
PM målkonflikter och konsekvenser

Sammanfattning av konflikter och konsekvenser 
samt de avvägningar som gjorts gällande 
Detaljplan för studentbostäder och förskola vid 
Viktor Rydbergsgatan inom stadsdelen Johanne-
berg i Göteborg 0349/13.



Syfte 
Syftet med detta PM är att sammanställa vilka mål-
konflikter och konsekvenser som ett genomförande 
av detaljplaneförlaget innebär. 

Kompletteringsbebyggelse är prioriterad innan ny 
mark tas i anspråk och bebyggelse bör koncentreras 
till områden med befintlig infrastruktur och goda 
förutsättningar för kollektivtrafik och annan servi-
ce. En tätare stad blir mindre resurskrävande och 
därmed mer hållbar men innebär samtidigt höga 
krav på fri- och rekreationsytor samt att befintlig 
bebyggelse påverkas. Fler boende inom området 
kommer även öka belastningen på de grönytor som 
finns kvar.

Med i detta PM är planområdet sett i ett större 
sammanhang samt detaljplanens konsekvenser på 
platsen

Beskrivning av förslaget
Planområdet ligger vid korsningen Viktor Ryd-
bergsgatan och Wijkandersgatan i närheten av 
Johannebergskyrkan. Studenthemmet Viktor 
Rydberg byggdes 1952 och byggdes till 1991. Be-
fintlig byggnad inrymmer 100 studentrum och 44 
lägenheter. Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, 
SGS, har tomträtt på Johanneberg 24:1. Fastigheten 
Johanneberg 707:11 är parkmark i kommunal ägo.

Syftet med detaljplanen är att pröva ett nytt bo-
stadshus i 7 våningar med cirka 50 studentlägenhe-
ter och med en förskola i bottenvåningarna. Bygg-
naden ska inordnas i befintligt bebyggelsemönster 
och placeras i anslutning till befintliga studentbo

städer inom planområdet. Med i detaljplanen är 
även yta för förskolegård.

Planområdet ligger i gränslandet mellan övre och 
nedre Johanneberg och ny byggnad ska anpassas 
i placering, höjd, volym och material till befintlig 
bebyggelse. Fastigheten ingår i område definie-
rat som riksintresse för kulturmiljövården och är 
inkluderat i ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
i Göteborg– ett program för bevarande”

Johannebergsparken används flitigt av allmänheten, 
Johannebergskyrkan och barn från Johannebergs-
skolan, för lek och rekreation. Parken är en viktig 
stadsdelspark som är socialt etablerad.

I och med att stor del av parken ianspråktas som 
förskolegård innebär det stora konsekvenser för 
allmänheten de tider då förskolan har öppet. Övriga 
tider är platsen fortsatt en tillgång för allmänheten 
under förutsättning att det är en kommunal försko-
la. Dock kommer ytan att vara utformad för försko-
lans behov, vilket betyder att den kanske inte längre 
kommer att lika attraktiv för övriga besökare. 
Parken ligger i grönstråket mellan mellan Chalmers 
och Wijkandersplatsen i söder och Renströmspar-
ken, med Näckrosdammen i norr. 

Då en del av byggnaden placeras inom grön- och 
rekreationsområdet avviker detaljplanen från 
översiktsplanens gränser. Motiv till avvikelse från 
översiktsplanen är att tillkommande bebyggelse 
inte ryms inom bebyggelseområdet. Detaljplanens 
gränser är därför placerade med syfte att bevara så 

stor del av parken som möjligt och samtidigt säker-
ställa en tillräckligt stor förskolegård. 

Sammanfattning 
Ett genomförande av detaljplaneförslaget innebär: 
• Cirka 50 nya studentbostäder.
• Förskola med fyra avdelningar och 72 förskole-

platser.
• Cirka 23 kvadratmeter förskolegård per barn.
• Johannebergsparken blir 1660 kvadratmeter 

mindre vilket är ungefär en tredjedel av dagens 
park. Fler besökare och mindre yta innebär en 
högre belastning även för den del av parken 
som är kvar samt övriga grönytor i närområdet.

• Sociala konsekvenser. Exempelvis ett enklare 
vardagsliv för de som får förskoleplats. Ett 
svårare vardagsliv för de som får söka sig till 
andra neutrala lekplatser de tider då förskolan 
är öppen. Identiteten som stadsdelspark kan 
påverkas.

• Gående som idag korsar parken får en omväg.
• Ekologiska konsekvenser. Vegetation försvin-

ner och en av få plana grönytor i Johanneberg 
delas i två.

