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Göteborgsförslag 626

Läge
Området, ljusblå markering, utgör södra delen av Skansberget nedanför Skansen
Kronan och är beläget i stadsdelen Kommendantsängen. Marken inom området
består av branta bergssluttningar och tidigare utförda branta terrasseringar för
bebyggelse med landshövdingehus som nu är rivna.

Bild SBK
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Riksintressen och bevarande
Området ligger inom riksintresse för
kulturmiljö och fornlämningsområde
för Skansen Kronan och ingår i Göteborg Stads Bevarandeprogram.
Rött=Riksintresse för kulturmiljövården.
Blått= område för Fornminnen.
Blå linje = område statligt byggnadsminne Skansen Kronan.
Ljusbrunt= område för Göteborgs
Stads Bevarandeprogram.
Ljusblå markering = stadens mark

Kartor SBK.
Byggnader som finns inom området idag:
-

en tidsbegränsad förskola med två avdelningar åt väster

-

en permanent förskola med två avdelningar åt öster och som även innehåller
ett skyddsrum.

Ljusblå markering. Ytan ägs av Göteborgs Stad. Turkost streckat område inom det
blå området åt väster = den byggrätt som finns för en parkeringsbyggnad ovan mark.
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Landshövdingehus i struktur och skala. Visualisering SBK.

Sammanfattning av ansökan
Göteborgsförslag nr 626 föreslår att Göteborgs Stad prövar möjligheten att planlägga
området på södra Skansberget för återuppbyggnad av den bebyggelse med landshövdingehus som stod där från slutet av 1890-talet och som revs under 1960-70 talet.
Till detta Göteborgsförslag har del av byggnadsnämnden lämnat ett yrkande (S, Mp,
V) med positiv inställning för återuppbyggnad av landshövdingehus, förstärkning av
gröna värden och att en förändring av platsen bör ske utifrån att kulturella och sociala värden bör öka. Behovet av skola och förskola bör vara i fokus, liksom tillgängliggörandet av grönområdet på Skansberget.

Ställningstaganden
Meddela sökanden att byggnadsnämnden ställer sig positiv till att sökanden/fastighetsägare återkommer och söker planbesked för lämplig markanvändning.
Stadsbyggnadskontoret menar att området har stora förutsättningar att kunna utveckla och tillvarata kulturella och rekreativa behov och också kunna utveckla service för kommunala ändamål såsom förskola/skola.
Dock anser kontoret att det inte går att uppnå återuppbyggnad av landshövdingehusen med dagens krav vid planläggning. Skansbergets höjdförhållanden ger att dagens
krav på tillgänglighet och service skulle ge en helt annan prägel på miljön.

Beslutsgrund
Skansberget behöver utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt med hänsyn till kulturvärden och rekreativa mål samt för viss service och att stadens övriga miljömål
skulle kunna uppfyllas. Skansberget är utsatt som område för att svara upp mot flera
behov i staden när staden förtätas. Området i stadsdelen har en stark karaktär som
knyter nära an till mycket av det som anses vara Göteborg; dels har området Skansen
3 (19)

Kronan fästningsverk och dels att Göteborg uppfattas som en grön innerstad men
också Göteborg innehar stora nivåskillnader, vackra särpräglade höjdpartier och fantastiska utsiktspunkter.
Själva stadsdelens markyta inom primärområdet Olivedal upptas till största delen av
bostadshus och vid älven upptas stora delar av trafik, kontor och parkering. Det råder
stor brist på grönområden i hela primärområdet.
I framtiden kommer Skansberget som rekreationsområde även påverkas av den förtätning som pågår i närområden. I detaljplanen för Nya Masthuggskajen möjliggörs
för 1200 bostäder, kontor och verksamheter. Den nya stadsdelen kommer att ges en
ny skala med högre täthet och högre hus än vad som idag är karaktäristiskt för området. Längre fram planeras utveckling även på området som idag huserar Stena Danmarksterminal. Några mindre detaljplaner pågår också i Olivedal, till exempel för
kvarteret Barken på Fjärde Långgatan. Här planeras för förtätning med bostäder och
verksamheter.

Skansberget sett från Nya Masthuggskajen. Visualisering Kanozi Arkitekter.
Vi behöver få en bild av var vi står idag i förhållande till den förtätning som hela tiden pågår och vår stadsbild, vår identitet och synliggörandet av historien.
Frågor som gäller grönområden inne i centrum. Grönska i stadsmiljön är viktigt inte
minst ur folkhälsoperspektiv. Betraktad som ett sammanhängande grönområde i en
tät innerstad är området nära nog unikt! Att ha en outnyttjad park att tillgå i den allt
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tätare staden är bland det största värdet. Gröna områden erbjuder platser för rekreation, upplevelse av stressdämpning, vila och social samvaro, samtidigt som grönska
utför viktiga ekosystemtjänster som bullerdämpning, luftrening, skuggning och klimatreglering.
Frågor som gäller kulturarv. För att kunna bedriva ett bevarande- och utvecklingsarbete kring den befästa stadens kulturmiljöer, så måste planering och genomförande
samordnas mellan Statens fastighetsverk och Göteborg Stad. En betydande del av
motiveringen till riksintresset utgörs av bevarade lämningar av den befästa staden
och att Göteborg var Sveriges port och del i rikets gränsförsvar mot väster.
Frågor om Skansbergets outnyttjade potential. Genom pågående utvecklingsplan för
”den befästa staden Göteborg” kan dessa lämningars roll stärkas som nav och motor i
den lokala kulturturismen och Göteborgs attraktionskraft och profil som kulturhistorisk destination kan utvecklas. Utvecklingsplanering pågår för detta och miljöerna
kan vidareutvecklas som arenor för publik verksamhet och event och därmed skapa
bland annat ökade intäkter och fler arbetstillfällen för besöksnäringens aktörer.
Frågor om områdets underskott avseende skolor/förskolor där flera förvaltningar efterfrågar möjligheten att utveckla kommunal service på platsen eller vid förändring
att åtminstone kunna fortsätta med den omfattning för service som är där idag.

