020-09-24 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  

Projektets inkomster beräknas till cirka 2,1 miljoner och projektets utgifter till cirka 

250 000kr. 

Exploatören kommer finansiera utbyggnad av GC-väg samt ny infart till kyrkan.  

Fastighetsnämnden får inkomster från försäljning av kvartersmark för parkering samt 

ökade intäkter från ändrat arrende med Nylöse pastorat.   

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgifter 

för utbyggnad av vatten- avlopps- och dagvattenledningar. Kretslopp och vattennämnden 

får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för ränta och avskrivningar samt driften 

av va-anläggningar.  

Trafiknämnden får kostnader för driften av anläggningen i form av ränta och avskriv-

ningar samt för skötsel och underhåll av gång- och cykelväg. 

Exploatören bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmarken. Exploatören får vidare ut-

gifter för förvärv av kvartersmark, exploateringsbidrag (utbyggnad av allmän plats), an-

slutning till allmänna va-anläggningar, el och tele samt kostnader för erforderlig fastig-

hetsbildning.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

I Göteborgs stad görs mycket för att nå det långsiktiga målet en hållbar stadstadsutveckl-

ing. Staden arbetar med att förtäta staden i kollektivnära lägen för att på så sätt minska 

bilberoendet. En förtätning inom befintliga strukturer ger också möjlighet att mer utnyttja 

befintlig infrastruktur. 

Detaljplanen innebär inte att någon värdefull naturmark tas i anspråk. Dock kommer be-

fintlig gräsmatta tas i anspråk och några träd tas ned för att ge plats åt byggnader och par-

kering Detta har lokalt en negativ påverkan på andelen grönyta. Planförslaget bedöms inte 

få en betydande påverkan på djurliv och biologisk mångfald. 

En större lönn på den blivande parkeringen har studerats på plats och konstaterats ha 

stamsprickor som begränsar dess livslängd. Lönnen har ett värde för platsen under sin 

livslängd och livslängden kan förlängas med en kronstabilisering. Dock har inga bestäm-

melser rörande lönnens bevarande tagits med i planhandlingarna. 

Ett annat av stadens miljömål är att trafikbullret ska minska och riksdagen har uttalat ett 

långsiktigt mål om en bullerfri boendemiljö och att människor inte ska utsättas för skad-

liga bullerstörningar. Bullersituationen på gården samt befintligt hus på fastigheten påver-

kas positivt av den nya byggnaden. 

Luftkvalitén inom planområdet bedöms inte påverkas. 

Bedömning ur social dimension 

Gården kommer att rustas upp och den nya byggnaden kommer skapa en barriär mellan 

gården och trafiken på Gamlestadsvägen vilket skapar en tryggare miljö för mindre barn. 

För de äldre barnen innebär den nya gång- och cykelvägen och dess anslutning till det till-

kommande gång- och cykelpendelstråket att de kan röra sig på gator i området som inte är 

trafikerade av bilar. 
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Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och beak-

tats vid framtagande av planförslaget.  

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta 1 med bestämmelser samt grundkarta och illustration 

2. Plankarta 2 med tillägg till plankarta II-3571 samt grundkarta 

3. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

4. Samrådsredogörelse   

5. Granskningsutlåtande  

6. Fastighetsförteckning  

7. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar 

8. Geoteknisk utredning 

9. Översiktlig miljöteknisk undersökning 

10. Kompletterande miljöteknisk markundersökning 

11. Dagvatten- och skyfallsutredning 

12. Trafikutredning 

13. Trafikbullerutredning 

14. Mobilitet- och parkeringsutredning 

15. Solstudie 

16. PM Luftmiljö 
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Ärendet  

Besluta om antagande för detaljplan för bostäder vid Gamlestadsvägen samt ändring av 

detaljplan II-3571 kvarteret 20 öringen, inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet är beläget mellan Gamlestadsvägen och Måns Bryntessonsgatan i Gamle-

staden, cirka 4 kilometer nordöst om Göteborgs centrum. Planområdet omfattar cirka 0,6 

hektar och ägs av Bostadsaktiebolaget Poseidon. 

Syftet med ändring av detaljplan II-3571 kvarteret 20 öringen är att ta bort för kvarteret 

gällande bestämmelser om fastighetsindelning. Detta för att möjliggöra en fastighetsre-

glering som stämmer överens med den föreslagna planändringen. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i 4–5 våningar inom befint-

ligt bostadskvarter med totalt cirka 60 lägenheter. Placeringen av ny bebyggelsen ska ge 

en bullerdämpande effekt på innergården. 

De viktigaste gestaltningsidéerna/stadsbyggnadsidéerna i förslaget är att bebyggelsen pla-

ceras i en vinkel utmed Gamlestadsvägen och mot norr, vilket gör att gårdsmiljön blir 

skyddad från trafiken med dess påverkan på buller och luftmiljö. För att anpassa bebyg-

gelsen efter omgivningen trappas byggnaden upp mot norr och har sin låga del mot söder 

där bostäderna i Emily Dicksons stiftelse ligger. Mot norr bedöms det möjligt med en 

högre bebyggelse då ett högt bergsparti ökar skalan åt det hållet. Samt anslutande bebyg-

gelse i öster har en större skala. Den nya byggnaden ska utföras med valmade sadeltak för 

att ansluta hänsynsfullt till den omgivande bebyggelsen. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäk-

tige 2009-02-26.  