Om detaljplaneförslaget inte genomförs innebär 
det att:
• Johannebergsparken bevaras i sin helhet.
• Nya studentbostäder får byggas på annan plats 

alternativt i mindre omfattning inom befintlig 
fastighet Johanneberg 24.1.

• Alternativ plats för förskola måste hittas inom 
Johanneberg. Arbete pågår för att finna andra 
platser och närmaste aktuell tomt ligger i Krok-
slätt (mars 2016).  
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Grönstråket mellan Näckrosdammen och Chalmers är 
utpekat i ett flertal kommunala styrdokument och viktigt att 
bevara. Med på bilden är föreslagen ny byggnad ritad av 
Kanozi arkitekter. 



Befintliga förskolor

Grundskolor

Lekplatser

Mataffär

Grön oas

Picknick

Promenad

Utblick

Vila

Lek

Mötesplats

Park där upptagningsområdet är 
närområdet =  platsen används 
främst av boende i omgivande 
kvarter.

Park där upptagningsområdet är 
hela Göteborg. 

Wijkandersplatsen
Pi, Vi

Högåsberget
Go, Pi, Pr, U, Vi

Renströmsparken med 
Näckrosdammen

Chalmers

Nyligen antagna detaljplaner/på-
gående byggprojekt
1. Carlandersplatsen och Ren-
strömsparken, bostäder och verk-
samheter
 
2. Bostäder och kontor vid Volrat 
Thamsgatan

3. Studentbostäder vid Volrat 
Thamsgatan

4. Bostäder och Handel i övre 
Johanneberg

Pågående detaljplaner
5. Gibraltarvallen

6. Chalmers A-huset mfl. 
 
7. Studentbostäder vid Volrat 
Thamsgatan

Aktuella förfrågningar
8. Rotary, påbyggnad av bostäder

9. Forskarbostäder

10. Utbyggnad av Vasaskolan

Johannebergsparken
L, Mp, ViGo
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Planområdet i ett större 
sammanhang
Inom ramen för detaljplanearbetet beskrivs plan-
områden alltid i ett större sammanhang. Bland 
annat genom framtagande och beskrivning av soci-
ala konsekvenser och barnkonsekvenser, kompen-
sationsåtgärder och miljömålsbedömning. Dessa 
återfinns i planbeskrivningen. 

Vid workshop om SKA/BKA deltog, förutom de 
kommunala förvaltningarna, representanter från Jo-
hannebergskyrkan och föräldraföreningen som har 
bodar med lekutrustning inom Johannebergsparken. 

Nedan beskrivs konsekvenserna av ett urval av 
övrig pågående planering i närområdet. 

5 och 6. Chalmers och Gibraltarvallen
I planprogrammet för utbyggnaden runt Chalmers 
pekas sträckan mellan Chalmers och Näckrosdam-
men ut som ett publikt, grönt och genomgående 
stråk. 

Stråk och platser med vistelsekvaliteter även inom 
planområdet kan bli en resurs för alla och ett sätt 
att integrera campus i staden. Planförslaget har 
tankar om stråk och platser med kvaliteter som 
gröna rum för avkoppling, lek och rekreation. Samt 
att området ska vara inkluderande för alla, även de 
som inte studerar. 

En konsekvens av detaljplanen på Gibraltarvallen 
är att boendeparkering för omgivande bostads-
områden som idag finns där behöver ersättas när 

området bebyggs. Cirka 160 bilplatser behöver 
ersättas på annan plats. För att ersätta de 160 boen-
deparkeringarna kommer staden att behöva bygga 
nya parkeringsplatser vid Pilbågsgatan, Viktor 
Rydbergsgatan, Engdalsgatan och Gibraltargatan, 
vilket strider mot Göteborgs stads P-policy. För att 
kunna göra undantag från P-policyn krävs ett beslut 
i Kommunfullmäktige.

Chalmersområdet omges av ett grönt stadslandskap 
som i planbeskrivningen inte bedöms påverkas av 
planförslaget. 

Ett genomförande av detaljplanen innebär dock 
ett ökat antal boende som ska nyttja de offentliga 
platser och parker som finns. 

1. Carlandersplatsen och Renströmsparken
Detaljplanen ligger i kanten av grönområdet högås-
berget runt Renströmsparken samt runt Humanis-
ten. 

I planprogrammet beskrivs att grönområdet är 
välanvänt av boende i närområdet då det mellan be-
fintliga hus råder en begränsad tillgång till friytor. 
I planbeskrivningen beskrivs Johannebergsparken 
som ett område viktigt för rekreation i närheten av 
exploateringsområdet. 

