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Begäran avser: Planbesked 

1.1 Ärendet 
Inkom:  2019-05-09 

Kompletta handlingar:  2020-04-01 

SDN:  Centrum 

Fastighet:  Krokslätt 115:22 

Sökande:  Stiftelsen Chalmers studenthem  

 

2 Läge 
Området ligger i stadsdelen Krokslätt i området Emilsborg vid Gibraltargatan.  

Marken inom området används främst som grönyta som tillhör en gård för de 

boende. 

3 Sammanfattning av ansökan 
Chalmers studentbostäder önskar uppföra ett punkthus på 16 våningar. 

Förslaget har kommit från samverkansgruppen Ggb7000+ som arbetar med att 

få fram 7000 studentbostäder innan 2022. Förfrågan innebär ca 180 

studentbostäder. Området ligger i stadsdelen Krokslätt i området Emilsborg vid 

Gibraltargatan. I område finns i dagsläget flera studentbostäder.  

4 Ställningstaganden 

4.1 Förslag till beslut  
Planbesked  Positivt 

4.1.1 Beslutsgrund  

Kvarteret har flera gånger förtätats genom nya byggnader och påbyggnad av  

befintlig bebyggelse. Med avseende på att antalet boende i kvarteret har ökat 

markant sen det byggdes är det i dagsläget många flera som har ett behov av att 

nyttja den befintliga gården. Den gården som finns är viktig för de boende. 
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Gården är med avseende på antalet boende liten och den höga bebyggelsen som 

omger gården gör den skuggig.  

En detaljplan för att komplettera med en ny byggnad ca 15 meter väster om det 

norra tornet blev antagen i år men har ännu inte byggts ut. Vid utbyggnaden av 

den laga kraft vunna planen kommer trycket på gårdens användning samt 

skuggning öka ytterligare.  

Planansökan har under processens gång reviderats. Det första förslaget bestod 

av två punkthus. Förslaget efter revidering består av ett punkthus. För att inte ta 

viktig gårdsyta i anspråk har parkeringsplatser anlagts under byggnaden, flera 

parkeringsplatser är också utformade så att man kan vistas på taket.  

Med tanke på gårdens relativa storlek anser kontoret att det är negativt att ta 

gårdsyta i anspråk. Det aktuella förslaget har dock en hög ambitionsnivå och i 

samband med en byggnation kan man utveckla gården på ett sätt som bedöms 

öka gårdskvalitén. Kontoret bedömer att gården blir acceptabel trots att ytan 

minskar. Det är brist på studentbostäder i Göteborg, kontoret anser att det är 

viktigt att studentbostäder tillskapas. Det aktuella förslaget ligger nära 

kollektivtrafik, relativt nära service och nära rekreationsområdet Mossen. 

Kontorets samlade bedömning är att projektet kan prövas i en detaljplan.  

 

4.2 Styrande dokument och tidigare beslut 
Området ligger vid Gibraltargatan. Förfrågan innebär 90 bostäder uppförs i ett 

punkthus på 16 våningar.   

Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger 

bebyggelseområde med grön och rekreationsytor. Området ligger i 

Mellanstaden.  

Gällande detaljplan akt 2-5047 anger användningen bostäder. Där byggnaderna 

föreslås anger planen prickmark(marken får ej bebyggas) samt kryss 

mark(marken får bebyggas med cykelgarage, väderskydd för cykel samt 

utrymningstrappa.  Genomförandetiden har gått ut 2014. Aktuell detaljplan 

uppfördes för att möjliggöra en påbyggnad med två våningar på befintliga 

bostadshus.  

Närområdet har under de senaste decennierna byggts ut. De två punkthusen som 

finns direkt söder om den föreslagna bebyggelsen byggdes på mitten av 90-

talet. För några år sedan byggdes den bågformade byggnaden vid gården på 

med 2 våningar (Krokslätt 115:22). 

