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Sammanfattning: 

Planens syfte och förutsättningar 

Syftet med detaljplanen är att med tilläggsbestämmelser ändra gällande detaljplaner 
så att bostäder tillåts i kvarterets västra byggnader samt att kravet på arkader tas bort. 
En ny byggrätt skapas på kvarterets östra innergård. 

Idag står stora delar av kontorsbyggnaden uppförd på 80-talet tom då den inte 
uppfyller dagens krav på kontor och de indragna bottenvåningarna gör de 
innanförliggande lokalerna oattraktiva.  

Planens innebörd och genomförande 

Planändringen innebär att befintliga kontorsbyggnader i kvarterets västra del kan 
byggas om till bostäder från våning två och uppåt samt att arkaderna mot 
Klädpressaregatan och Spannmålsgatan kan byggas bort. En mindre gårdsbyggnad 
kan uppföras på kvarterets östra innergård. Cirka 50-60 nya bostäder bedöms kunna 
inrymmas i den befintliga kontorsbyggnaden. En befintlig transformatorstation inom 
kvarteret får planstöd. Den äldre bebyggelsen inom kvarteret får rivningsförbud och 
varsamhetsbestämmelser införs. 

 

Överväganden och konsekvenser 

Kommunens motiv till planändringen är att ge möjlighet till fler bostäder i centrala 
Göteborg, i ett område som idag till största del består av kontor och butiker. Gatorna i 
Västra Nordstaden är speciellt kvällstid anonyma och trots stadsdelens centrala läge 
tomma på människor. Idag upplevs Västra Nordstaden som många gånger en otrygg 
plats där närheten till Östa Nordstaden både är en fördel och en nackdel. 

Avvikelser från översiktsplanen 

Förslag till ändring av gällande plan strider inte mot översiktsplanen. 
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Planens förutsättningar, förändringar och 
konsekvenser 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att med tilläggsbestämmelser ändra gällande detaljplaner 
så att befintliga byggnader kan inredas med bostäder från våning två och upp, samt att 
befintliga arkader kan byggas bort. Cirka 50-60 nya bostäder bedöms kunna 
inrymmas. En befintlig transformatorstation inom kvarteret får planstöd. En mindre 
gårdsbyggnad tillåts även på kvarterets östra innergård. 

Eftersom ändringen av gällande detaljplan är av smärre omfattning som inte påverkar 
stadsbilden eller befintliga kulturmiljövärden i negativ riktning bedömer kontoret att 
ändringarna kan ske genom enkelt planförfarande med tilläggsbestämmelser till 
gällande detaljplan. 

Läge, areal och markägoförhållanden  

Planområdet är beläget vid Östra Hamngatan i stadsdelen Nordstaden, mitt i 
Göteborgs centrum och omfattar kvarteret Göta Kanal, fastigheterna Nordstaden 
25:22 och 25:23. cirka 4100 m². Fastighetsägare är SEB Trygg Liv. Rättighetshavare 
framgår av fastighetsförteckningen. 

Planförhållanden 

För kvarteret finns två gällande planer;  

E 2426, lagakraftvunnen 1941, planen stadgar ”handelsändamål”. 

E 3596 (lagakraftvunnen 1983 anger ”handel”, ”småindustri” och ”k ontor”.  

Planernas genomförandetid har gått ut den. Det finns ingen gällande fastighetsplan.  

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebygge lse 

Planområdet omfattas av fast fornlämning Göteborg 216:1 och ingår i riksintresset för 
kulturmiljövård; Göteborgs stadskärna. 

Bebyggelse 

Hörnhuset Klädpressargatan-Torggatan (Nordstaden 25:22)  

Uppfördes som ett bostads- och butikshus 1857, huset inrymmer idag kontor och 
butiker. Byggnaden är i tre våningar med kringbyggd gård, fasader av gult tegel och 
putsdekor. 1996 genomfördes en renovering som omfattade vindsinredning, 
modernisering av gårdsinteriören och hissinstallation. Byggnadens gatusida är delvis 
välbehållen med tydlig 1800-talskaraktär. Porten med elegant spröjsad överdel och 
entrédörren med överljus är bevarade. Ursprungligen var bottenvåningens fasad av 
samma gula tegel som de övre våningarna. 
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Klädpressaregatan 7/Östra Hamngatan 5  