Mark med höjdnivåer. Karta SBK.
Gällande detaljplan från 1968 över södra Skansberget skiljer sig från aktuella frågeställningar och behov i sin framställning och behöver ersättas med ny detaljplan.
Länsstyrelsen har i samråd framhållit att arkeologiska utgrävningar måste klargöras
och tillståndsprövning gäller vid förändring inom området man behöver beakta både
arkeologiska frågor och hänsyn till Skansen Kronan.
I övrigt kan Länsstyrelsen vara positiva till en låg exploatering.
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Styrande dokument och tidigare beslut
Kommunens Översiktsplan antagen 2009, anger: Bebyggelseområde med grön- och
rekreationsytor. Blandning av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd.
Område med fornlämning.

Kronologi:
1935

utpekas Skansen Kronan som statligt byggnadsminne.
Nya skyddsföreskrifter fastställdes 2007. Av dessa framgår att inga nya
byggnader får uppföras inom byggnadsminnet.

1968

görs den idag gällande stadsplanen.

1987

ingår området i Riksintresse för kulturmiljövård och

1999

antogs Göteborgs Stads Bevarandeprogram.

Tidigare fattande beslut kring området:
1890
1893

Kommunen expanderar och kan köpa mark av staten, köper
Kommendantsängen.
Stadsplan Kommendantängen, anger Fristående hus i 3-våningar med
grönska omkring.

1896-1905

Södra Skansberget bebyggs med landshövdingehus.

1935

Skansen Kronan blir statligt byggnadsminne.

1960-70

Södra Skansbergets bebyggelse rivs.
Man bygger Lilla Risåsgatan nedanför Lejonsparres Väg längs västra
sidan och möter Sveagatan, Djupedalsgatan och Risåsgatan.

1968

Nu gällande detaljplan med byggrätt för bostäder eller något annat
lämpligt längs gator åt söder samt öster. På västra sidan; byggrätt för
större garagebyggnad med lekskolegård på tak.

1970

Tomtindelningsplan för garagebyggrätt1480K-III-6558.

1986

Bygglov för förskola 2 avd (40pl) byggs på östra sidan, permanent.

1987

Kommunfullmäktigebeslut nr 7 om förslag (487/-86 och 332/-87) att
uppdra åt nämnder att iordningsställa hela Skansberget som parkområde.

2001-2005

Antas detaljplan (Kastellgatan 01/1335) för bostäder (KF 24 feb 2005).

2009

Upphävs detaljplan (Kastellgatan 01/1335). Länsstyrelsen upphäver
pga intrång på riksintresse.

2009

Kommunens Översiktsplan antas 2009.

2011 - 21

Bygglov tidsbegränsad förskola 2 avd (40pl) byggs på västra sidan.
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Bedömning av begäran
Det Göteborgsförslaget efterfrågar; återuppbyggnad av de landshövdingehus som en
gång låg där, anser kontoret inte går att uppnå med dagens krav vid planläggning.
Skansbergets höjdförhållanden påverkar att dagens krav för tillgänglighet och service
skulle ge en helt annan prägel på miljön än den täta gamla. Husen skulle ligga upplagda på de höga murarna som äldre bilder visar och ha en dålig kontakt mellan
varandra och till gatumiljön. För att ordna tillgängligheten för tillkommande bostäder
i förslaget skulle man behöva spränga, bredda gator och riva murar och då frångå
återuppbyggnaden i förslaget. Att åstadkomma en infrastruktur för ett bostadsområde
på den här platsen är oerhört kostsamt.

Återuppbyggnad av landshövdingehusen så som de en gång låg är inte möjligt med dagen
krav för tillgänglighet och service.

Sektion A – A Skansberget med tidigare landshövdingehus inlagda. Sektionen visar den kraftiga nivåskillnad som fastigheterna berörs av.
Sektion och Visualisering SBK.
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Tittar man på området idag får området ses som en resurs till stadsdelen och staden.
Det är inne i stenstaden som ett berg tornar upp sig och som idag är relativt obebyggt.
Skansen Kronan är ett monument och miljön är intressant också ur nationell synvinkel. Området har stora förutsättningar att utveckla och tillvarata kulturella och rekreativa behov och också kunna utveckla viss service/kommunal service.