Detaljplan studentbostäder vid Gibraltargatan, laga kraft 201 medge ett nytt 

bostadshus, Byggnaden ska uppföras  ca 15 m väster om det föreslagna norra 

punkthuset och byggas samman med två befintliga bostadshus. I arbetet med 

detaljplan för studentbostäder vid Gibraltargatan var frågor om skuggning samt 

bristen på gårdsyta ett problem.  
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Väster om Gibraltargatan gavs 2017 ett positivt planbesked till en utveckling 

med ca 450 studentbostäder. Utvecklingen föreslås ske med tre punkthus som 

placeras längs med Gibraltargatan. Planarbetet har inte påbörjats 
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4.3 Stadsmiljö  
Området ligger nära mossen som är ett rekreationsområde med bland annat 

motionsspår och fotbollsplan 

De föreslagna studenthusen är placerade på en gård som omgärdas av 

bostadshus i 5-9 våningar. Gården består av parkering samt en mindre grönyta 

med gemensam uteplats för de kringboende. Den föreslagna byggnaden tar 

gårdsyta i anspråk. Den föreslagna bebyggelsen kommer tillviss del skugga 

närliggande bostadshus samt gården. Byggnaderna är inte placerade så att stråk 

eller gaturum stärks.    

Planansökan har under processens gång reviderats. Det första förslaget bestod 

av två punkthus. Förslaget efter revidering består av ett punkthus. För att inte ta 

viktig vistelseyta i anspråk har parkeringsplatser anlagts under byggnaden, flera 

parkeringsplatser är också utformade så att man kan vistas på taket.   

I detaljplanearbetet är det viktigt att man studerar gårdens utformning och bland 

annat ur ett solljus. Med tanke på den föreslagna höjden bör en stadsbildanalys 

göras. 
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4.4 Sociala aspekter 

4.4.1 Samspel  

Att ta gårdsyta i anspråk bedöms som negativt ur en social aspekt. 

Ambitionsnivå i utformningen av den gårdsyta som blir kvar är hög, för att 

spara vistelseyta har även parkering förlagts under den nya byggnaden och 

parkeringshus föreslås där man kan vistas på taket. Utformningen bedöms som 

positivt. Det aktuella förslaget bedöms acceptabelt ur ett socialt perspektiv. 

4.4.2 Vardagsliv 

Området ligger nära kollektivtrafik och med gång och cykelavstånd till 

Chalmers där troligen flera av de boende kommer att studera. Som boende i 

området bedömer kontoret att det finns möjligheter att i sitt vardagsliv 

transportera sig med alternativa färdmedel till bil.  

4.4.3 Identitet 

Kvarteret har stark karaktär som studentområde, det aktuella förslaget stärker 

detta. Området ingår i programmet Moderna Göteborg - Kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse del III. Ur en kulturmiljöaspekt bedöms området tåla det 

aktuella förslaget men skapar inget mervärde. Utformning och utseende ska 

studeras i detaljplaneprocessen.  

4.5 Trafik och parkering  
Området ligger nära busshållplatsen Mossen. Studentbostäder kräver färre 

parkeringsplatser jämfört mot vanliga bostäder. Gården är hårt belastad av 

bilparkering och cykelparkering, förslaget redovisar parkering under den 

föreslagna byggnaden sam parkeringshus med vistelseyta på taken.  

4.6 Miljö- och hälsoaspekter  

4.6.1 Miljökvalitetsnormer 

Förutsättningar finns för att klara miljökvalitetsnormerna för luft. 

4.6.2  Dagsljus 

En dagsljusstudie har gjorts och bifogades planbeskedet. Studien visar att den 

föreslagna byggnaden får bra dagsljus förhållanden. Den föreslagna byggnaden 

försämrar något för de omkringliggande byggnaderna. I hörnet i byggnaden som 

ligger söder om den föreslagna byggnaden får en mindre del av fasaden VSC 

som är under 15. I detaljplanen kan man behöva studera dagsljuset och 

byggnadens exakta placering och volym ingående.  
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4.6.3 Trafikbuller 

Bullersituationen har studerats utifrån tillgängligt material och det bedöms 

finnas förutsättningar att klara gällande riktvärden. 
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5 Avstämning med andra 
förvaltningar 
Ärendet har sänts till SDF Centrum, Göteborg Energi AB, Kretslopp och vatten, 

Kultur-förvaltningen, SBK Geotekniker, stadsledningskontoret och park- och 

naturförvaltningen för eventuellt yttrande. Följande yttranden har inkommit: 

5.1 SDF Centrum 
Överväganden 

Det är positivt att det byggs fler bostäder i Göteborg. Förtätning av områden 

kan bidra till en positiv utveckling för boende och besökare om viktiga 

kvaliteter tas tillvara och utvecklas.  