Uppfördes 1939 som konsumbutik och kontor, arkitekt Nils Olsson. Innehåller idag 
kontor och butikslokaler. Mot Östra Hamngatan sex våningar, längs 
Klädpressaregatan 4 våningar med två indragna, senare byggda, våningar, fasader i 
huvudsak slätputs med glasat trapphusparti mot Östra Hamngatan. Under 80-talet 
genomfördes en större ombyggnad och fasaden fick det utseende den har idag. 
Ursprungligen var de två nedersta våningarna helt i glas för att exponera 
butikslokalerna. Det höga glasade trapphuset som är typiskt för 30-talets arkitektur 
ramas in av en naturstensomfattning. 

Östra Hamngatan 7-9, Spannmålsgatan 10-12 

Den sydöstra byggnaden färdigställdes 1958 som kontor för Broströms och överläts 
1959 till Johnson-koncernen. Arkitekt var Gunnar Hoving och 1959 Ivar Tengbom. 
Mot Östra Hamngatan ett sexvåningshus med vita fasadskivor, mot spannmålsgatan 
ett femvåningshus med slät gul tegelfasad, arkadgång och indragen takvåning. 
Bottenvåningen är klädd med skifferplattor. Fasadmaterialen, såväl de vita skivorna 
som det räfflade gula teglet, är typiska för 1950-talet. Den grunda arkaden är 
omsorgsfullt utformad med släta runda pelare, smäckra stålpartier och väggpartier 
klädda med små keramiska plattor. Byggnaden innehåller idag kontor och 
butikslokaler. 

Torggatan 8, Spannmålsgatan 6-8, Klädpressaregatan 3-5 

Den genomgående nyare kontorsbyggnaden uppfördes 1985-86 för mot norr 
Hasselblads och mot söder för Johnsonkoncernen. Den södra byggnadskroppen har 
senare inhyst Polismyndigheten. Arkitekt: Lund o Valentin Arkitekter. Idag står stora 
delar av kontorsbyggnaden tom då den inte uppfyller de krav som dagens kontor och 
de indragna bottenvåningarna gör de innanförliggande lokalerna oattraktiva.  

Förändringar 

Planändringen medger kontor, handel, bostäder (ej i gatuplan) samt icke störande 
verksamhet i bottenvåningen i kvarterets västra del. Detta innebär att befintlig 
kontorsbyggnad kan byggas om till bostadslägenheter från våning två och uppåt. 
Planen innebär också att befintliga arkader kan byggas bort. 

För den östra delen av kvarteret, som omfattas av stadsplan E 2426, föreslås ingen 
förändrad användning. Dock tas förbudet att bygga högre än 5.0 meter bort från den 
östra innergården och ersätts med en byggrätt om maximalt  170 m² byggnadsarea, 
med maximal byggnadshöjd på +32,0 meter över stadens nollplan. Resterande delar 
av den östra gården inom kvarteret avses nyttjas gemensamt för lek och rekreation. 

För tre av byggnaderna inom kvarteret inför rivningsförbud samt 
varsamhetsbestämmelser. De kulturhistoriska värdena för respektive byggnad ska 
utredas vidare i planprocessen. 
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Trafik och parkering 

Kvarteret nås med bil från Östra Hamngatan. Spannmålsgatan och Torggatan är 
utformade som gårdsgator. Klädpressaregatan ska också byggas om till gågata i 
samband med att arkaderna byggs bort. 

I kvarterets källarplan finns 42 befintliga parkeringsplatser (med infart från 
Spannmålsgatan) som bedöms kunna kompletteras med 18 nya platser i garageplan 
samt gatuplan, totalt 60 platser. Garaget ska fungera som en 
gemensamhetsanläggning.  