Stadsmiljö Kommendantsängen
Kommendantsängen syftar på kommendanten vid Älvsborg och tillhörde Älvsborgs
Kungsladugård och utgjordes av obebyggd ängsmark som förblev i militär ägo ända
fram Göteborgs stad fick köpa marken i början av 1890-talet då det rådde stor brist
på bostäder i staden.
Skansberget befästes på 1630-talet och Skansen Kronan uppfördes 1687 som en del
av försvarsanläggningen runt Göteborg.
Vid tiden för landshövdingehusens uppförande var befästningen förfallen och stod
inför upprustning. Skanstorget var nyligen anlagt och rymde en rund saluhall i mitten.
Den första utbyggnaden under 1890-talet omfattade ca 20 landshövdingehus på och
intill Skansbergets södra sluttning och väster ut mot Linnégatan.
När området bebyggdes planlade man för fristående byggnader i 3-vån med grönska
ikring (som kan ha varit en reaktion på befintlig stadsbebyggelse). Detta fullföljdes
under ett par år men övergavs sedan när övriga Kommendantsängen bebyggdes.

Foto från sydöst. Skansberget, här bebyggt med landshövdingehus.
Fotot är taget innan den täta stenstaden byggdes söder om området.
Bild från Göteborgs stadsmuseum, fotograf och årtal okänt.
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Landshövdingehusen. Bild från Göteborgs Stadsmuseum, fotograf och årtal okänt

Karta ur KU 0027; gammal stadsplan.
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Från ca 1900 byggdes stenstaden söder om Skansberget med 5-6 våningar höga hus
och kom att bli ett utpräglad bostadsområde med hög standard, utan skolor eller institutioner.
Till de få verksamheter som rymdes i området hörde Olof Asklunds Ångbageri på
övre Husargatan och på Skansbergets östra sida byggdes Göteborgs Korsettfabrik i
tegel. Det angränsande Haga var en utpräglad arbetarstadsdel med både verksamheter
och bostäder. Det är troligt att de som bodde i landshövdingehusen vid Kommendantsängen arbetade i Korsettfabriken som sömmerskor och textilarbetare, liksom
boende i det närliggande Annedal och Landala och Haga.
------------

Utbildningslokaler / bostäder med särskild service
Färdplan för kommunal service visar att behovet av förskola och skola i stadsdelen är
mycket stort i förhållande till planerad bostadsutbyggnad.
Bostäder med särskild service har inte aktualiserats.

Sociala aspekter
Skansparken är ett viktigt grönområde i stadsdelens norra del, ur både socialt och
ekologiskt perspektiv. Samtidigt är Skansberget en fysisk barriär i stadsdelen som
avgränsar olika områden från varandra. I Göteborgs Stads grönstrategi definieras
Skansparken som en av stadens stadsdelsparker. De stadsparker och stadsdelsparker
som är utpekade i grönstrategin har stora värden ur ett socialt perspektiv och används
av många människor. Det rubricerade förslaget innebär att parkens storlek minskar
och att en del av den omvandlas från park till bostadsområde, vilket är negativt för
stadsdelen som helhet då bristen på grönytor redan idag är stor. Det är viktigt att de
grönytor som finns i den täta staden värnas, särskilt när staden växer och fler
I stadsdelens lokala utvecklingsprogram nämns att grönområdet runt Skansen Kronan
behöver tas om hand och göras mer tillgängligt. Det är ett område som upplevs
otryggt idag, samtidigt som det är en viktig målpunkt för turister och besökare. Som
åtgärdsförslag i det lokala utvecklingsprogrammet finns att stadsdelen ska medverka
till att tillgängligheten till stadsdelens grönområden ska öka, inom vilket Skansparken är en av de särskilt prioriterade platserna. Skansparken pekas också ut som ett
viktigt befintligt grönområde som stadsdelen ska arbeta för att värna.

Hälsa och säkerhet
Hälsa
Lokalt utvecklingsprogram för Majorna-Linné 2018–2019
I stadsdelens lokala utvecklingsprogram nämns att grönområdet runt Skansen Kronan
behöver tas om hand och göras mer tillgängligt. Det är ett område som upplevs
otryggt idag, samtidigt som det är en viktig målpunkt för turister och besökare. Som
åtgärdsförslag i det lokala utvecklingsprogrammet finns att stadsdelen ska medverka
till att tillgängligheten till stadsdelens grönområden ska öka, inom vilket Skansparken är en av de särskilt prioriterade platserna. Skansparken pekas också ut som ett
viktigt befintligt grönområde som stadsdelen ska arbeta för att värna.
Säkerhet
Viss rasrisk finns och behöver säkerställas.
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Markmiljöundersökning kan behöva göras.

Trafik och parkering
Området ligger väldigt centralt och målpunkten nås lätt med kollektivtrafik.
För angöring med cykel skulle det med fördel kunna utvecklas fler cykelparkeringar
vid bergets fot.
Planeras verksamheter/bostäder skall all parkering ske inne på kvartersmark.

