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Planprocessen 
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Samrådet syftar till att samla in information, 
önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. 
Vid granskningen är planförslaget färdigställt. För att vara säker på att senare ha rätt att 
överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under 
granskningstiden.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i 
demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera 
detaljerat i program.  

 

Planinformation 
Planarbetet startade 2020-06-23  

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande  

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar och utredningar samt kartor 
finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

Samrådstid: 
Samrådstiden är 2020-11-11 – 2020-12-02.  

Information om planförslaget lämnas av:  

Emily Eidevåg, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 53 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Datum: 2020-11-11  
Aktbeteckning: 2-xxxx (Anges i granskningsskedet) 
 
Diarienummer SBK: 0533/20 
Handläggare SBK 
Emily Eidevåg 

 
Tel: 031-368 16 53 
emily.eidevag@sbk.goteborg.se 

 
Ändring av del av detaljplan för stadsdel Inom 
vallgraven (gymnasieskola vid Magasinsgatan)i 
Göteborg 
Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 
2014:900) 

Planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
 

Planhandlingar 

• Tillägg till planbeskrivning (denna handling) 
• Tillägg till plankarta med bestämmelser 

Övriga handlingar: 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 
• Gällande detaljplan 

 

 
  

mailto:emily.eidevag@sbk.goteborg.se
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Sammanfattning 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra användningen gymnasieskola och 
dylik verksamhet så som universitet och högskola.  

Planområdet är beläget inom vallgraven och omfattar det område som ingår i fastigheten 
Inom vallgraven 56:1. På fastigheten finns det en byggnad i funktionalistisk stil som har 
en variation mellan fyra till sex våningar. I byggnaden finns det kontorslokaler, 
restauranger, butiker och en gymnasieskola som tidigare har haft ett tidsbegränsat 
bygglov. Detta har löpt ut och med gällande detaljplan finns det inte möjlighet att medge 
permanent bygglov för gymnasieskolan. Gällande detaljplan medger bland annat 
användningen handel och industri. 
 
Syftet med ändringen kan uppnås genom att ytterligare användning läggs till gällande 
detaljplan.  

Planens syfte och förutsättningar 
Syfte 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra användningen gymnasieskola och 
dylik verksamhet så som universitet och högskola.  

Läge, areal och markägoförhållanden 

 

Planområdet är beläget vid Magasingatan 3 i centrala Göteborg. Planområdet omfattar 
cirka 1053 m² och består av fastigheten Inom vallgraven 56:1 som ägs av en privat 
markägare.  

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 
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Planförhållanden och tidigare ställningstaganden 
Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger Bebyggelseområde med grön- och 
rekreationsytor. Bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor mm. Blandning 
av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd.  

Gällande detaljplan akt II-2963 anger handel-, industri- och bostadsändamål. 
Genomförandetiden har gått ut. Planområdet berörs även av tillägg till detaljplan för Göta 
tunneln, akt II-4221. 

För planområdet gäller tomtindelning III-665 

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 
Fastigheten ingår i ett område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. 
Området ingår i det intresset som benämns som Stenstaden, 1600-talsstaden och Haga. 
Uttrycket för denna del av riksintresset kan sammanfattningsvis beskrivas som att 
området utgör ett exempel på stadsplan och befästningsrester från 1600-talet. Stadskärna 
och parkstråk med många välbevarade byggnader från olika perioder är andra uttryck för 
riksintresset. Området ska skyddas mot påtaglig skada enligt miljöbalken kap 3. § 6. 

Fastigheten ingår även i Kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Göteborg, ett program för 
bevarande. Göteborg stadskärna – Inom vallgraven är utpekad som ett område som anses 
vara särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt och får inte förvanskas enligt 8 kap. 13 § Plan- och bygglagen. Byggnaden på 
Inom vallgraven 56:1 omnämns inte specifikt, men är en del av den utpekade miljön och 
ingår i den rutnätsstruktur som beskrivs som karaktäriserande för området. Programmet 
beskriver även att bebyggelsen i Göteborg förnyades successivt under perioden 1870-
1950. Arkitekturen varierade och flera intressanta byggnader i nyrenässans, jugend, 1920-
talsklassicism och ”funkis” tillkom under denna period. 