Totala bilparkeringsbehovet för kommande bostäder och befintliga kontorsytor, om 
man bortser från besöksparkering, är enligt kommunens gällande parkeringspolicy ca 
64 platser (bostäder ca 5500 m² BTA, behov 5,0 platser/1000 m² BTA, kontor ca 
9300 m², behov 4 platser/1000 m² BTA). De resterande 4 platserna bedöms vara 
möjliga att inrymma i Nordstadens parkeringsanläggning eller annan närliggande 
anläggning. Med anledning av kvarterets centrala läge med närhet till Brunnsparkens 
lokaltrafikutbud och centralstationen/Nils Ericssonterminalens fjärrtrafik finns god 
motivering till att avvika från de tal som parkeringspolicyn anger. 

Teknik 

Kvarteret är sedan tidigare försett med VA, fjärrvärme, el och tele. En befintlig 
transformatorstation i gatuplan med ingång från Spannmålsgatan försörjer aktuellt 
och omkringliggande kvarter. I motsvarande utrymme i källarplanet finns ett 
kabelrum. Planändringen ger befintlig transformatorstation, med kabelkällaren under, 
planstöd. 

Under kvarterets östra del går en fjärrvärmeledning. Vid grundläggning av 
tillbyggnaden på gården måste hänsyn till fjärrvärmeledningen tas. 
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Störningar 

I lokaler ovanför befintlig transformatorstation har förhöjda magnetfält uppmätts. 
Magnetfälten överskrider vad som idag kan anses vara normala nivåer för bostäder 
och därför bör inte bostäder tillåtas i utrymmena närmast transformatorstationen utan 
att magnetfälten minskas. Magnetfälten uppkommer sannolikt till följd av ojämna 
belastningar hos kunder i intilliggande kvarter. Krav på åtgärder kommer att ställas på 
dessa kunder. Efter vidtagna åtgärder kan ytterligare mätningar genomföras för att 
säkerställa att önskad effekt har uppnåtts. Detta följs upp under planarbetet. Om 
nivåerna inte kan minskas med föreslagna åtgärder kan bostäder inte tillåtas i de 
utrymmen som angränsar direkt till transformatorstationen, det vill säga direkt ovan 
och snett ovan stationen. 

Planområdet har ett läge i närheten av Götatunnelns mynning där mätvärden på 
halterna av kvävedioxid (NO²) ligger över den övre utvärderingströskeln eller över 
miljökvalitetsnormen. Beräkningarna är gjorda i gatunivå och har inte tagit hänsyn till 
bebyggelse eller andra höjdskillnader. Siffror från mätstationen på Femmanhusets tak, 
ca 25-30 meters höjd från gatan, ger en annan bild med endast enstaka överskridande 
av luftföroreningar. Miljöförvaltningen bedömer att de beräknade halterna vid 
planområdet är en överskattning av de faktiska halterna, särskilt när det kommer till 
halter på högre höjd, där luftintag ofta placeras.  

Buller från spår- och biltrafik på Östra Hamngatan påverkar främst kvarterets östra 
delar (kontor och handelsändamål), tidigare mätningar visar att 25 meter in på 
tvärgatorna till Östra hamngatan ligger den ekvivalenta ljudnivån väl under 
gränsvärdet 55 dB(A) för bostäder. 

Miljökonsekvenser 

Behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken 
(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 

Kommunen har bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvens-
beskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är avstämd med 
länsstyrelsen 2012-04-27.  

Detaljplanens genomförande 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. Kommunen är huvudman för 
intilliggande allmän platsmark och ansvarar för utbyggnad och framtida drift och 
underhåll av densamma. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark. 
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Anläggningar utanför planområdet 

Kommunen ansvarar för att Klädpressaregatan byggs om till gårdsgata för att 
möjliggöra inbyggnad av arkaden. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ledningsrätt 

Befintlig transformatorstation säkerställs med ledningsrätt. 

Befintlig fjärrvärmeledning bör säkerställas med ledningsrätt om den kan ligga kvar i 
nuvarande läge. 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med 
fastighetsägaren avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal 
avseende omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och 
exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen, för att säkerställa åtaganden vad 
gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Ansökan om lantmäteriförrättning för bildande av ledningsrätt för befintlig 
transformatorstation och eventuellt för befintlig fjärrvärmeledning skall göras av 
respektive ledningsägare.  

Tekniska frågor 

Gator 

Ombyggnad av Klädpressaregatan till gårdsgata krävs för att möjliggöra inbyggnad 
av arkaden. 