Teknisk försörjning och mark
Området är välförsörjt med ledningar.
Mark: En förenklad kartavläsning med avseende på geotekniska förhållanden och
stabilitet/rasrisk har gjorts. Komplett kartavläsning behöver utföras.
Områdesbeskrivning: Marken inom planområdet utgörs (enligt SGU:s jordartskarta)
av fastmark/berg i dagen och lera. Jorddjupen varierar kraftigt, från tunt jordtäcke
ovan berg i väst till ca 30 m i de östra (planare) delarna av området. Jordprofilen i
den östra delen utgörs av någon meter fyllnadsmaterial ovan en torrskorpelera och
lera ovan friktionsjord på berg. Leran är sättningskänslig och det finns pågående sättningar i området. Hus i området har historiskt förstärkts genom kompletterande pålning.
Frågor att hantera i en planprocess:
Marktekniska frågor som måste hanteras i en framtida planprocess är rasrisker i
bergsområdet, omgivningspåverkan om sprängningsarbeten är aktuella, sättningsproblematik för såväl byggnation som omkringliggande mark och grundvattenpåverkan.
Området berörs av undermarksanläggning. Lokalt kan mindre bergspartier i terrängen behöva ses över så att säkerheten säkerställs. Inom området finns äldre utredningsmaterial att tillgå i fortsatt planarbete. Nya utredningar kommer att behövas.

Miljö- och hälsoaspekter
Grönområdet som vuxit upp på Skansberget är mycket värdefullt för grönstrukturen i
staden. Det bidrar idag till flera ekosystemtjänster; bullerdämpning, rekreation, frisk
luft, biologisk mångfald och vattenhållande förmåga.
Underlag för undersökning om betydande miljöpåverkan

Ställningstagande till om en miljöbedömning ska göras eller inte, undersöks i planarbetet enligt 6 kap. miljöbalken.
Miljökvalitetsnormer

Hur miljökvalitetsnormer påverkas av förändring behöver diskuteras/utredas men det
bedöms preliminärt inte vara ett problem
Trafikbuller

Kommande förändring kan behöva redovisa bullernivåer genom utredning.
11 (19)

Samband och beroenden
Trafikkontoret vill informera om att det finns ett pågående samtal mellan parkeringsbolaget och staden gällande uppförandet av ett parkeringshus i nordvästra delen av
planområdet för att se på möjligheten att stadsutveckla på befintliga parkeringsplatser. Trafikkontoret har i ett yttrande från 2018-06-21 Yttrande om parkeringsanläggning på Lilla Risåsgatan (dnr: 3555/18) ställt sig positiva till att parkeringsbolaget
bygger och driver en parkeringsanläggning vid Lilla Risåsgatan.
Kulturförvaltningen påpekar att i bedömning av det här aktuella Göteborgsförslaget
måste hänsyn tas till de samlade effekter som uppstår gällande dels påverkan på riksintresset och dels ianspråktagande av allmän plats/park.
Göteborgs Stad äger marken och har stor möjlighet att genomföra förändring.
Området ligger dock inom kultur- och fornlämningsmiljö som måste tas hänsyn till.

Synpunkter från andra förvaltningar och Länsstyrelsen.
Ärendet har sänts till Fastighetskontoret, Stadsdelsdelsförvaltningen Majorna-Linné,
Kulturförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Park- o Naturförvaltningen, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stads Parkeringsbolag, Göteborg Energi AB, Trafiknämnden,
Kretslopp och vatten, SBK Geotekniker för eventuellt yttrande och samtal med Länsstyrelsen. Följande yttranden har inkommit:
Fastighetskontoret

Fastighetskontoret ställer sig positivt till iden med utveckling av landshövdingehus
vid Skansberget. I nuläget arbetar fastighetskontoret med utveckling av bebyggelse
på Skanstorget och kommer i dagsläget att prioritera detta arbete. Fastighetskontoret
har därmed inte för avsikt att ansöka om planbesked för landshövdingehus i nuläget,
detta skulle dock kunna bli aktuellt på längre sikt. En förutsättning för detta är att behovet av skola och förskola utreds och säkerställs samt att en samordning och avvägning sker mot övriga kommunala intressen.
SDF Majorna-Linné