En konsekvens vid genomförande av detaljplanen 
är att en del av befintligt grönområde tas i anspråk 
för bebyggelse. Samtidigt säkerställs en större del 
av detta grönområde i den nya planen som fågel-
biotop till skydd för arter och dess födosöksområ-
de. Tillgängligheten till grönområde påverkas inte. 

Även här innebär ett ökat antal boende och verk-
samma en ökad belastning på befintliga grönytor.  

I den till detaljplanen hörande Natur och landskap-
sanalys (Calluna 2012) beskrivs känsligheten för 
upplevelsevärdena runt detaljplanen på följande 
sätt: 

Ur ett bevarandeperspektiv är det viktigt att om-
rådet inte blir för litet. Känslan av att befinna sig i 
naturen, och den effekt det har på stressade stads-
människor är nära kopplad till att vara omsluten 
av träd och vegetation. Kommer bebyggelsen för 
nära eller blir området naggat i kanten från flera 
håll försvinner den karaktären. En positiv effekt 
med bebyggelse i området är att tillgängligheten 
och den upplevda tryggheten ökar, eftersom det 
kommer att röra sig mer människor i området.

10. utbyggnad av Vasaskolan
Vasaskolan vill bygga en ny matsal vid korsningen 
mellan Viktor Rydbergsgatan och Pontus Wikners-
gatan. Området är idag planlagt som park. 

Stadsdelsnämnden Centrum har lämnat in synpunk-
ter på planförfrågan. Bland annat påtalas bristen på 
tillgängliga, neutrala platser att vistas på i Johanne-
berg.

SDN påpekar även att delar av grönområdet vid 
Vasaskolan kan vara intressant som område för att 
kompensera minskningen av grönytor i och med 
andra aktuella exploateringar i närområdet. 
 



Fysiska konsekvenser på 
Johannebergsparken
Inom planområdet
1. Byggnad
Området där byggnad föreslås kommer påverkas 
markant. Marken kommer antagligen att behöva 
plansprängas i vissa delar även om höjdskillnader-
na tas upp då byggnaden utförs med souterräng-
våning. Vissa befintliga träd och buskar kommer 
försvinna. Träden bedöms dock inte ha så stora 
värden att ett bevarande är motiverat i detaljplan. 

2. Lekställning
Lekställningen kommer att ligga inom förskolans 
gård. Det innebär att allmänheten inte har tillgång 
till den de tider då förskolan har öppet. Miljön 

runt lekställningen kan rustas upp inom ramen för 
anläggandet av förskolegården. Tidiga skisser finns 
men bestäms inte i detaljplan. I planarbetet har 
dock vikten av att inte endast fylla förskolegården 
med färdiga lekställningar påtalats av lokalsekre-
tariatet. Målet är istället en kreativ lekmiljö som 
utgår från platsens förutsättningar. Vid arbetet med 
kompensationsåtgärder bedömdes det inte vara 
lämpligt att föreslå en ny lekställning utanför för-
skolegården som ersättning. 

3. Plan yta
Den enda stora plana ytan för kubbspel och pick-
nick kommer att delas i två. Ena halvan hamnar 
inom detaljplanen och halva utanför. I gränsen 
kommer ett staket att uppföras så länge det drivs 
förskola inom området. (Streckad linje visar unge-
färlig plangräns.) 
Konsekvensen är att den typen av aktiviteter får 

hänvisas till parken inom Wijkandersplatsen. Mar-
ken inom Wijkandersplatsen är dock inte lika platt.  

Utanför planområdet
4. Gångväg. 
Gångvägen mellan Viktor Rydbergsgatan och 
studenthemmet Rotary kommer att ledas om och 
istället följa förskolegårdens gräns. 
Det innebär en omväg för de som korsar parken 
idag. 

5. Dungen
Träden har begränsade ekologiska värden men 
dungen i parkens västra hörn har ett stort upple-
velsevärde, bland annat för små barn. Planområdet 
är anpassat för att bevara detta område helt inom 
parken. Belastningen på den ytan kommer att öka i 
och med att fler besökande använder ytan.  
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6. Gränsen upp mot Renströmsparken. 
Gränslandet mellan det mer vildvuxna upp på Hö-
gåsberget och den ordnade parken har potential för 
att utvecklas. Ytan ligger mitt i stråket och det är 
många som passerar denna väg. 

Höjdskillnader gör att detta område inte kan kom-
pensera ingreppet i parken fullt ut. 