Platsen och området 

Väster om fastigheten finns grönområdet Mossen, en mycket uppskattad grön 

lunga i staden. Mossen har kvaliteter som inte återfinns i någon annan del av 

primärområdet. Här finns vild natur som ger en känsla av skog och avskildhet 

från stadsbebyggelsen. I dialoger med medborgarna omnämns Mossen ofta som 

en favoritplats för rekreation och motion. Platsen används inte bara av 

närboende utan besöks av människor från hela staden.  

Omgivningen runt planområdet kan upplevas som väldigt grön. Förutom 

Mossen finns en hel del grönska på kvartersmark samt Stuxbergsparken, 

Buråsparken och Fridkullaparken. I och med den förtätning som pågår i 

Krokslätt ökar trycket på grönområden och parker. Allt för stort tryck på dessa 

ytor kan hota de kvaliteter som områdena erbjuder, exempelvis plats för vila 

och lek.  

Det pågår flera detaljplaner och nybyggnationer i området kring Gibraltargatan. 

Det är viktigt att det finns en helhetsbild av hur omkringliggande miljöer 

påverkas av den utveckling som pågår och vilka konsekvenser det får för 

området i stort. 

Området är beläget nära hållplatser för kollektivtrafik samt har goda 

cykelförbindelser. På så sätt finns goda möjligheter att klara vardagen utan 

tillgång till bil. 

Komplettering av befintligt bostadsbestånd 

I det aktuella primärområdet finns redan en stor del av stadens studentbostäder. 

Läget är gynnsamt för studenter då det är nära till både universitet/högskola 

samt den centrala stadens utbud.  

I Krokslätt är många av bostäderna i ordinarie bostadsbestånd, liksom 

studentbostäderna, små. Den föreslagna tillkommande bebyggelsen utgörs 

också av små lägenheter och rum och kan således inte anses bidra till ett mer 

blandat bostadsbestånd. Det finns dock ett stort behov av fler studentbostäder i 
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staden i stort, liksom andra typer av specialbostäder såsom bostäder med 

särskild service.  

Det är positivt om tillkommande bostäder kan komplettera det befintliga 

bostadsbeståndet. På så sätt finns möjligheter till en mer blandad befolkning i 

området där större och växande hushåll får möjlighet att bo kvar eller flytta dit.  

Även om studentbostäder oftast bebos av ensamhushåll finns studenter som har 

andra familjesituationer. I den rådande bostadsbristen minskar människors 

valmöjligheter och familjer behöver ofta acceptera en bostad som inte är helt 

lämplig. Tillkommande studentbostäder bör därför också öka möjligheterna för 

studenter med barn att hitta en lämplig bostad. Kan projektet bidra till att skapa 

fler större studentlägenheter vore detta positivt. Kvalitativa utomhusmiljöerna 

kan fungera som ett komplement till små bostäder och är särskilt viktiga för 

barn.  

Utöver studentbostäder finns ett stort behov av fler bostäder med särskild 

service i staden. Förvaltningen ser gärna att möjligheterna att införliva denna 

typ av bostad i planen utreds. Tillkommande bebyggelse i området har potential 

att blanda upp området och inte bara rikta det mot studenter och gästforskare. 

Vistelseytor 

Det aktuella planområdet ligger nära både Mossen och Stuxbergsparken, dock 

finns inga större vistelseytor på områdets bostadsgård. Stora delar av den 

befintliga bostadsgården föreslås tvärtom tas i anspråk för den föreslagna 

byggnationen. Idag består bostadsgården mestadels av asfalterade ytor och 

parkering, men även en mindre vistelseyta för boende.  