Sociala aspekter och barnperspektiv
Förslaget innebär ett tillskott av bostäder, exakt antal okänt, i stadsdelen, vilket är
positivt då behovet av bostäder är mycket stort. Behovet av bostäder är särskilt stort
för de grupper som står långt ifrån bostadsmarknaden idag. I stadsdelen är behovet
av både ekonomiskt och fysiskt tillgängliga bostäder stort, liksom behovet av större
bostäder. Möjligheten att genom förslaget skapa tillgängliga bostäder är begränsad,
både av förslagets avgränsning till landshövdingehus och hur sådana historiskt har
byggts, och av den komplicerade topografin med stora höjdskillnader från Risåsgatan
upp mot berget. Det är därför svårt att bedöma om förslaget har möjlighet att tillföra
bostäder som möter behovet och kan säkerställa fullgod tillgänglighet.
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Det nämns inte i förslaget hur de befintliga förskolornas verksamheter påverkas eller
hur förslagets genererade behov av kommunal service ska tas om hand. Stadsbyggnads-kontorets färdplan för kommunal service visar att behovet av förskola och skola
i stadsdelen är mycket stort i förhållande till planerad bostadsutbyggnad. Det är därför av största vikt att de förskolor som finns i området finns kvar i minst sin nuvarande omfattning, gärna större, samt att det utreds hur en eventuell detaljplans genererade behov av kommunal service ska omhändertas innan beslut om planbesked kan
bedömas.
Skansparken är ett viktigt grönområde i stadsdelens norra del, ur både socialt och
ekologiskt perspektiv. Samtidigt är Skansberget en fysisk barriär i stadsdelen som
avgränsar olika områden från varandra. I Göteborgs Stads grönstrategi definieras
Skansparken som en av stadens stadsdelsparker. De stadsparker och stadsdelsparker
som är utpekade i grönstrategin har stora värden ur ett socialt perspektiv och används
av många människor. Det rubricerade förslaget innebär att parkens storlek minskar
och att en del av den omvandlas från park till bostadsområde, vilket är negativt för
stadsdelen som helhet då bristen på grönytor redan idag är stor. Det är viktigt att de
grönytor som finns i den täta staden värnas, särskilt när staden växer och fler människor behöver samsas om de grönområden som finns. Under 2018 har park- och naturförvaltningen fattat beslut om en upprustning av Skansparken i syfte att stärka dess
funktion som park, vilket är positivt.
Ur kulturmiljöperspektiv
Det rubricerade förslaget är intressant då det syftar till att synliggöra ett intresse hos
förslagsröstarna för en återuppbyggnad av landshövdingehus. Förslaget motiveras
med att området idag upplevs öde och i behov av upprustning samt att landshövdingehus är en del av områdets historiska identitet. I det bilagda yrkandet nämns att
landshövdingehus är en uppskattad byggnadstyp i staden och att nyproducerade
byggnader sällan når motsvarande estetiska värde. Idag fungerar området dock framförallt som grönområde. Förslaget innebär, även om det har en historisk utgångspunkt, en påverkan på områdets identitet, vilket behöver analyseras ytterligare.
Lokalt utvecklingsprogram för Majorna-Linné 2018–2019
I stadsdelens lokala utvecklingsprogram nämns att grönområdet runt Skansen Kronan
behöver tas om hand och göras mer tillgängligt. Det är ett område som upplevs
otryggt idag, samtidigt som det är en viktig målpunkt för turister och besökare. Som
åtgärdsförslag i det lokala utvecklingsprogrammet finns att stadsdelen ska medverka
till att tillgängligheten till stadsdelens grönområden ska öka, inom vilket Skansparken är en av de särskilt prioriterade platserna. Skansparken pekas också ut som ett
viktigt befintligt grönområde som stadsdelen ska arbeta för att värna.
SDF Förvaltningens överväganden
Stadsdelsförvaltningen välkomnar stadsbyggnadskontorets behandling av göteborgsförslag enligt liknande förfarande som vid förprövning och planbesked. Stadsdelsförvaltningen menar att det finns positiva aspekter av det inkomna förslaget, men att ett
flertal viktiga frågor kvarstår och behöver utredas vidare innan beslut om planbesked
kan bedömas.
Stadsdelsförvaltningen menar att frågorna om kommunal service behöver omhändertas innan bedömning av planbesked kan göras, både gällande förslagets påverkan på
de befintliga förskolorna och hur förslagets genererade behov av kommunal service
kan tillgodoses inom förslaget. Om det inte finns någon lösning för detta så ser förvaltningen att en förtätning i enlighet med förslaget är olämplig.
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Stadsdelsförvaltningen påpekar att behovet av tillgängliga bostäder, både fysiskt och
ekonomiskt, i stadsdelen är mycket stort då en stor del av bostadsbeståndet är äldre
och inte når upp till dagens tillgänglighetskrav. Stadsdelsförvaltningen ser därför att
det är av största vikt att eventuellt tillkommande bostäder blir fullt tillgängliga, vilket
är en utmaning på grund av områdets topografi och föreslagen byggnadstyp.
Stadsdelsförvaltningen välkomnar förslagets uppmaning till diskussion om möjligheten att utgå ifrån tidigare kulturmiljö i skapandet av ny bebyggelse. Gällande det
aktuella området så delar dock inte stadsdelsförvaltningen förslagsställarens beskrivning av området som öde. Stadsdelsförvaltningen anser att Skansparken fyller en viktig funktion som grönområde i stadsdelen, särskilt viktig då bristen på grönområden i
stadsdelen är stor och växande med pågående förtätning. Stadsdelsförvaltningen ser
därför positivt på att upprustning av Skansparken är beslutat och förordar att området
värnas och utvecklas som stadsdelspark snarare än minskas till följd av förtätning
med bostäder. Behovet av grönområden i stadsdelens norra delar är mycket stort och
Skansberget är ett viktigt sådant grönområde som behöver värnas och förstärkas.
Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen avstyrker förslaget om att inleda planarbete för återuppbyggnad
av landshövdingehus på Skansberget.
Kulturmiljö – stadsbild
Själva byggnadsverket Skansen Kronan och Skansberget bildar tillsammans en av de
starkaste Göteborgssymboler vi har. Berget är synligt i stora delar av Göteborgs centrala delar såväl som från höjder runt om i andra delar av staden. Ändringar på berget
har därför en stor påverkan långt utanför den yta som omfattas av det aktuella Göteborgs-förslaget. Skansen Kronan behöver upplevas som friliggande på Skansberget,
inte som en del av stadens bebyggelse.
Återuppbyggnad/nybyggnad
Angående frågan om hur Kulturförvaltningen ser på en byggnation med landshövdingehus på platsen kan förvaltningen inte se att en nybyggnad på platsen kan få göra
avsteg från t.ex. moderna byggnormer, tillgänglighetskrav och räddningstjänstens
krav på flerbostadshus. Det betyder att återuppbyggnad av de rivna landshövdingehusen från 1890-talet inte är realistisk. Frågan kommer därför att handla om ifall nybyggnad av moderna hus i ”gammal stil” är tänkbart på platsen. Kulturförvaltningen
avstyrker detta.
Rekreation, odling och lek
I Lokalt utvecklingsprogram (LUP) för Majorna Linné 2018-2019 understryks vikten
av bostadsnära grönska, i synnerhet för barn och äldre. Programmet lyfter även fram
att när staden förtätas med bostäder behöver den även förtätas med grönska. Skansparken är en särskilt prioriterad plats när det handlar om att värna och utveckla stadsdelens gröna områden.
Med pågående byggnationer runt blivande Haga station blir Skansberget än viktigare
för människors tillgång till gröna platser. Det ökande antalet förskolor i centrum som
saknar egna utomhusytor ställer också högre krav på befintliga gröna rum.
Sett ur dessa perspektiv är det viktigare att stärka rekreationsvärdena på södra sidan
av Skansberget än att utreda möjlig byggnation på platsen. Idag används terrasserna
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på södra delen av Skansberget för förskola (tidsbegränsat bygglov 2011-2021) samt
av Skansbergets odlarförening och av boende i området. Funktionerna lek och odling kan med enkla medel utvecklas i denna del av parken. xxx
Förskoleförvaltningen