Mål och riktlinjer 
Förskolor och barnperspektiv

Citat ur Göteborgs budget 2016: 
”Utbyggnaden av förskolan ska fortsätta för att 
stärka kvaliteten, särskilt genom minskad storlek 
på barngrupperna.”

”Närheten till grönområden, offentliga platser 
och möjligheten till fysiska aktiviteter utomhus är 
viktiga aspekter i stadsplaneringen, särskilt för 
barnen.”

I stadsdelsnämnden Centrums budget för 2016 är 
barns fysiska miljö är ett prioriterat mål.

Kommunens riktlinjer för storlek på förskolegårdar 
är 35 kvadratmeter utemiljö per barn. I planförsla-
get omfattar förskolegården cirka 23 kvadratmeter 
utemiljö per barn (under förutsättning att det är 4 
avdelningar med 18 barn per avdelning).

Bostäder och studentbostäder

Citat ur Göteborgs budget 2016: 
”Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbeho-
ven tillgodoses bättre.”

”Nybyggnation ska förtäta, komplettera och ut-
veckla staden där befintliga resurser och redan 
gjorda investeringar kan nyttjas effektivt. Nybygg-
nation ska bidra till en högre täthet i redan befint-
lig bebyggelse samt en större mångfald av både 

innehåll och människor. Utformning av bebyggelse 
och offentliga platser ska ske med människan i 
fokus”.

Strategi för utbyggnadsplaneringen anger att man 
ska förtäta, komplettera och utveckla staden där 
befintliga resurser och redan gjorda investeringar 
kan nyttjas effektivt, t.ex. infrastruktur, service och 
kollektivtrafik. I dessa områden finns det redan ett
underlag som kan stärkas och behovet av nya in-
vesteringar är mindre.

Det finns inga riktlinjer för hur stor utemiljön ska 
vara runt studentbostäder. Inom planområdet finns 
endast begränsad yta för bostadsgård mellan husen. 
Stor del av ytan kommer dessutom att tas i anspråk 
för cykelparkeringar och angöring. I detaljplanen 
finns dock möjlighet att utföra utemiljö på taket. 
Bullerutredningen visar att det går att skapa bra 
ljudmiljöer på en sådan takterass. 

Grönstruktur

Citat ur Göteborgs budget 2016: 
”När staden blir tätare är det viktigt att grönom-
råden finns nära bostäderna. Alla invånare ska 

I strategin för utbyggnadsplanering 
lyfts sambandet mellan den täta sta-
den och den gröna staden som en po-
tentiell målkonflikt. Målet är att skapa 
en stad som är både tät och grön! 

ha promenadavstånd till park eller naturområde. 
Inriktningarna i grönstrategin ska tillämpas. Vär-
defulla naturområden ska bevaras.”

”Sammanhållna grönområden i staden är en förut-
sättning för stadens attraktivitet, biologiska mång-
fald och ekosystem. En hållbar stad har stadsliv, 
rikt växt-och djurliv och goda ekosystemtjänster.”

Grönstrategin anger att i en stad är det viktigt med 
grönområden i varierande skala; små bostadsnära 
parker eller naturområden, mellanstora stads-
delsparker, stora stadsparker och stora natur- och
rekreationsområden. I takt med att allt fler 
människor väljer att bo i städer blir det fler 
människor, som ska samsas och trivas i de offentli-
ga rummen. Ur bland annat folkhälsosynpunkt, är 
det viktigt att det finns tillräcklig mängd användbar 
park och naturmark i förhållande till antalet invå-
nare i närområdet, att människor har tillgång till 
parker och naturområden i sin närhet och att de är 
lätta att nå. Detta är i synnerhet viktigt för barn, 
äldre och personer med funktionsnedsättning.

Park och natur nämndens budget 2016 beskriver 
målkonflikten på följande sätt: 
”I de detaljplaner där det till exempel inte ska-
pats tillräckligt med ytor för förskoleverksamhet 
blir trycket på de lokala parkerna och lekplatser-
na mycket stort och det kan även uppstå brist på 
uteytor, vilket påverkar barnens fysiska miljöer 
negativt.”



Åtgärder
Här beskrivs hur planområdet har förändrats under 
planarbetets gång. 

 

Planförfrågan
Fastighetskontoret och SGS lämnade in en plan-
förfrågan där hela parken föreslogs tas i anspråk 
för förskolegård. Avgränsningen sattes för att nå 
riktlinjen om 35 kvm per barn. 

På grund av platsens höga upplevelsevärden be-
dömdes det tidigt i planarbetet inte vara lämpligt 
att ta hela parken i anspråk för förskolegård. 

