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Granskning av detaljplan för påbyggnad med bostäder vid 
Smedjegatan inom stadsdelen Nordstaden 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för påbyggnad med bostäder vid Smedjegatan inom 

stadsdelen Nordstaden.  

Sammanfattning 

Syftet med planen är att möjliggöra en påbyggnad i två våningar i Västra Nordstaden. 

Förslaget bedöms kunna generera cirka 20 nya lägenheter i centrala Göteborg. Syftet är 

även att ändra befintligt planlagt ändamål (handelsändamål) till bostads- och 

centrumändamål. Påbyggnaden ska ta hänsyn till sin omgivning och inordna sig i den 

övergripande harmoniska helheten som präglar stadsrummet. 

Efter samrådet har planförslaget reviderats och bland annat har byggnadshöjden sänkts 

och kompletterats med nockhöjd, krav ställs på indrag av påbyggnadens andra våning. 

Dessa åtgärder bedöms minimera risken att påbyggnaden upplevs som dominerande i 

området och att ett tydligt takavslut kan uppnås. Sänkningen innebär även att skuggning 

på Kronhusparken och omgivande bebyggelse blir mindre och att viktiga siktlinjer från 

bland annat älven bibehålls.  

Kontoret bedömer att detaljplanen kan sändas på granskning med föreslagna ändringar. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

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

Marken är i privat ägo och medför inga kommunala kostnader.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Planförslaget innebär en förtätning inom den centrala staden. En påbyggnad innebär att 

ingen ny mark tas i anspråk för bostadsbebyggelse, förslaget innebär således ett effektivt 

markutnyttjande. 

Detaljplanen medger ingen ny bilparkering, men ökar tillgången till cykelplatser inom 

planområdet, detta tillsammans med att planområdet ligger nära service och god 

kollektivtrafik kan antas innebära minskad klimatpåverkan jämfört med ett mer perifert 

läge. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-10-21 

Byggnadsnämnden 2020-11-17 

Diarienummer 0528/13 

 

Handläggare 

Martin Trpkovski 

Telefon: 031-368 17 89 

E-post: martin.trpkovski@sbk.goteborg.se 
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 Bedömning ur social dimension 

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 

beaktats vid framtagande av planförslaget. Planarbetet har omfattat en social- och 

barnkonsekvensanalys där bland annat stadsdelsförvaltningen, park- och 

naturförvaltningen och förvaltaren av fastigheten deltog. Stort fokus låg på tryggheten i 

området och Kronhusparkens stora betydelse för boende i området. Detaljplanens 

begränsade omfattning har inte kunnat tillmötesgå större delen av synpunkterna.  

Kronhusparken är redan idag väldigt välbesökt och blir lätt väldigt sliten. Ytterligare 

bostäder i närheten av parken ökar slitaget på parken. Kronhusparken måste värnas och i 

den täta staden behövs dessa andningsrum med gröna miljöer. Park och 

naturförvaltningen föreslog att Kronhusparken samt området runt bör ingå i detaljplanen 

för att förstärkningsåtgärder ska kunna utföras, men kontoret bedömer inte det som 

lämpligt i det här fallet. 

Detaljplanen innebär cirka 20 nya bostäder. Västra Nordstaden som planområdet ligger i 

är idag präglat av otrygghet, nya bostäder i området bedöms öka möjligheten för fler ögon 

mot gatan och fler människor som rör sig i området. 

Planförslaget påverkar boende i området genom att den nya bebyggelsen ger upphov till 

ökad skuggning och insyn, samt att utsikten från vissa av bostäderna kan påverkas. 

Dagsljussituationen är inte bra i området och förslaget innebär en försämring. Totalt sett 

bedömer kontoret att påverkan av insyn från föreslagna bostäder samt skuggpåverkan och 

försämrad dagsljustillgång är acceptabel i ett så här tätbebyggt område. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser, samt illustrationskarta och grundkarta 

2. Planbeskrivning 

Övriga handlingar 

3. Samrådsredogörelse  

4. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 
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 Ärendet  

Ärendet avser granskningsbeslut för detaljplan gällande påbyggnad med bostäder vid 

Smedjegatan inom Nordstaden. Granskningen för detaljplanen avses genomföras under 

kvartal 4 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger i centrala Göteborg vid Smedjegatan (Kronhusparken). Syftet med 

planen är att möjliggöra en påbyggnad i två våningar. Planförslaget innebär att cirka 20 

nya lägenheter tillkommer i Västra Nordstaden. Syftet med planen är även att möjliggöra 

för bostäder och centrumändamål. Planområdet är idag planlagt för handelsändamål. 

De viktigaste gestaltningsidéerna i förslaget är att skapa en påbyggnad som ligger i linje 

med riksintresset för Göteborg inom vallgraven. Förslaget baseras på tre utgångspunkter 

från framtagen kulturmiljöutredning som innebär att:  

- påbyggnaden ska avläsas som en egen volym och inte en förlängning av befintlig 

byggnad  

- byggnadshöjden ska anpassas till omgivande takhöjder, och  

- byggnaden bör gestaltas med ett eget arkitektoniskt uttryck som samtidigt 

inordnar sig i en harmonisk helhetsverkan. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26. Gällande detaljplan akt 2–2454 anger handelsändamål. 