Förskoleförvaltningen vill säkerställa att stadsbyggnadsnämnden vid nyproduktion
av bostäder tillgodoser behovet av kommunalservice i form av förskoleplatser. Förslaget anger inte antal bostäder som antas produceras. Därför är det oklart hur många
fler förskoleplatser som behöver tillskapas. Förskoleförvaltningen bedömer att nyckeltalet om 0,5 barn per lägenhet skall tillämpas vid Skansberget.
De befintliga förskoleplatserna i det utpekade området behöver återskapas. Det är då
även viktigt att säkerställa att förskolorna får tillräcklig friyta i direkt anslutning till
förskolan. Göteborg stads Ramprogram har 35 kvm/barn som riktvärde.
Förskoleförvaltningen kan se att det kan finnas svårigheter att bygga nya förskolor på
platsen då den är väldigt brant. Det är viktigt med god tillgänglighet till förskolorna.
Förvaltningen ser också att ljusförhållanden på gården kan bli svåra. Frågor gällande
friyta, tillgänglighet och ljusförhållande behöver särskilt beaktas i utredningsarbetet.
Park- och Naturförvaltningen

Skansberget är en viktig grön plats i den täta staden, ett landmärke för stora delar av
centrala staden och i Grönstrategin utpekad som stadsdelspark. Platsen används både
för rekreation och stadsnära odling. På platsen för förslaget finns idag också ett område med ädellövskog och platsens grönska är en oas för många fåglar och andra djur
som lever i staden.
Idag är delar av den mark som omfattas av förslaget planlagd som allmän plats, ned
mot korsningen mellan Risåsgatan och Lilla Risåsgatan.
Skansberget är en kulturmiljö i form av fästning/skans. Ett eventuellt planarbete behöver utreda förslagets påverkan på kulturmiljön. Platsen som omfattas av förslaget
ligger dessutom inom område av riksintresse för kulturmiljövård.
Platsens topografi utgör en utmaning för tillgängligheten till eventuell ny bebyggelse.
Byggnader kan ha tillgängliga entréer mot gatan, medan eventuella allmänna friytor
på berget blir svåra att göra helt tillgängliga. Förskola och skola nämns som möjliga
delar i en ny bebyggelse. Topografin utgör en utmaning även för sådana verksamheter, avseende möjligheten till tillräcklig utemiljö för barnen, samt att utemiljön ska
vara tillgänglig.
Ny bebyggelse skulle sannolikt medföra sprängning och bergschakt, särskilt de underjordiska garage som nämns som en möjlighet. Detta har inte funnits på platsen tidigare. Ökad trafik i området skulle också påverka de omgivande stadsrummen.
I närheten av platsen som omfattas av förslaget pågår det arbete med en markanvisning för Skanstorget inför ett kommande detaljplanearbete på platsen.
Bedömning
Park- och naturförvaltningen ser inte att nuvarande omfattning av förslaget, med exploatering uppe på berget, överensstämmer med Grönstrategins sociala och ekologiska mål. En exploatering längs Risåsgatan skulle dock kunna vara möjlig att pröva
för att ersätta de murar som idag kantar gaturummet.
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Skansberget och de ytor som utpekas i förslaget är idag klassade som stadsdelspark
enligt Grönstrategin. Skansberget har brist på parkkvaliteter och sådana behöver utvecklas. De plana terrasserna på bergets södra sida är ytor som skulle kunna vara
möjliga att utveckla med avseende på parkkvaliteter och vistelsevärden och att
Skansberget tillgängliggörs och utvecklas på sådant sätt skulle vara positivt utifrån
Grönstrategins sociala mål.
En exploatering av Skansberget i enlighet med förslaget skulle dock troligen medföra
negativa konsekvenser för både de ekologiska och de sociala värdena på platsen, och
därmed ha en negativ påverkan på Grönstrategins ekologiska och sociala mål.
En exploatering av Skansberget skulle innebära mindre ytor som är möjliga att utveckla för parkkvaliteter och som vistelseytor för människor. En utveckling av dessa
värden skulle kunna bedömas som nödvändiga för att eventuellt kunna bebygga delar
av Skanstorget. Att bebygga både delar av Skansberget, och stora delar av Skanstorget, skulle innebära en stor förtätning i den här delen av staden och även en stor
minskning av mängden öppna ytor som är möjliga att utveckla för människors vistelse och rekreation.
Miljönämnden

