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Planbesked för studentbostäder vid 
Gibraltargatan (Krokslätt 115:22) inom 
stadsdelen Krokslätt 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för Fler 

studentbostäder vid Gibraltargatan inom stadsdelen Krokslätt.  

 

2. Planarbetet påbörjas år 2024. 

 

3. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för Fler 

studentbostäder inom stadsdelen Krokslätt med standardförfarande. 

Sammanfattning 
Området ligger vid Gibraltargatan i området Emilsborg. Förfrågan innebär att ca 90 

studentbostäder uppförs i ett punkthus på en befintlig innergård. Den föreslagna 

byggnaden är 16 våningar.  Kvarteret har flera gånger förtätats genom nya byggnader och 

påbyggnad av befintlig bebyggelse. Vid områdets entré, väster om det aktuella förslaget 

ska en utbyggnad snart ske med ca 50 studentbostäder.  

Miljön är storskalig och gården är liten med avseende på att det är den enda gården i 

studentområdet Emilsborg. Planansökan har under processens gång reviderats. Det första 

förslaget bestod av två punkthus. Förslaget efter revidering består av ett punkthus och 

man har arbetat med gårdens utformning. För att inte ta viktig vistelseyta i anspråk har 

parkeringsplatser anlagts under byggnaden, och parkeringsgarage 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 och relativt nära service. Kontorets samlade 

bedömning är att projektet kan prövas i en detaljplan.  

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-05-18  

Byggnadsnämnden 2020-06-23 

Diarienummer 0425/19 

 

Handläggare 

Hugo Lindblad 

Telefon: 031-368 16 21 

E-post: hugo.lindblad@sbk.goteborg.se 
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Barnperspektivet 
Den föreslagna bebyggelsen är placerad på en grönyta på en gård. Minskad gårdsyta är 

negativt ur ett barnperspektiv samtidigt har förslaget har en hög ambitionsnivå i 

utformningen av gården vilket bedöms som positivt. Det aktuella förslaget bedöms 

acceptabelt ur ett barnperspektiv.  

Mångfaldsperspektivet 
I dag finns brist på studentbostäder i Göteborg. Många av de som studerar kommer från 

andra delar av världen än Göteborg och från andra kulturer. Att tillskapa studentbostäder 

är viktigt för att studenter ska kunna flytta till Göteborg och bedöms som positivt ur ett 

mångfaldsperspektiv.    

Jämställdhetsperspektivet 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
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 transportera sig med alternativa färdmedel än bil vilket är 

positivt sett ur ett miljöperspektiv.  

Området är utpekat som karaktärsfull byggnadsensemble i Göteborgs Stads 

bevarandeprogram, Moderna Göteborg 2012. Närområdet består av storskaliga lamellhus 

och en bågformad inramning. Det är viktigt med utformningen då man ska addera ett 

punkthus till denna komposition. 

Omvärldsperspektivet 
I dag finns brist på studentbostäder i Göteborg. Många av de som studerar kommer från 

andra delar av världen än Göteborg. Att tillskapa studentbostäder är viktigt för att 

studenter ska kunna flytta till Göteborg och bedöms som positivt ur ett 

omvärldsperspektiv.    

Bilagor 
1. Förprövningsrapport  
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Ärendet  
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 90 nya studentbostäder. Området ligger 

i stadsdelen Krokslätt i området Emilsborg vid Gibraltargatan. I område finns i dagsläget 

flera studentbostäder.  

Beskrivning av ärendet 
Området ligger vid Gibraltargatan. Förfrågan innebär att 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 det långa bågformade huset. 

Bakgrund 

Byggnadsnämnden har tidigare tagit beslut om att anta flera detaljplaner i anslutning till 

den aktuella tomten.  

Detaljplanen för Studenbostäder vid Gibraltargatan (laga kraft 2019) innehåller byggrätt 

för ett 50-tal bostäder ca 15 meter väster om det i planansökan föreslagna norra 

punkthuset. Vid utbyggnaden av den laga kraft vunna planen kommer trycket på gårdens 

användning samt skuggning öka ytterligare.  

Ett positivt planbesked lämnades 2017 väster om Gibraltargatan i anslutning till Mossen. 

I detaljplaneprocessen ska 450 nya studentbostäder prövas.  

I förprövningsrapporten finns en karta som visar planansökansområdet och dess närmsta 

omgivning. Kartan redovisar aktuella detaljplaner samt planbesked som fått positivt 

besked i nämnden.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Positivt planbesked 

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. Gården är med avseende på antalet 

boende liten och den höga bebyggelsen som omger gården gör den skuggig.  

Vid utbyggnaden av den laga kraft vunna planen(Studentbostäder vid Gibraltargatan) 

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 vistelseyta i anspråk har 

parkeringsplatser anlagts under byggnaden, flera parkeringsplatser är också utformade så 

att man kan vistas på taket.  
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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 utformningen av 

gården bedöms bli attraktiv och öka värdet på vistelseytan. 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 och relativt 

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

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

Som stöd för bedömning av start och tydliggörande av hur planen förhåller sig till andra 

projekt har planens måluppfyllelse enligt strategier, ÖP och prioriterade mål i budget 

analyserats. Sammanvägning av måluppfyllelse visar att den aktuella planansökan bidrar 

till en god bebyggd miljö.  

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör  

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


