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Markanvisning för Ulfsparregatan 
 
Förslag till beslut 

1. Aktiebolaget Tornstaden får under två år en avgiftsfri markanvisning för ca 50 
bostadsrättslägenheter utmed Ulfsparregatan 
 

2. Wallenstam får under två år en avgiftsfri markanvisning för ca 50 hyresrätter 
utmed Ulfsparregatan 
 

3. Fastighetskontoret får i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med 
intressenterna enligt punkterna 1-2 ovan. 

 

Ärende och bakgrund 

Inom stadsdelen Örgryte-Härlanda, ca 2 km från centrala Göteborg, ligger 
Ulfsparregatan. Under 2010-2013 upprättades ett planprogram för Ulfsparregatan som 
visar på möjlig komplettering i området. I programmet identifierades en yta precis öster 
om Ulfsparregatan, idag ett bostadsnära grönområde planlagt för park- och gatumark, 
som lämpligt för bostadsbebyggelse. I programarbetet presenterades två förslag på 
möjlig bebyggelseutveckling. Oavsett lösning är bedömningen att platsen möjliggör för 
volymer motsvarande ca 100 lägenheter.  
 

Markanvisningen 

Allmänt 
Bebyggelsen i Lunden byggdes ut under framförallt 1930 och 40-talet och utgörs till 
stora delar av lamellhus om tre våningar med källare och vind. Bebyggelsen är till stora 
delar orienterad utefter gatorna i området och även ny bebyggelse föreslås följa detta 
förhållningssätt, antingen som längsgående lameller utmed Ulfsparregatan eller som 
punkthus. Höjdmässigt ska ny bebyggelse förhålla sig till den befintliga med maximalt 
fem våningar inklusive ett parkeringsplan. Aktuell markanvisning avser ett område som 
är relativt kuperat och därmed svårbebyggt för att få ut maximal nytta i byggnaderna.  
Detta sammantaget ställer särskilda krav på att byggherrarna anstränger sig att 
tillsammans med kommunen planera, gestalta och bygga ett område som får höga 
kvaliteter.  
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Upplåtelseformer mm 
I stadsdelen Örgryte-Härlanda som helhet är ca 60 % av alla lägenheter hyresrätter. I 
Lunden där Ulfsparregatan ingår är andelen hyresrätter ytterligare något högre. Den 
relativt stora andelen hyresrätter utgörs framförallt av mindre lägenheter utan tillgång 
till hiss. Fastighetskontorets bedömning är att den totala volymen om ca 100 lägenheter 
bör fördelas relativt jämnt mellan hyresrätter och bostadsrätter. Förutsättningarna för 
trygghetsbostäder för äldre bör prövas.  
 
Ekologi 
Fastighetsnämndens program för miljöanpassat byggande från 2009 ska tillämpas.  
 
Sociala åtaganden 
Inom området bör förutsättningarna för trygghetsbostäder som uppfyller de krav som 
ställs för att erhålla kommunal subvention för trygghetsbostäder i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut prövas. 

Val av intressenter 
De intressenter som lämnat in skriftlig intresseanmälan för markanvisningen är: 

• Jm 
• Jålab projektutveckling 
• HSB 
• Botrygg 
• Riksbyggen 
• Akitebolaget Tornstaden 
• Veidekke Bostad AB 
• Wallenstam AB 
• Studor AB och Varbergs stenfastigheter 
• Teambuilder AB 
• Tommy Byggare AB 
• Peab Sverige AB 
• Stena fastigheter 
• HP boendeutveckling AB + UBAB 
• Diligentia 
• Skeppsviken Fastighets AB 
• Förvaltnings AB Framtiden 
• Robert Dicksons Stiftelse 
• Fredrikssons förvaltnings ab 

Fastighetskontoret föreslår att markanvisning lämnas till: 

• Aktiebolaget Tornstaden 
• Wallenstam AB 

Tornstaden är ett byggföretag från Göteborg som utvecklar, bygger, äger och förvaltar 
olika typer av fastigheter. De arbetar långsiktigt och just nu bygger de ca 124 hyresrätter 
vid Tunnlandsgatan i Högsbo, vilket är resultatet av en markanvisning som de fick av 
staden 2008. Senaste markanvisningen till bolaget avser ca 50 bostadsrätter norr om 
Uggledal, vilka de tilldelades 2010. 
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Wallenstam AB grundades 1944 i Göteborg och har med åren blivit ett av de största 
privata bostadsbolagen i Sverige. Wallenstam AB har tidigare fått markanvisningar i 
Göteborg, bl. a för byggande av hyresrätter på Högsbogatan. Senaste markanvisningen 
var Carlandersplatsen som de tilldelades 2010, ett läge där de redan till viss del var 
markägare. Detaljplanearbete pågår fortfarande. 
 
Det kan konstateras att intresset för att få markanvisning utmed Ulfsparregatan är stort. 
Några intressenter har hittills inte fått någon markanvisning i Göteborg. Fastighets-
kontoret bedömer att flera av dessa företag har en verksamhet och kompetens som gör 
att de är intressanta att ha med vid bedömningen inför andra markanvisningar om de 
visar intresse för dessa. Det samma gäller de företag som tidigare fått en eller flera 
markanvisningar men som denna gång inte finns med i kontorets förslag.  
 
Sammanfattande bedömning 
En utveckling av bostäder utmed Ulfsparregatan kan ske på en mängd sätt. Volymen 
talar för att den är lämplig både för mindre och större aktörer. De naturgivna förut-
sättningarna och svårigheterna att lösa parkering på annat sätt än i markplan eller 
källarplan samt bullerproblematiken utmed gatan påverkar lösningar och därmed också 
projektets genomförandeekonomi. Detta sammantaget gör att det inte är rimligt att låta 
färre än ca 50 lägenheter upplåtas som hyresrätter. Detta innebär att kontoret gör 
bedömningen att markanvisningen vid Ulfsparregatan bör fördelas på två aktörer eller 
en som har möjlighet att genomföra både hyresrätter och bostadsrätter. Flera av de 
intressenter som anmält intresse har också kommit med önskemål om det sistnämnda. 
Fastighetskontorets bedömning är dock att det med hänsyn till att skapa mångfald i 
boendet och variation i stadsrummet bör vara två aktörer som får aktuell markanvisning, 
en för hyresrätt och en för bostadsrätt.  

Fastighetskontoret föreslår att Tornstaden AB och Wallenstam AB får markanvisningen 
för Ulfsparregatan. Båda bolagen har tidigare visat att de har kompetens och förmåga att 
genomföra bra bostadsprojekt i egen regi samt att på ett bra sätt samverka med 
kommunen och övriga byggherrar vid planeringen och genomförandet av projekten. 
Båda bolagen klarar även av att möta kontorets krav med koppling till miljömässiga och 
sociala åtaganden.   

Fastighetskontoret tror att valet av intressenter möjliggör ett bra och fruktbart samarbete 
med kommunen men också en variationsrik boende- och livsmiljö som håller över tid.  

 
 
 
 
Christina Johnsson 
Fastighetsdirektör 
 
 

Bilagor 
1) Översiktskarta   

2) Förslag på bebyggelseutveckling 

Lena Lundblad 
Avdelningschef 



   Bilaga 1.Översiktskarta 

Lunden 
Centralen Planområdet 



  

Bilaga 2. Förslag på bebyggelseutveckling utifrån programmet 
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