På Magasinsgatan 3 revs de äldre stenhusen om tre våningar och ersattes mellan åren 
1937-38 av ett större byggnadskomplex med butiks- och kontorslokaler i två till sju 
våningar med funktionalistisk utformning med slätputsade fasader och en fönstersättning 
som gav byggnaden en starkt horisontell prägel. 

 
Figur 1. Ritningar från år 1937 
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Figur 2. Foto på byggnadens fasad mot Magasingatan. Foto stadsbyggnadskontoret. 

Sociala förutsättningar  
Magasinsgatan är en av stadens mest restaurangtäta stråk med ett livligt kvälls- och 
nattliv. Det finns även butiker, kontor och hotell i anslutning till planområdet. Området 
kännetecknas av en variation av verksamheter och funktioner. Närmsta grönområde är 
parken i anslutning till Domkyrkan.   

Trafik, parkering, kollektivtrafik och tillgänglighet  
Området ligger i innerstaden med dess goda tillgång till kollektivtrafik. Det är god 
framkomlighet till fots och med cykel. Magasinsgatan och närliggande gator är populära 
promenadstråk. Närmaste kollektivtrafikhållplats är belägen vid Domkyrkan ungefär 150 
meter från planområdet.  

Service  
I närheten av planområdet finns det ett brett utbud av service så som olika typer av 
detaljhandel, apotek, gym, restauranger, vårdcentral med mera. 
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Risk och störningar 
Buller  
 

Utsnitt för miljöförvaltningens bullerkartering 

Någon bullerutredning bedöms med hänsyn till bullersituationen inte krävas detta på 
grund av att ändringen av detaljplanen inte innebär att några bostäder tillskapas.  

Ekelundsgatan är bullerutsatt och enligt miljöförvaltningens bullerkartering från år 2018 
så ligger den ekvivalenta ljudnivån på 65-70 decibel. I samband med att bygglov prövas 
för nya verksamheter behöver det i bygglovet säkerställas att ljudnivån inomhus uppfyller 
Boverkets byggregler avseende ljudkrav.  

Luftkvalitet 
Luftkvalitén inom planområdet bedöms vara god. Enligt miljöförvaltningens mätstationer 
så är kväveoxiden 20 mikrogram per kubikmeter per dygn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsnitt för miljöförvaltningens luftkartering. 
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Detaljplanens innebörd och genomförande 
Bakgrund 
I byggnaden på fastigheten finns det en gymnasieskola. Den etablerades år 2001 genom 
ett tidsbegränsat bygglov. Det tidsbegränsade bygglov har därefter förlängts, det löpte 
dock ut 2011-03-20 och kan inte förnyas på grund av att användningen i gällande 
detaljplan inte medger skola.  Gällande detaljplan från år 1937 anger att området får 
användas endast för handels- och sådant industriellt ändamål som byggnadsnämnden 
prövar lämpligt, dock får bostäder inredas i den utsträckning byggnadsnämnden prövar 
detta erforderligt för bevakning. Garage får inredas där byggnadsnämnden prövar detta 
lämpligt. Detta innebär att det inte går att ge ett permanent bygglov för en gymnasieskola 
om inte detaljplanen ändras.  

I byggnaden finns det flera olika verksamheter idag så som skola, kontor, handel och 
restauranger. Då detaljplanen är från år 1937 är det förhållandevis svårt att tolka hur vida 
kontor och restauranger är användningar som följer detaljplanens bestämmelser. I 
Göteborg togs det fram en byggnadsordning år 1938 som beskriver förutsättningar för 
byggnaden, den beskriver dock inte hur användningar ska tolkas. Den första handboken 
gällande anvisningar för beteckningar på plankartor publicerades av Kungliga 
byggnadsstyrelsen år 1950 i den anges: ”Område för handelsändamål angives med 
bokstaven H. Förutom affärshus, inrymmande butiker eller kontor eller bådadera, kunna 
hit hänföras andra byggnader för kommersiellt ändamål, t.ex. hotell och restauranger, 
ävensom för affärsrörelse erforderliga lager och hantverkslokaler.”  