Vi bedömer att grönområdet på Skansberget är mycket värdefullt för stadens grönstruktur och anser därför att bostäder inte bör byggas där. Istället bör högsta prioritet
vara att förstärka och bevara naturområdet och de ekosystemtjänster som finns där.
Naturvärden.
Grönområdet som vuxit upp på Skansberget är mycket värdefullt för grönstrukturen i
staden. Det bidrar idag till flera ekosystemtjänster; bullerdämpning, rekreation, frisk
luft, biologisk mångfald och vattenhållande förmåga.
Stadsdelen är tätbebyggd och i och med det pågående planarbetet för bostäder vid
Skanstorget kommer ännu fler människor bo och vistas i området. Vi bedömer därför, i enlighet med Grönstrategin, att det är viktigt att bevara Skansberget som en
grön lunga och ett bostadsnära naturområde. Om området inte nyttjas som detta idag
anser vi att man istället bör prioritera att rusta upp området och tillgängliggöra det,
för att skapa en attraktiv plats för rekreation.
Om man beslutar om vidare planarbete anser vi att det är av största vikt att väga in
behovet av bostadsnära naturområden och bevara så mycket natur som möjligt och
de där till kopplade ekosystemtjänsterna. Även i detta fall bör man prioritera att rusta
upp outnyttjade grönområden, gångstråk och passager för att skapa god tillgänglighet.
Göteborgs Stads Parkering AB utveckling

I ärendet är det framförallt frågor rörande behovet av parkering och möjlig lokalisering av parkering som berör bolagets verksamhet.
Enligt bolagets uppfattning är parkeringssituationen i området ansträngd. Förutom
privata parkeringsanläggningar för de egna boendes behov har bolaget två anläggningar i området. I övrigt är gatuparkering den dominerande parkeringsformen. Beläggningsgraden är mycket hög med omfattande söktrafik som följd. Gatubilden är
även fordonsdominerad.
Mot bakgrund av den ansträngda parkeringssituationen och inriktningen i parkeringspolicyn om överflyttning från gatuparkering till parkeringsanläggningar på kvartersmark, förordar bolaget att en eventuell kommande detaljplan skapar förutsättningar
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för en parkeringsanläggning som kan möta ett större behov än enbart det från tillkommande bebyggelse.
Gällande detaljplan för området, som aldrig blivit genomförd, innehåller förutom studentbostäder, en byggrätt för en parkeringsanläggning i områdets västra del. Bolaget
har studerat förutsättningarna för att utnyttja denna byggrätt och kan konstatera att
infart till parkering fungerar från såväl Risåsgatan som Lilla Risåsgatan och att en
lösning som inte innebär byggnation helt under mark eller insprängd i berg är att föredra av kostnadsskäl
Trafiknämden

Trafikkontoret vill göra följande medskick inför fortsatt planarbete:
•
Planområdet innefattas stora nivåskillnader vilket ställer stora krav på
tillgänglighet. I ett första steg bör planarbetet studera om ny bebyggelse kan placeras
i ett läge med entréer som skapar direkt kontakt med Risåsgatan och Lilla Risåsgatan.
Vid en första bedömning anser trafikkontoret att det blir svårt att klara dagens tillgänglighetskrav med enbart ramper. Utifrån den terräng som husen förväntas placeras i blir det aktuellt att arbeta med andra tillgänglighetslösningar som bland annat
hissar och rulltrappor. För en allmän access/tillträde till området behöver någon av
lösningarna vara lokaliserad på allmänplatsmark och vara en GA-anläggning. Kostnader för investering, drift och underhåll av en sådan lösning blir således en fråga att
reda ut mellan förvaltningarna i planarbetet.
•
En möjlig lokalisering av allmänplatsgata bör studeras vidare för att
försörja föreslagen bebyggelse enligt skiss från planansökan.
•
Acceptabel lutning för angöring vid fastighet bedöms till cirka 10 procent detta för att området ska kunna försörjas av t.ex. utryckningsfordon, mindre lastbilar och sopbilar.
•
Normalspannet för parkeringsplatser i ett innerstadsläge ligger på 0,20,5 parkeringsplatser/lägenhet. Med tanke på det centrala läget och den goda kollektivtrafik som bland annat finns längst med Linnégatan kan parkeringstalet bli ännu
lägre. Exploatörerna blir ansvariga att tillgodogöra det parkeringsbehov som behövs
inom detaljplanen på kvartersmark. Boendekort för tillkommande bebyggelse är inte
aktuellt då det finns ett underskott av parkeringar i centrum.
Trafikkontoret vill informera om att det finns ett pågående samtal mellan parkeringsbolaget och staden gällande uppförandet av ett parkeringshus i nordvästra delen av
planområdet för att se på möjligheten att stadsutveckla på befintliga parkeringsplatser. Trafikkontoret har i ett yttrande från 2018-06-21 Yttrande om parkeringsanläggning på Lilla Risåsgatan (dnr: 3555/18) ställt sig positiva till att parkeringsbolaget
bygger och driver en parkeringsanläggning vid Lilla Risåsgatan.
Angöring från Risåsgatan/Lilla Risåsgatan till parkering under mark kommer innebära en viss trafikökning utmed gatorna vilket planarbetet behöver studera mer i detalj.
Göteborg Energi AB