Fjärrvärme 

En befintlig fjärrvärmeledning är placerad i nord-sydlig riktning inom området märkt 
med ”e1”. Om ledningen kan ligga kvar får utredas till granskningsskedet. 

Arkeologi 

Hela Göteborgs innerstad är fast fornlämning (Gö 216). Om ingrepp i mark sker 
måste tillstånd sökas från länsstyrelsen. 

Avtal 

Avtal mellan kommun och fastighetsägare 

Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren 
angående genomförande av planen. Avtalet skall bl.a. reglera utbyggnad av lokalgata, 
att inga ersättningskrav ställs på kommunen på grund av införande av 
skyddsbestämmelser och rivningsförbud på befintliga byggnader, eventuell hantering 
av fjärrvärmeledning m.m. 
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Avtal mellan ledningsägare och fastighetsägare 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med 
fastighetsägaren avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal 
avseende eventuell omläggning av ledningar skall tecknas mellan ledningsägaren och 
fastighetsägaren. I avtalet regleras åtaganden såsom kostnader, utförande samt 
ansökan om ledningsrätt. 

Tidplan  

Samråd: 3 kvartalet 2012 

Granskning:  3-4 kvartalet 2012 

Antagande:  1 kvartalet 2013 

Om planen inte överklagas fastställs den fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: 2013 

Färdigställande: 2014 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Trafiknämndens inkomster och utgifter 

Trafiknämnden får en inkomst av fastighetsägaren för ombyggnad av lokalgata.  

Trafiknämnden får en utgift för ombyggnad av lokalgata. 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren 

Fastighetsägaren ansvarar för samtliga åtgärder inom sin kvartersmark och får utgifter 
för bygglov, ombyggnad av lokalgata, eventuell flytt av fjärrvärmeledning m.m. 

Avstående av ersättningsanspråk på grund av skyddsb estämmelser och 
rivningsförbud 

För att säkerställa ett långsiktigt bevarande av byggnaden på fastigheten Nordstaden 
25:22 samt byggnaden på fastigheten Nordstaden 25:23 innehåller detaljplanen 
varsamhetsbestämmelser och skyddsbestämmelser med rivningsförbud.  

Bestämmelser med syfte att säkerställa bevarande av byggnader kan i vissa fall leda 
till att fastighetsägaren blir berättigad till ersättning. Detta gäller i första hand 
skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Avgörande för frågan om fastighetsägaren 
har rätt till ersättning är inte viken beteckning bestämmelserna har i detaljplanen, utan 
om bestämmelserna förorsakar sådan skada som berättigar till ersättning enligt plan- 
och bygglagen (PBL).  

Enligt PBL skall ersättning utgå om skyddsbestämmelser medför att den pågående 
användningen av fastigheten avsevärt försvåras. När det gäller rivningsförbud är 
kommunen skyldig att betala ersättning till berörd fastighetsägare om 
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rivningsförbudet medför en skada som är betydande i förhållande till värdet på berörd 
fastighet.  

Tidsfristen för fastighetsägare att väcka talan mot kommunen om ersättning för skada 
på grund av skyddsbestämmelser eller rivningsförbud är normalt två år från den dag 
detaljplanen vinner laga kraft. 

Kommunen har utrett de ersättningsrättsliga konsekvenserna för fastigheterna 
Nordstaden 25:22 och Nordstaden 25:23 vid ett antagande av detaljplanen med 
föreslagna skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Ersättningsgill skada bedöms inte 
uppstå, då kvalifikationsgränsen för rätt till ersättning på grund av 
skyddsbestämmelser och rivningsförbud inte uppnås. Eventuellt ersättningsanspråk 
från fastighetsägaren föreslås hanteras av kommunfullmäktige. 

Fastighetsägaren till Nordstaden 25:22 samt Nordstaden 25:23 förutsätts acceptera 
skyddsbestämmelser och rivningsförbud på befintliga byggnader inom fastigheterna 
utan att ställa några ersättningskrav på kommunen med anledning av denna detaljplan. 
Ett avtal där denna fråga regleras avses upprättas mellan Göteborgs kommun och 
fastighetsägaren innan detaljplanen antas. 
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