Då byggnaden har erhållit bygglov för bland annat kontor, restauranger m.m. så tyder 
detta på att planen har tolkats i enlighet med tidigare handböcker. Befintliga verksamheter 
i byggnaden, förutom gymnasieskolan bedöms ha stöd i gällande detaljplan.  

Ändring av planbestämmelser 
Förslaget är att lägga till användningen skola med precisering gymnasieskola, universitet, 
högskola och vuxenutbildning. Förskola, lågstadie-, mellanstadie- och högstadieskola 
ryms inte inom användningen. Anledningen till preciseringen är att utemiljön inte lämpar 
sig för yngre åldrar och det finns inte tillräckligt med friyta.   

Då förslaget inte innebär någon tillkommande byggnads- eller bruttoarea eller någon 
förändring av höjden på befintlig byggnad på fastigheten så bedöms det lämpligt att 
hantera ärendet som en ändring av detaljplan. 

Bebyggelse 
Ingen ny bebyggelse föreslås. Ändringen berör enbart befintlig byggnad. De 
planbestämmelser som reglerar bebyggelsen på fastigheten avseende placering, höjd m.m. 
kvarstår.  

Bevarande, rivning 
Vid planens genomförande kommer ingen bebyggelse att rivas. 
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Trafik, parkering, kollektivtrafik och tillgänglighet  
Ändringen av detaljplanen innebär inga tillkommande bostäder eller någon ny byggrätt. 
Trafiksituationen bedöms därför inte påverkas.  
Parkering / cykelparkering 
Den gymnasieskola som finns i byggnaden på fastigheten har inget eget utrymme för 
cykelparkering utan de utnyttjar cykelparkeringar som finns vid Ekelundsgatan och 
Magasinsgatan.   
 
Möjlighet till parkering för bil finns i parkeringsgarage vid Ekelundsgatan nummer 5-7.  
 
Tillgänglighet 
Entré till gymnasieskolan och kontorslokaler kan ske både från Magasinsgatan och 
Ekelundsgatan. Båda entréerna ligger i gatuplan. I anslutning till entrén vid 
Ekelundsgatan finns det en mindre hiss med en bredd på ca 80 cm. Det finns möjlighet att 
förflytta sig inom byggnaden med hiss, men hissen uppfyller inte de mått som finns i 
Boverkets byggregler som tillämpas vid nybyggnad. Butikslokalerna i anslutning till 
Ekelundsgatan har entrédörrar i gatuplan. Restauranglokalerna vid Magasinsgatan har 
även de entrédörrarna i gatuplan.  

I samband med ansökan om bygglov prövas om det finns skäl att göra avsteg från 
hisskravet.  Vid en ändring eller ombyggnad kan det finnas skäl till avsteg med hänsyn 
till varsamhetskravet och förvanskningsförbudet samt därutöver: - med hänsyn till 
byggnadens förutsättningar, och om det är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens 
omfattning. Det är upp till fastighetsägaren att redovisa skäl för avsteg. 
Byggnadsnämnden gör därefter en bedömning om skälen kan motivera avsteg.  

Friytor och naturmiljö 
Då planområdet inte innehåller något utrymme för friyta och lek så specificeras 
användningen skola så att den enbart avser gymnasieskola, universitet, högskola, 
vuxenutbildning och dylikt. Det är därmed inte möjligt att medge bygglov för förskola 
eller skola inom planområdet.  