Underlag till utredningar
Under arbetet prövades istället att låta halva parken 
ligga kvar inom allmän platsmark för att säkerstäl-
laden allmänna tillgängligheten till parken. 

Det visade sig vara dåliga bullerförhållanden i 
denna del av parken och därför inte lämpligt som 
förskolegård. Det bedömdes även vara olämpligt 
att bryta det viktiga stråket mellan Chalmers och 
Näckrosdammen. 

Planförslag
Föreliggande planförslag. Här följs stadens riktlin-
jer om att ljudnivån på 80% av förskolegården ska 
vara under 55dBa. Däremot följs inte riktlinjerna 
om 35kvm utemiljö per barn. 
Stråket bevaras och det är fortfarande en tydlig 
koppling mellan Chalmers och Näckrosdammen.
Johannebergsparken blir cirka en tredjedel mindre 
och går från att vara en stadsdelspark till park för 
närboende.

Plangräns

Ny byggnad

Förskolegård



Värden som påverkas av 
förslaget
Ekologiska värden: 
Generellt är det viktigt att bevara träd och gröna 
ytor i stadsmiljön då de är en del av stadens eko-
systemtjänster. De bidrar till bättre luft, minskat 
buller, födokälla för djur med mera. I parken finns 
blommande träd, bland annat oxel, och blommorna 
används av insekter som föda under våren och fåg-
lar äter bären under sommaren och hösten. Dessa 
träd har även upplevelsevärden då de signalerar 
årstidsväxlingar med blomning respektive bär och 
höstfärger. Grönskan i området har en barriäreffekt 
mellan de öppna ytorna i parken och vägarna, ljud 
från till exempel bilar upplevs som mindre störan-
de när man inte ser fordonen. Man kan även utgå 
från att det gröna stråket, som parken är en del av, 
utgör en korridor som djur använder när de rör sig 
i staden. Troligt är också att parken kommer att 
nyttjas mycket hårdare om planen genomförs vilket 
sannolikt innebär att gräsytan i området kommer att 
slitas bort och marken kompakteras med minskad 
möjlighet för effektivt infiltration av dagvatten vid 
större regn. Ett exempel på detta är Utsiktsplatsen 
söder om Neder Fogelbergsvägen där en förskolas 
användning av parken gjort att stora delar av områ-
det är bar jord. 

Upplevelsevärden
De upplevelsevärden som påverkas handlar om 
både rekreationsvärden och lekvärden, och även 
om visuella och estetiska värden.  Möjligheten för 
människor att utöva sällskapssporter som kubb, 
bollsparkande eller att  ha picknick eller vila i 

parken kommer att påverkas då ytan för dessa 
aktiviteter minskas. Upplevelsen av av grönska, 
blomning och fågelkvitter kommer att påverkas 
när mängden träd på platsen minskar. Även upp-
levelsen av platsen som en park för många olika 
aktiviteter kommer att påverkas då det är troligt 
att barns lek är en aktivitet som kommer att ta 
en stor del av parken i anspråk, både i form av 
ytor för lekutrustning, men även i form av antal 
barn (både kooperativ och förskola samt skolor 
i närheten). Stadsdelsparkens yta minskar med 
cirka en tredjedel. Parken går inte längre att se 
på som en tillgång för stadsdelen, utan får istället 
ses som en park för de närboende.

Detta PM är framtaget med hjälp av representater 
från stadsdelsförvaltningen centrum och förval-
tingen för park och natur.

För Stadsbyggnadskontoret 
Hillevi Kittel, Planarkitekt

2016-03-21





Inriktning enligt översiktplanen:
Centrala Göteborg ska kunna utvecklas 
och stärkas som en plats för handel, ar-
bete, boende och förströelse. Genom att 
ge goda förutsättningar för evenemang, 
utbildning, kultur och turism kan ett levan-
de centrum bibehållas och utvecklas. God 
regional tillgänglighet bör skapas genom 
att förbättra kommunikationerna inom
och till centrum.

• Innerstaden ska karaktäriseras av en hög 
täthet och ett blandat innehåll.
• Funktioner såsom t.ex. evenemang, ut-
bildning, kultur och bostäder ska rymmas i 
innerstaden.
• Bostadsinnehållet bör öka.
• Kollektivtrafik, gående och cyklande ska 
prioriteras.
• De kulturhistoriska värdena ska värnas 
och hänsyn till dessa ska tas vid
nybyggnation.
• Utformningen av ny arkitektur ska avvä-
gas mot karaktären i den traditionella
bebyggelsen.
• Parkerna ska värnas och utvecklas för 
rekreation och en hälsosam stadsmiljö.