Är utan erinran mot förslaget. Det finns en icke driftsatt gasledning i hörnet Risåsgatan / Kastellgatan samt det finns tunnlar i området som skall beaktas vid framtida
planarbete så att dessa inte kommer till skada vid eventuell nybyggnation. GothNet
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är intresserade av att delta i framtida utveckling för att tillgodose behovet av fibertjänster och bevaka vad som behöver göras med befintligheterna.
Kretslopp och Vatten

Förvaltningen påpekar att det är viktigt att framkomlighet och byggnadsfunktion inte
påverkas av stående vatten utan att fria vattenvägar skapas vid ett skyfall så att vatten
leds bort och fördröjs på lämplig plats. Det är även viktigt att nybyggnationen inte
förvärrar situationen för befintlig bebyggelse i samband med skyfall.

•

•
•

•

vid 100-års regn
Dagvattenavrinningen bedöms öka vid planens genomförande eftersom andelen hårdgjord yta kommer öka. Planen ska sträva efter att minimera dagvattenavrinning och fördröjning och rening av dagvattnet ska lösas inom fastigheten
Planområdet är väl försörjt med allmänt VA-ledningsnät. Kapaciteten på alla
befintliga ledningar behöver utredas i ett senare skede.
Planområdet ligger i närheten av berganläggning. Arbeten som riskerar att påverka berganläggningen till exempel sprängning, spontning, pålning och borrning ska utföras så att skador ej uppkommer på berganläggning eller i dess installationer.
Vad gäller avfallshanteringen ser vi utmaningar i förslaget vad gäller framför
allt tillgängligheten och lutningar. Förslagsvis bör man titta på någon form av
gemensamhetslösning för området, med ett par hämtplatser som uppfyller avfallstransports- och arbetsmiljökraven.

SBK Geotekniker

Stadsbyggnadskontorets geotekniker meddelar att i förprövningen inför planbesked
utförs en förenklad kartavläsning med avseende på geotekniska förhållanden och stabilitet/rasriskkomplett kartavläsning behöver utföras.
Områdesbeskrivning:
Marken inom planområdet utgörs (enligt SGU:s jordartskarta) av fastmark/berg i dagen och lera. Jorddjupen varierar kraftigt, från tunt jordtäcke ovan berg i väst till ca
30 m i de östra (planare) delarna av området. Jordprofilen i den östra delen utgörs av
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någon meter fyllnadsmaterial ovan en torrskorpelera och lera ovan friktionsjord på
berg. Leran är sättningskänslig och det finns pågående sättningar i området. Hus i
området har historiskt förstärkts genom kompletterande pålning.
Frågor att hantera i planprocessen:
Marktekniska frågor som måste hanteras i en framtida planprocess är rasrisker i
bergsområdet, omgivningspåverkan om sprängningsarbeten är aktuella, sättningsproblematik för såväl byggnation som omkringliggande mark och grundvattenpåverkan.
Området berörs av undermarksanläggning. Lokalt kan mindre bergspartier i terrängen behöva ses över så att säkerheten säkerställs. Inom området finns äldre utredningsmaterial att tillgå i fortsatt planarbete. Nya utredningar kommer att behövas.
Länsstyrelsen

Omgivningen kring skansen är fornlämning som är lagskyddad enligt Kulturmiljölagens 2 kapitel. Tillstånd krävs därför för åtgärder och arbeten som medför förändringar eller skador på fornlämningen. Tillstånd förenas vanligen med villkor om arkeologiska åtgärder för att dokumentera lämningar och tillvarata fynd. Exakt hur
fornlämningen ser ut i berörda delar är oklart.
För att få ett fullgott kunskapsunderlag om fornlämningens utbredning, innehåll och
värde behövs en arkeologisk förundersökning inför Länsstyrelsens tillståndsprövning. Tillståndsprocessen bör inledas under detaljplanearbetets samrådsskede så att
de arkeologiska förutsättningarna och konsekvenserna är kända inför att detaljplanen
ska godkännas.
-----------
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