Teknisk försörjning  
Avfall 
Gymnasieskolans elever äter lunch i byggnaden. Nuvarande lösning innebär att 
lunchmaten levereras av ett cateringföretag från en restaurang. De tar även hand om disk 
och överbliven mat som skickas tillbaka till restaurangen. Tillkommande användning 
gymnasieskola bedöms därmed inte generera någon ytterligare yta för avfallshantering 
eller sophämtning.  

Ändringen av detaljplanen innebär inte någon förändring av avfallshantering och 
sophämtning från befintliga restauranger i byggnaden.  

Fastighetsindelning 
För planområdet gäller tomtindelning III-665, den ändras inte och kommer fortsatt att 
gälla när detaljplanen ändras. 
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Fastighetsbildning 
Ändringen av detaljplanen innebär ingen ny fastighetsbildning.  

Tidplan  
Samråd:       fjärde kvartalet 2020 

Granskning: första kvartalet 2021 

Antagande:  första kvartalet 2021 

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft cirka fem veckor efter antagande. 

Genomförandetid 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med 
planen och detaljplanen får inte ändras eller upphävas utan att synnerliga skäl föreligger. 
Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny 
plan eller upphäver gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut 
ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen och 
som försvinner när den ursprungliga planen ändras, ersätts eller upphävs. 

Planens genomförandetid 
Genomförandetiden är fem år från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft. 
Fem år bedöms vara en rimlig tid för utbyggnad enligt planförslaget. Fem år är den 
kortaste genomförandetiden som kan anges i en detaljplan. Då planförslaget enbart avser 
komplettering av pågående användning i befintlig byggnad bedöms det inte finnas skäl att 
ange en längre genomförandetid.   

Överväganden och konsekvenser  
Nollalternativet 
Om inte detaljplanen ändras finns det inte någon förutsättning för nuvarande 
gymnasieskola att ha kvar sin verksamhet i byggnaden. Det skulle innebära att 
gymnasieskolan skulle behöva flytta sin verksamhet.  

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 
Det bedöms inte nödvändigt att ta fram en social- och barnkonsekvensanalys för området 
då det inte tillkommer några ytterligare bostäder och användningen gymnasieskola är 
redan prövat på platsen i och med det tidigare tidsbegränsade bygglov.  

Miljökonsekvenser 
Beslut i frågan om betydande miljöpåverkan 
Beslut i frågan om betydande miljöpåverkan kommer att tas av byggnadsnämnden mellan 
samråd och granskning. Kontoret har i detta skede gjort en undersökning som visar på att 
förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 
 
Kommunen har gjort en undersökning om betydande miljöpåverkan enligt PBL 5 kap. 11 
§ och Miljöbalken (MB) 6 kap. 6 § för aktuell detaljplan. 
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Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Bedömningen har utgått från kriterierna i 
Miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) 5 §.  

Kommunens ställningstagande grundar sig bland annat på bedömningen att ett 
genomförande av detaljplanen:  

• Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala 
miljömål. 

• Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 
• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 

internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 
Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov till 
påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Undersökningssamråd 
har hållits med länsstyrelsen 2020-10-23. Länsstyrelsen delade då kommunens 
bedömning. Följderna av planens genomförande ska dock alltid redovisas enligt PBL. Då 
ingen ytterligare yta tas i anspråk för bebyggelse bedöms förändringen inte vara negativ 
för miljön. Ändringen avser enbart förändringar av användningen av befintlig bebyggelse 
som redan har byggrätt i detaljplan II-2271.  

Ekonomiska konsekvenser av detaljplanen 
Kommunen får inga investeringskostnader till följd av planförslaget. 

Planarbetet bekostad med planavgift. Fastighetsägaren betalar planavgift i samband med 
att bygglov beviljas.  

Överensstämmelse med översiktsplanen 
Ändringen av detaljplanen är i överensstämmelse med översiktsplanen för Göteborg.  

 

 

 

För Stadsbyggnadskontoret  

 

 

Liza Schramm                                            Emily Eidevåg 

Enhetschef bygg                                           Planhandläggare 
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