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Samråd om detaljplan för verksamheter och 
kategoribostäder vid Smålandsgatan inom stadsdelen 
Heden 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid 

Smålandsgatan inom stadsdelen Heden.  

Sammanfattning 

Planområdet är beläget cirka 500 meter öster om Göteborgs innerstad och cirka 500 meter 

sydost om Göteborgs Centralstation. Syftet med detaljplanen är att förtäta och 

komplettera i ett centralt läge i Göteborg och åstadkomma ett varierat utbud av 

funktioner, kvaliteter och mångfald. Rättscentrum ska utvecklas samt ska nya kontor, 

studentbostäder och verksamhetslokaler tillkomma. Befintlig tennisverksamhet integreras 

i den nya bebyggelsen. Upprustning ska också ske av gatorna inom området.  

Kvalitetsmål har tagits fram i syfte att stärka stadsmiljö och kulturhistoriska värden och 

tillföra stadsbyggnadskvaliteter. Vid utformning av området ska nödvändiga 

säkerhetsfrågor som är kopplade till Rättscentrum och närheten till arenorna beaktas. 

Polisens behov av nya lokaler är prioriterat inom området. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

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

Fastighetskontoret bedömer i detta tidiga skede att projektets genomförandeekonomi är 

positiv. Fastighetskontorets tidiga beräkningar visar att trots stora projektkostnader så 

bedöms projektet inte drabbas av ett negativt resultat. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Värdefull grönyta med äldre träd att tas i anspråk på Ernst Fontells Plats och 

kompensationsåtgärder kan endast delvis ersätta dessa värden.  

Planen ligger inom område för god kollektivtrafik, både lokalt, regionalt och nationellt 

och förväntas ha ringa påverkan avseende transporter. 

Efter att dagvattnet från planområdet har gått igenom föreslagen rening bedöms inga 

ämnen överstiga de rekommenderade koncentrationerna. Den totala föroreningsmängden 

för detaljplanen bedöms minska. I relation till miljökvalitetsnormer så medför det att 

detaljplanen inte kommer att ha en negativ påverkan på Fattighusån. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-24 

Byggnadsnämnden 2020-12-15 

Diarienummer 0545/19 

 

Handläggare 

Frida Kjäll / Disa Pettersson 

Telefon: 031-368 19 98 

E-post: frida.kjall@sbk.goteborg.se 



Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, TU detaljplan 2 (4) 

 De högsta bullernivåerna förekommer vid planerade studentbostäder vid höghusets östra 

fasad mot Skånegatan. Den högsta beräknade ljudnivå vid fasad är 66 dBA. Riktvärdet på 

65 dBA för småbostäder överskrids på de första sex våningsplanen mot Skånegatan. För 

resten av bostadsbyggnaden innehålls riktvärdet för småbostäder.  

Med den planerade bebyggelsen har det inte beräknats några överskridanden av 

miljökvalitetsnormen (MKN), dock tangeras MKN för dygn för kvävedioxid (NO₂) vid 

den planerade bebyggelsen i sydöstra delen av planområdet, samt längs vägbanan av 

Smålandsgatan. Likt nuläget så överskrids miljökvalitetsmålet för luftkvalitet för NO2 för 

stora delar av planområdet, både för år och timme. Detta gäller framför allt områdets 

ytterkanter, medan totalhalterna i planområdets centrala delar inte beräknas överskrida 

miljökvalitetsmålet. Den beräknade trafikökningen leder till en ökning av partiklar 

(PM10) till 2035. Resultaten visar att halten tangerar miljökvalitetsmålet, både för 

årsmedelvärdet samt 90-percentilen av dygnsmedelvärdet, i områdets östra delar. 

Bedömning ur social dimension 

Planförslaget bedöms bidra till en mer gestaltad och sammanhållen stadsmiljö. Nya 

tillkomammande verksamheter och studentbostäder tillsammans med en upprustning av 

gatorna i området bedöms kunna bidra till att området blir mer befolkat och upplevs mer 

tryggt. 

Garnisonsparken har utifrån befintliga förutsättningar svårt att tillgodose sociala värden 

som ska finnas i en bostadsnära park. Även grönområdet på Ernst Fontells Plats finns 

inom planområdet men används inte idag i någon större utsträckning som vistelseyta. 

Genom planförslaget bebyggs ytan på Ernst Fontells Plats och inga nya grönytor 

tillskapas. Viss potential finns att förstärka och kompensera Garnisonsparken och att 

utveckla en tydligare entré till parken. 

Ytor för lek och rekreation saknas inom planområdet idag och inga nya ytor alternativt 

begränsade ytor tillförs. Ingen av ytorna vänder sig direkt till barn. 

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  

2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Grundkarta  

4. Illustrationsritning 

5. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 

Utredningar 

6. Bullerutredning 

7. Luftutredning 

8. Dagsljusstudie 

9. Naturvärdesinventering 

10. Kulturmiljöunderlag 

11. Mobilitets- och parkeringsutredning 
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 Ärendet  

Förslag till beslut i byggnadsnämnden är att genomföra samråd om detaljplan för 

verksamheter och kategoribostäder inom stadsdelen Heden. Samråd planeras hållas 

mellan 13 januari – 16 februari 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet är beläget cirka 500 meter från Göteborgs innerstad och cirka 500 meter från 

Göteborgs Centralstation. Syftet med detaljplanen är att förtäta och komplettera i ett 

centralt läge i Göteborg och åstadkomma ett varierat utbud av funktioner, kvaliteter och 

mångfald. Rättscentrum ska utvecklas samt ska nya kontor, studentbostäder och 

verksamhetslokaler tillkomma. Befintlig tennisverksamhet integreras i den nya 

bebyggelsen. Upprustning ska också ske av gatorna inom området.  