Tillägg till detaljplanen akt 2–2454 avseende upphävande av 

fastighetsindelningsbestämmelse för fastigheterna Nordstaden 20:5 och 20:6 med 

plankarta 2–5199. Genomförandetiden har gått ut. För planområdet gäller även 

upphävande av fastighetindelningsbestämmelse 2–5199.  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att frågor som berör riksintresse för kulturmiljö, miljökvalitetsnormer 

för luft och hälsa/säkerhet (buller vid uteplats) måste lösas på ett tillfredsställande sätt för 

att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen. 

- riksintresse för kulturmiljö kan anses att skadas påtagligt  

- miljökvalitetsnormer (MKN) för luft inte uppfylls  

- bebyggelsens lämplighet ur människors hälsa är inte klarlagd  

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

Bakgrund och förändringar efter samråd 

Byggnadsnämnden beslutade 2015-03-07 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för 

påbyggnad med bostäder vid Smedjegatan inom stadsdelen Nordstaden. Ett förslag till 

samrådshandling har tagits fram. 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-09-24 att genomföra samråd om detaljplan för 

påbyggnad med bostäder vid Smedjegatan. Samrådstiden var 2019-11-20 – 2010-12-10. 

Förslaget till detaljplan har under samrådstiden funnits tillgängligt på kommunens 

webbplats samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20. Ett 

samrådsmöte i form av öppet hus anordnades 2019-12-04 med cirka 20 deltagare.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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 Synpunkter från samrådet och kontorets kommentarer och förslag med anledning av 

dessa har sammanställts i en samrådsredogörelse upprättad 2020-10-16. 

Planförslaget har bearbetats utifrån synpunkter som framkom vid samrådet. Ett förslag till 

granskningshandling har tagits fram.  

De största förändringarna i planförslaget efter samråd är:  

− Bebyggelseförslaget har omarbetats för att uppnå en bättre anpassning vad gäller 

skala och karaktär.  

− Byggnadshöjden har sänkts och kompletterats med bestämmelse om nockhöjd. 

− Krav ställs på ett indrag för påbyggnadens andra våning. 

− Ett visualiseringsförslag har tagits fram. 

− Handlingen platsbedömning luft har reviderats. 

− Planbestämmelse som reglerar buller har lagts till i plankartan. 

− Planbestämmelse f1 med hänvisning till planbeskrivningen har förtydligats. 

− Solstudie i planbeskrivningen har uppdaterats. 

− Parkeringstal för cykel har lagts till i planbeskrivningen. 

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 

byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2017-12-19 att godkänna startplan för år 2018 där detaljplanen ingår som 

småplaner 3/18. 

2015-03-17 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2019-09-24 att genomföra samråd om detaljplanen 

Miljöpåverkan 

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 

kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett 

genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en 

miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. 

Planförslaget bedöms generera ett marginellt behov av skol-och förskoleplatser på grund 

av det låga antal bostäder som möjliggörs. Dessa tillgodoses genom utrymme på 

befintliga förskolor/skolor i området 

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under samrådet är påverkan på riksintresset 

för kulturmiljö, ökat slitage i Kronhusparken, insyns- och skuggningsproblematik, buller 

vid uteplatser samt luftkvalitet. Boende utryckte även en oro angående hur deras 

boendesituation kommer att påverkas under byggtiden. Kulturförvaltningen och 

stadsdelsförvaltningen Centrum avstyrker detaljplanen. 

Ett nytt bebyggelseförslag har tagits fram, förslaget bedöms ha anpassats till omgivande 

bebyggelses höjder. Tillåten byggnadshöjd har sänkts och kompletterats med 
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 bestämmelse om nockhöjd och ett indrag har lagts till för att minska påbyggnadens 

upplevda dominans, skuggning och påverkan på viktiga siktlinjer. Platsbedömning luft 

har kompletterats och planbestämmelse som reglerar buller vid uteplatser har lagts till. 

Kontoret bedömer att den föreslagna utformningen tar tillräckligt hänsyn till sin 

omgivning och inordnar sig i den övergripande harmoniska helheten som präglar 

stadsrummet. 

Dagsljussituationen är inte bra men kontorets bedömning är att förtätningen i området är 

lämplig i enlighet med det förslag som arbetats fram. De förändringar som påbyggnaden 

medför på intilliggande bebyggelsen och Kronhusparken får anses acceptabla i det 

centrala läget som planområdet ligger i och har stöd i översiktsplanen. Påbyggnaden kan 

ge ett värdefullt tillskott av bostäder i ett mycket centralt läge. Förtätningen sker på mark 

som redan idag är bebyggd. 

Kontoret bedömer att detaljplanen kan sändas på granskning med föreslagna ändringar. 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