En bra bostadsgård kan fungera som en förlängning av det egna hemmet och 

erbjuda möjlighet till umgänge, aktivitet, vila och lek. Tomträttsinnehavaren bör 

säkerställa att bostadsgårdens umgängesfunktioner kvarstår efter förtätningen 

och att platser där de boende kan mötas och vistas tillskapas som kompensation.  

Den ökade exploateringen i området skapar en större konkurrens om de fri- och 

rekreationsytor som finns att tillgå. Detta ger ytterligare incitament att värna om 

de tillgängliga ytorna i området.  En ökning av andelen grönska på gården är 

också ett välkommet tillskott som kan bidra positivt ur hälsosynpunkt då 

tillgången till grönska har positiva effekter på människors hälsa.  

Kommunal service 

Tillkommande bostäder skapar behov av mer kommunal service som 

exempelvis förskola och skola. Området har brist på samhällsservice generellt. 

Stadsdelsförvaltningen anser att planarbetet bör utreda vilka behov som kan 

tillfredsställas i planen. Bostäder med särskild service, föreningslokaler och 

hemtjänstlokal är exempel på verksamheter som kan inrymmas i planen. 

Socialkonsekvensanalys (SKA) och barnkonsekvensanalys (BKA)  

Med hänvisning till det stora antalet bostäder i planen anser 

stadsdelsförvaltningen att planen bör ges socialkomplexitetsnivå 3.  
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En ordentlig inventering av området behöver göras för att kartlägga vilka 

kvaliteter som finns. I och med att det pågår en större förvandling de norra 

delarna av Gibraltargatan bör identitetsbegreppet vara centralt. Andra viktiga 

frågor är vad som skulle behöva tillföras i området och vilka kvaliteter som 

saknas samt vilka ytterligare behov som uppstår i och med planarbetet. En 

social konsekvensanalys upprättades inom ramen för detaljplan med dnr 

0620/15. Analysen kan ligga till grund för kommande SKA/BKA-arbete inom 

ramen för den aktuella planen.  Dialogarbetet riktat mot de som vistas och bor i 

området bör genomföras inom planarbetet.  

 

5.2 Göteborg Energi AB 
Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 

GENAB ser inga hinder för att bygga flera bostäder till studenterna. Det är 

viktigt att tidig diskussion förs om anslutningen av bostäderna till elnätetsamt 

att en översyn görs av de befintliga serviserna till befintliga studentbostäderna. 

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar 

Göteborg Energi fjärrkyla och fjärrvärme med tillhörande signalkabel har inget 

att erinra gällande planbesked för bostäder vid Gibraltargatan (Emil och 

Emilia). 

Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) 

GEGAB har inga gasrörledningar inom planområdet och har inget att erinra mot 

fortsatt planarbete. 

Göteborg Energi GothNet AB 

Vi är intresserade av att delta i kommande projektering för att tillgodose 

behovet av fibertjänster inom planen om så önskas. 

 

5.3 Kulturförvaltningen 
Gibraltargatans skivhus och Chalmers studenthem ingår i programmet Moderna 

Göteborg - Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del III. Miljön är tidstypisk för 

tillkomsttiden på 1960-talet och är ett exempel på hur man i Göteborg lyckades 

lösa utmaningen med att bygga i brant och besvärlig terräng.  

Förvaltningens yttrande 

Kulturförvaltningen tillstyrker planbeskedet. Förvaltningens bedömning är att 

miljön kan tåla tillägget ur ett kulturmiljöperspektiv. Det är platsanpassningen 

av anläggningen och egenskaperna som studentmiljö som var tongivande i 

urvalet av miljön för Moderna Göteborg.  
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Området är planerat utifrån studenternas behov och välbefinnande och den 

tanken bör även fortsättningsvis vara vägledande.  

5.4 Park och natur förvaltningen 
 Ett flertal nya bostäder har eller kommer att tillkomma i närheten av aktuellt 

planområde. Bl.a. påbyggnation på byggnaderna mellan planområdet och 

Gibraltargatan. Det innebär ett tillskott av ca 50 nya bostäder utan att ny friyta 

tillskapas i anslutning till bebyggelsen. Tidigare har det skett påbyggnad på 

bostadshusen direkt öster om planområdet, vilket innebar ca 90 nya bostäder. 