Det föreslagna planområdet omfattas av fyra gällande planer samt ett område med tomtin-

delningsbestämmelser. 

För den delen som avses bebyggas med bostadshus gäller detaljplan 1480K-II-3571, som 

vann laga kraft år 1982 och anger biluppställning och garage samt bostadsmark som ej får 

bebyggas. Planens genomförandetid har gått ut. Inom detta område finns också bestäm-

melser för tomtindelning (1480K-III-7820). 

Området som föreslås bli parkering berörs av tre gällande planer. För en mindre del i 

nordväst gäller detaljplan 1480K-II-3187, som vann laga kraft år 1982 och anger allmän 

platsmark: gata. För större delen av det område som avses bli parkering gäller 1480K-II-

2594, som vann laga kraft år 1968 och anger allmän platsmark: park. För området vid den 

föreslagna parkeringen söder om kyrkan gäller detaljplan 1480K-II-4682, som vann laga 

kraft år 1982 och anger parkering samt mark som ej får bebyggas. I planområdets nord-

östra hörn gäller 1480K-II-3187 som innehöll ett förslag till ändringar och utvidgning av 

stadsplanen avseende trafikleder, industri mm vid Gamlestadstorget togs fram 1966. I 

denna föreslås en annorlunda utformning av Gamlestadsvägen än den som finns idag. 

Denna utformning av vägnätet i området har aldrig genomförts och bedöms inte heller att 

vara aktuell att genomföra i dagsläget.  
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Söder om planområdet ligger ett område som är utpekat som område för kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse. Området benämns Emily Dicksons stiftelse och består av en grupp 

små friliggande bostadshus i huvudsak belägna längs Gamlestadsvägen som uppfördes i 

början av 1900-talet. Planförslaget har utformats med bland annat reglering av höjder och 

takutformning för att möta den kulturhistoriska bebyggelsen med hänsyn.  

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-06-18 att låta granska detaljplan för bostäder vid 

Gamlestadsvägen samt ändring av detaljplan II-3571 kvarteret 20 öringen, inom stadsde-

len Gamlestaden i Göteborg.  

Granskning har hållits under tiden 4 maj 2020 – 20 maj 2020. Granskningshandlingarna 

var tillgängliga för allmänheten, sakägarna och övriga redan den 29 april. Förslaget till 

detaljplan har under granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt 

varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram.  

Efter granskningen har följande mindre ändringar gjorts i detaljplanen.  

- Gång- och cykelvägen genom området har justerats något så att parkeringsytan 

blivit något större. 

- Planbestämmelsen om sanering av markföroreningar har justerats. 

- I övrigt har några mindre förtydliganden och redaktionella ändringar gjorts i plan-

handlingarna. 

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900) Planen bedöms vara av den 

karaktären att den ska hanteras med standard planförfarande och antas av Byggnadsnämn-

den.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2016-05-06 att meddela positivt planbesked samt uppdra åt kontoret att upprätta  

 detaljplan 

2019-06-18 att genomföra samråd samt granskning för detaljplanen 

Miljöpåverkan 

Planen anses inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Inom staden finns en övergripande målsättning att tillgodose ett stort behov av nya bostä-

der. Kommunens motiv till denna detaljplan är att tillskapa lägenheter i ett attraktivt läge i 

staden, som utgör ett bra komplement till övrig bebyggelse i området. Detta har vägts mot 

enskilda intressen i fråga om förändrad stadsbild, intilliggande kulturmiljö, minskad grön-

yta, trafik etc.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt


 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, TU detaljplan 6 (6) 

  

   

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 

konstaterades att ett genomförande av planen inte kan antas medföra betydande miljöpå-

verkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har 

gjorts.  

Planen bedöms generera ett behov av 10-15 skolplatser och 10-15 förskoleplatser. Skol-

platserna tillgodoses genom utrymme på befintlig skola. Förskoleplatserna anses som en 

marginell förändring då det utgörs av knappt en avdelning. Förskolesituationen är dock 

ansträngd i hela Gamlestaden utifrån både befintlig och planerad bebyggelse eftersom det 

är svårt att hitta nya platser för förskolor i stadsdelen.  

Inkomna yttranden från samråd och granskning berör bland annat trädplanteringar i och 

kring planområdet, markmiljö, miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomsten, mark-

parkeringar, trafik och mer redaktionella frågor. Kontoret har bedömt att detaljplanen 

med mindre justeringar av förslaget och revidering av handlingarna kan tas upp för anta-

gande. Kvarstående erinringar finns från miljönämnden som skulle önska att fler av trä-

den på den befintliga gården kunde bevaras, samt ifrån park- och naturnämnden som är 

frågande till markparkeringar. En bostadsrättsförening önskar också att antalet parke-

ringsplatser maximeras då parkeringssituationen är ansträngd menar dem. I övrigt har in-

komna yttranden i stort kunnat tillgodoses genom mindre korrigeringar och redaktionella 

ändringar i förslaget. 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