Kvalitetsmål har tagits fram i syfte att stärka stadsmiljö och kulturhistoriska värden och 

tillföra stadsbyggnadskvaliteter. Kvalitet för miljön, trygghet i området, goda 

utevistelseytor liksom möjlighet för verksamheter i bottenplan ska åstadkommas. För 

tillkommande bostäder och arbetsplatser ska möjligheter för friytor säkerställas. Vid 

utformning av området ska nödvändiga säkerhetsfrågor som är kopplade till Rättscentrum 

och närheten till arenorna beaktas.  

Polisens behov av nya lokaler är prioriterat inom området. Polismyndigheten, som idag 

har kortfristiga lösningar genom hyreslokaler runt om i Göteborg, behöver mer yta för att 

kunna inrymma en större planerad personalstyrka, inrymma nationella resurser och 

samlokalisera sin verksamhet och därigenom minska transporter och öka säkerheten. Vid 

behov under planarbetet kan planområdet delas i separata planer för snabbare framdrift 

för den delen av området som är högst prioriterad där Polisen kommer vara hyresgäst. 

Tillkommande BTA som möjliggöra genom planförslaget är cirka 100 000 kvm varav ca 

30 000 för ny polishuvudbyggnad, 45 000 för kontor inkl. centrumverksamhet, 15 000 för 

studentbostäder samt 7000 för tennisverksamhet. Smålandsgatan och gatorna vid Ernst 

Fontells Plats rustas upp. Skånegatan samt Bohusgatan ingår delvis. Mindre torgytor 

föreslås inom området.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

För området gäller detaljplaner innehållande allmän plats gata och torg, kriminalvård, 

handel, kontor, idrott, markparkering, nätstation med flera. Detaljplan akt 2-4895, 

detaljplan akt 1480K-II-4484, stadsplan från 1939, akt II-2352 samt stadsplan från 1877 

akt II-165 gäller för del av planområdet. Genomförandetiderna har gått ut för samtliga av 

dessa detaljplaner. För detaljplan akt 1480K-II-5160 går genomförandetiden ut 2023-03-

12. Del av planområdet är inte tidigare planlagt.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-08-27 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för 

verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan inom stadsdelen Heden.  

Ett förslag till samrådshandling har tagits fram. 
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 Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900). Planen bedöms vara av den karaktären att 

den ska hanteras med standard-planförfarande och antas av byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2019-08-27 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Behovet av att utveckla Ernst Fontells Plats för att tillgodose polisens behov av nya 

lokaler samt studentbostäder med flera verksamheter har fått stå emot de natur- och 

kulturvärden som Ernst Fontells Plats hyser idag. Exploateringen gör att grönområde och 

rekreativa värden försvinner och kan bara delvis ersättas genom kompensationsåtgärder 

inom och utanför planområdet. 

Utvecklingen av området med verksamheter, idrott, Rättscentrum och polisiär verksamhet 

möter befintliga bostadskvarter vid Smålandsgatan. En avvägning för behov av offentliga 

ytor och verksamheter i bottenvåningar med tillkommande folkliv som ger en tryggare 

stad ställs mot rättscentrums verksamheter och behov för säkerhetsaspekter, utryckning 

med mera samt behovet för utrymning för Gamla Ullevi. Till följd av dessa behov prövas 

att åstadkomma en gestaltning med tydlig avläsbar ordning och hög detaljering för att 

uppnå en känsla av trygghet och omsorg i området. En kombination av att stärka 

befintliga kulturvärden och tillföra nya stadskvaliteter.  

Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 §. Kontoret finner att 

detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 

redogörelse för vad som talar för och emot betydande miljöpåverkan finns i 

planbeskrivningen sidan 71. Det som talar för och emot en betydande miljöpåverkan är 

att planens genomförande inte i någon större utsträckning bedöms generera ökad trafik 

och inga tillkommande verksamheter som genererar utsläpp till luft eller buller bedöms 

tillkomma. Utifrån föreslagen dagvattenhantering bedöms miljökvalitetsnormen för 

vatten inte försämras. En ökad blandning av bostäder och verksamheter samt utformning 

av allmänna platser avser stärka stadsmiljön och den sociala miljön i området. Dock 

tillförs få offentliga platser och vistelseytor och fortsatt skapas inga platser direkt 

anpassade för barn. Kompensationsåtgärder kan bara delvis ersätta de värden i form av 

äldre träd som går förlorade på Ernst Fontells Plats. 

Då det i stadsdelen idag råder brist på skol- och förskoleplatser medges inga vanliga 

bostäder inom detaljplanen. Studentbostäder tillåts då antalet barn kan antas bli mindre än 

om vanliga bostäder hade uppförts. Därmed bedöms planens genomförande inte generera 

något betydande behov av skolplatser och förskoleplatser. 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 
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Chef Planavdelningen 

 