Aktuellt planbesked innebär att en befintlig bostadsgård minskar i storlek, 

samtidigt som antalet närboende ökar ytterligare. I det eventuellt fortsatta 

planarbetet bör det studeras om det går att bevara en större del av gården, t.ex. 

genom att istället bebygga parkeringsytorna och bygga underjordiskt garage. 

Att ha tillgång till en bostadsgård nära sin bostad är viktigt för de som bor i 

mindre lägenheter, såsom studentlägenheter. Den föreslagna bebyggelsehöjden 

på 16 våningar riskerar att ge stor skuggpåverkan på intilliggande bebyggelse 

och friytor. Detta måste studeras i kommande planarbete.  

 I området kring Gibraltargatan pågår ett flertal planprojekt vilket sammantaget 

innebär ett stort antal nya bostäder i området. Förtätningen kring Gibraltargatan, 

Chalmers och Mossen innebär att användningstrycket på offentliga park- och 

naturytor ökar. Det är därför viktigt att värna och utveckla de parker och 

naturområden som finns i området, såsom Mossen, Stuxbergsparken, 

Buråsparken och Fridkullaparken. För området för aktuellt planbesked utgör 

Mossens det närmsta tillgängliga naturområdet. Fridkullaparken och 

Buråsparken är inte helt tillgängliga p.g.a höjdskillnader och trappor för att ta 

sig dit.  

Ett flertal pågående detaljplaner och planbesked föreslår förtätning i närheten 

vid Mossen (se bilaga 1). Det innebär både att Mossens areal minskar och att 

antalet närboende ökar. Fler människor som samsas om samma park- och 

naturområden innebär ett högre slitage och motiverar en utökning med fler 

funktioner och bättre förutsättningar för vistelse. Mossens naturområde är 

ekologiskt känsligt och behovet av utökad friyta kan inte tillgodoses enbart 

inom Mossen. Det är t.ex. svårt att inom naturområdet skapa kvaliteterna lek, 

sällskapslek, picknick och mötesplats, vilka normalt återfinns inom mer ordnade 

parkmiljöer. I programmet för Chalmers, Johanneberg, Mossen och Landala 

föreslås att det skapas en grön stadsdelspark mellan Chalmers och Mossen, 

vilket skulle innebära en komplettering med parkytor i anslutning till Mossens 

naturområde. Programmet lyfter även behovet av att förtydliga entréerna till 

Mossens naturområde. På SBK och Ponf har det lyfts ett behov av att ta ett 

helhetsgrepp gällande offentliga friytor och förstärkningsåtgärder inom Mossen. 

Det handlar både om att stärka Mossen som naturområde och att utveckla en 

stadsdelspark vid idrottsplatsen mellan Mossen och Chalmers. I planbeskedet 

för bostäder, kontor och verksamheter vid Gibraltargatan (Krokslätt 708:680) 

har SBK därför föreslagit att även Mossens naturområde och idrottsplats ingår i 

planområdet.  
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I detaljplanen för ca 50 st nya studentbostäder, strax väster om aktuellt 

planområde, har det beslutats att planen ska bidra med finansiering av 

förstärkningsåtgärder inom Mossen. Detsamma bör ske inom denna plan, som 

inte bara skulle innebära ökat tryck på befintliga offentliga friytor utan även en 

minskad tillgång till friytor inom kvartersmark, då delar av bostadsgården 

föreslås bebyggas.   

 

5.5 SBK Geotekniker 
En preliminär bedömning är att det inte finns några hinder att upprätta en 

detaljplan utifrån de geotekniska förhållandena. Marken utgörs av berg i dagen 

enligt SGUs jordartskarta och klassas som normalriskområde avseende 

markradon. Inom området finns bergpartier som sluttar relativt brant, på 

”innegården” finns mindre partier och bakom befintligt hus (Gibraltargatan 84-

92 finns en bergslänt. För en ev detaljplanen behövs en bergteknisk 

utredning/utlåtande för att klarlägga risk för blocknedfall och hela 

detaljplaneområdet ska inkluderas i utredningen. 

 

 

 


